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Vysvetlenie k žiadosti záujemcu o vysvetlenie SP uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky 
k predmetu zákazky „Urban park Tbiliská“ 
 
Otázka č. 1 
IV.Čas plnenia 
4.1 Navrhujeme zmeniť zadanie zo 120 kalendárnych dní na 120 pracovných dní. 
Z dôvodu zimných mesiacov v čase realizácie bude viac nevyhovujúcich dní na stavebnú činnosť. 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ upravuje termín realizácie predmetu zákazky uvedený v bode 8 Výzvy na 
predloženie cenovej ponuky a v bode 4.1 článku IV. Čas plnenia návrhu Rámcovej zmluvy o dielo, 
a to: ...do 120 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska... 
 
Otázka č. 2 
4.5 Poistná zmluva - Navrhujeme navýšiť PHZ o hodnotu poistnej zmluvy, ktorá sa na takto veľkej 
stavbe môže pohybovať rádovo v tisícoch euro a teda nezanedbateľne ovplyvní celkové náklady. 
Odpoveď: 
Návrh úpravy PHZ nie je možné akceptovať. 
 
Otázka č. 3 
5.5 Vytýčenie podzemných sietí pred aj po zhotovení stavby 
Navrhujeme navýšiť PHZ o prípadné náklady spojené s činnosťami uvedenými v bode 5.5 
Odpoveď: 
Návrh úpravy PHZ nie je možné akceptovať. 
 
Otázka č. 4 
8.8 Dočasné užívanie verejných plôch a poplatky za prípadné rozkopávky 
Navrhujeme nájsť kompromis v uhrádzaní nákladov za neplánované rozkopávky. V prípade, že sa 
objavia neočakávané okolnosti vyžadujúce rozkopávku, preklad sietí, či iné úkony, ktoré nemohli byť 
zhotoviteľom predpokladané, navrhujeme, aby tieto boli zohľadnené v navýšenom rozpočte. 
Odpoveď: 
Návrh úpravy PHZ nie je možné akceptovať. 
 
Otázka č. 5 
8.14 Odber elektrickej energie a vody 
Navrhujeme, aby bola MČ Rača súčinná pri zabezpečovaní odberu elektriny a vody - t.j. aby pomohla 
s nájdením odberného miesta. Ako miestny správca má isto mnoho možností prístupu k verejným 
prípojkám v blízkosti, čo veľmi uľahčí proces. 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ zhotoviteľovi diela poskytne súčinnosť ohľadom napojenia na merače odberu 
elektrickej energie a úžitkovej vody. 
 
Otázka č. 6 
9.10.4 Náklady na geometrický plán 
Navrhujeme v PHZ zohladniť náklady na geodetický posudok. 
Odpoveď: 
Návrh úpravy PHZ nie je možné akceptovať. 


