
 

 

 

 

Spis č.:   MK/A/2018/20145 

 

Verejný obstarávateľ:   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

Postup vo verejnom obstarávaní Zákazka s nízkou hodnotou 

Zákazka:   Zákazka na stavebné práce 

Názov zákazky:   Uzamykateľné kontajnerové stojiská: Fejova, Letná, 

     Levočská, Buzulucká, Čínska, Bernolákova, Košice  

 

 

Vysvetlenie výzvy č. 1 

 

Na základe požiadavky jedného zo záujemcov o vysvetlenie výzvy a podkladov k  výzve, 

ktorá nám bola doručená e-mailom dňa 10.10.2018, dávame nasledovné stanovisko:  

 

1. Otázka/požiadavka:  

V projektovej dokumentácii je predpísaná chemická kotva Hilti RE 500 - je možné ju 

nahradiť inou značkou chemickej kotvy napr. Den Braven, FIsher, Mungo... podobného 

zloženia ako RE 500? Samozrejme bude k tomuto výrobku atest. 

Odpoveď: 

V bode 7 výzvy - posledná odrážka je uvedené, ako sa postupuje v prípade, ak je 

v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer uvedený konkrétny výrobok. Podľa 

prílohy č. 2 výzvy – formulár na ponuku je uvedené, že k ponuke je potrebné priložiť okrem 

oceneného výkazu výmer aj zoznam ekvivalentných riešení.  

Zároveň projektant upozorňuje, že v projektovej dokumentácii na druhej strane sprievodnej a 

technickej správy je v hrubom rámčeku napísaná poznámka: "Projektová dokumentácia je 

spracovaná na základe podkladov a technických špecifikácií výrobcov konkrétnych 

materiálov a technológií. Zámena za ekvivalenty je možná za predpokladu dodržania 

požadovaných vlastností a parametrov, po konzultácii s projektantom stavebnej časti.“ 

 

2. Otázka/požiadavka:  

Aké má byť prekrytie karisieti v betónovom podloží pod stojiskom? 

Odpoveď: 

Projektant odporúča prekrytie cez dve oká (300 mm) i keď toto nie je otázka na projektanta, 

ale realizátora stavby - jedná sa o výrobný proces, nie o projektovú činnosť. 

 

3. Otázka/požiadavka:  

Bola by realizácia montáže všetkých 6 stojísk postupná, alebo každý jeden by sa montoval v 

inom časovom horizonte? 

Odpoveď: 

Zhotoviteľ má podľa bodu 3.2 zmluvy na realizáciu všetkých stojísk 60 dní od odovzdania 

staveniska/stavenísk. Objednávateľ podľa bodu 6.2 zmluvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 

do 5 dní po účinnosti zmluvy a zhotoviteľ má podľa bodu 3.1 zmluvy stavbu začať najneskôr 

do 5 dní po odovzdaní staveniska. Zároveň podľa bodu 3.6 zmluvy je uvedené, kedy môže 

nastať predĺženia času realizácie stavby. Je na zhotoviteľovi, akú postupnosť stavebných prác 

si zvolí.  

 

 

V Košiciach dňa 10.10.2018 

Spracoval: Ing. Anna Tarhaničová (po konzultácii s referátom výstavby a projektantom). 


