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Vec
Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky
V rámci realizácie cenového prieskumu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty
zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“), na vypracovanie cenovej ponuky na predmet zákazky pod názvom
„Dodanie a osadenie prvkov parkovania bicyklov pre zamestnancov Trnavského
samosprávneho kraja“ boli doručené nasledovné žiadosti o vysvetlenie informácií
potrebných na vypracovanie ponuky:

1. Položka - Dodanie a osadenie 1 ks poschodového stojanu na bicykle – znamená 1
ks stojanu z 20 ks alebo 1 modul pozostávajúci z poschodových stojanov pre 20
bicyklov ( 10 hore/ 10 dole )?
2. Osadenie je do jestvujúceho betónového podložia?
3. Svetlá výška stropu je 2,70-2,80m?( samozrejme okrem potrubia prechádzajúceho
nad vertikálnymi stojanmi )
4. Aká je svetlá výška pod potrubím?
5. Kedy bude samotatná „KLIETKA – Úschovňa“ hotová?
6. 5. otázka je položená z dôvodu uchytávania vertikálnych stojanov na stene,
nakoľko sa väčšinou kotvia do zeme a do steny, otázka teda je k čomu budú
prichytené horné časti vertikálnych stojanov alebo uvedené vertikálne stojany
majú byť vybavené vlastnou nosnou konštrukciou - Stojany sú pripevnené na
hliníkovom profile, ktorý je súčasťou vlastnej konštrukcie ukotvenej do podlahy ?
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Odpoveď verejného obstarávateľa:
1. Položka - Dodanie a osadenie 1 ks poschodového stojanu na bicykle – znamená 1
ks stojanu z 20 ks alebo 1 modul pozostávajúci z poschodových stojanov pre 20
bicyklov ( 10 hore/ 10 dole )?
Odpoveď: Jedná sa o 1 ks modulu pozostávajúci z 20 parkovacích pozícií (10 dole + 10
hore). Tento modul môže byť vytvorený spojením viacerých menších modulov tak, aby
tvorili jeden celok.
2. Osadenie je do jestvujúceho betónového podložia?
Odpoveď: Jedná sa o osadenie do jestvujúceho betónového podložia
3.Svetlá výška stropu je 2,70-2,80m?( samozrejme okrem potrubia prechádzajúceho
nad vertikálnymi stojanmi )
Odpoveď: Svetlá výška stropu je 2,73 m.
4. Aká je svetlá výška pod potrubím?
Odpoveď: Výška pod potrubím je 1,98 m.
5. Kedy bude samotatná „KLIETKA – Úschovňa“ hotová?
Odpoveď: Klietka - úschovňa je hotová a momentálne funkčná
6. otázka je položená z dôvodu uchytávania vertikálnych stojanov na stene, nakoľko
sa väčšinou kotvia do zeme a do steny, otázka teda je k čomu budú prichytené horné
časti vertikálnych stojanov alebo uvedené vertikálne stojany majú byť vybavené vlastnou
nosnou konštrukciou - Stojany sú pripevnené na hliníkovom profile, ktorý je súčasťou
vlastnej konštrukcie ukotvenej do podlahy. ?
Odpoveď: Vertikálne stojany majú byť vybavené vlastnou nosnou konštrukciou, ktorá je
ukotvená do jestvujúceho betónového podložia

Spracoval:
Silvia Szokolová
Cyklokoordinátor
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