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           Značka    Vybavuje    Miesto, dátum 
 
 
Vec: 33839-WYP -  Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba 
Vysvetlenie č. 5  informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch 
alebo v inej sprievodnej dokumentácií 
 
V zmysle §  114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
na predmet zákazky Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba 
uverejnenej vo vestníku UVO č. 207 zo dňa 05.10.2020 pod číslom 33839 - WYP Vám poskytujeme 
vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v 
inej sprievodnej dokumentácií: 
 
Otázka č. 24: 
Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či vybúraná sutina bude uskladnená tak, ako ju 
uvažuje výkaz výmer a to do vzdialenosti 3 km od miesta stavby na legálnu skládku odpadov. 
Vzdialenosť 3 km je daná na základe položky  uvedenej vo výkaze výmer č. 111 a 112  oddielu 01- 
ASR – stavebné práce. 
 
Odpoveď: 
Pri príprave projektovej dokumentácie sa počítalo, že v katastri Obec Bystré vznikne miesto na 
zhodnocovanie stavebných odpadov vo vzdialenosti 3 km. K dnešnému dňu nedošlo k začatiu 
prevádzky tohto miesta, preto najbližšia skládka odpadov (Petrovce) 12 km od miesta stavby. 
 
Na základe vyššie uvedeného sa mení množstvo položky č. 112 Objekt 01 –ASR – stavebné práce: 

112. 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km t  8 753,900 

 

V prílohe č. 1 Výkaz výmer tohto vysvetlenia sú tieto zmeny zapracované (vo výkaze 
výmer sú označené červeným písmom!). 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky. 

 

Na základe zmeny množstva sa mení predpokladaná hodnota zákazky na: 328 411,14 € 
(pôvodne 327 766,54 €) 

Na základe potreby zapracovania vyššie uvedených vysvetlení  sa mení:: 
 
pôvodná lehota: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  12.11.2020 o 1000 hod. 
 
sa mení na: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  20.11.2020 o 1000 hod. 



 

 
Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto: 
 
pôvodná lehota: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  12.11.2020 o 11:00 hod 
 
sa mení na: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  20.11.2020 o 11:00 hod. 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky. 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

Prílohy: č. 1A Výkaz výmer-oprav3.pdf 

  č. 1B Výkaz výmer-oprav3.xlsx 

 


