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V Prešove, 06.12.2017 

 

VEC:  

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov verejnej súťaže zn. č. 16392 –WYS  

- poskytnutie vysvetlenia súťažných podkladov 

 

Na základe žiadosti o vysvetlenie doručenej dňa 04.12.2017 v procese verejného obstarávania 

na predmet zákazky Generálne opravy posýpacích vozidiel zverejnenej vo VVO č. 231/2017 dňa 

23.11.2017 zn. 16392-WYS verejný obstarávateľ poskytuje podľa § 114 ods. 8 zákona vysvetlenie 

informácií uvedených v súťažných podkladoch  v tomto rozsahu: 

Otázka č. 1 :  

Pri obhliadke podvozku TATRA T815 6x6 EČ: PP572BD sme zistili, že vozidlo má na sebe 

namontovanú nadstavbu sypača s predným rozmetadlom. Nakoľko predné rozmetadlo zostáva 

súčasťou podvozku a do špecifikácie GO podvozku nebolo zahrnuté, žiadame Vás o vyjadrenie. 

Odpoveď k otázke č. 1 : 

Uvedené rozmetadlo bude z podvozku vozidla zdemontované a preto nie je zahrnuté do špecifikácie 

GO podvozku. Opätovnú montáž nadstavby a rozmetadla zabezpečí verejný obstarávateľ vo vlastnej 

réžii. Verejný obstarávateľ zároveň dáva do pozornosti záujemcom, že na spätné zabudovanie 

ovládacieho panelu posýpacej nadstavby verejným obstarávateľom v kabíne vozidla je potrebné 

zachovať prestupové otvory do kabíny, ktoré sú v súčasnom prevedení vozidla. 

Súťažné podklady vrátane príloh, konkrétne Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky, 

ktorá tvorí prílohu č. 5 Súťažných podkladov, Časť č. 2: Generálna oprava posýpacieho vozidla – 

oblasť Poprad, ostávajú nezmenené. 

 

Verejný obstarávateľ z dôvodu poskytnutia vysvetlenia súťažných podkladov zároveň upravuje 

lehotu na predkladanie ponúk a na otváranie ponúk: 

Text uvedený v časti  II. Dorozumievanie a vysvetľovanie bod 10.3 súťažných podkladov sa nahrádza 

textom: 

„Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená 

v písomnej forme najneskôr do 11.12.2017“  

Text uvedený v časti  IV. Predkladanie ponuky bod 20.2 súťažných podkladov sa nahrádza textom: 

„20.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.12.2017 o 10:00 hod.“  

Text uvedený v časti V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk bod 21.2 súťažných podkladov sa nahrádza 

textom: 

„21.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 15.12.2017 o 11:00 hod. a je verejné.“ 

 

Záujemcovia 

verejnej súťaže zn. 16392-WYS 

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

Jesenná 14, 080 01 Prešov 
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Verejný obstarávateľ zašle do Vestníka verejného obstarávania Korigendu  Výzvy na 

predkladanie ponúk. Zároveň bude vysvetlenie súťažných podkladov a úprava termínu zverejnená na 

Profile verejného obstarávateľa a súčasne na webovom sídle verejného obstarávateľa na adrese  

www.sucpsk.sk. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Kočiško, v. r. 

      riaditeľ Správy a údržby ciest 

     Prešovského samosprávneho kraja 
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