Vysvetlenie podkladov a zmena lehoty na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina na základe položených otázok uchádzačov poskytuje nasledovné
vysvetlenie k zákazke : Komplexné stavebné úpravy sociálnych zariadení vrátane rozvodov.
1.Predmetná zákazka zahŕňa komplexné stavebné úpravy sociálnych zariadení v bloku „A“ len 1.
poschodie a v bloku „B“ 1.-2.poschodie. Komplexné stavebné úpravy bloku „A“ 2.-4. poschodie vrátane
vzduchotechniky, nie sú predmetom danej zákazky.
2.Položky uvedené vo výkaze výmer s cenou a vyznačené žltou farbou budú zahrnuté v cene ponuky,
avšak bez možnosti zmeny tovarov za ekvivalentný iný tovar. Uchádzač vo svojej ponuke uvedené
položky nemení a ani nenahradzuje. Ide o položky :

BLOK B
70

Klozet závesný Kolo, Style, Závesné WC s hlbokým splachovaním

71

WC sedátko tvrdé, z Duroplast

74

pisoár KOLO Nova Top, prívod zhora, odpad dozadu

76

KOLO L21950 Style umývadlo 50x44cm s OTVOROM

78

IDEAL STANDART výlevka stacionárna EUROVIT V312701 biela

84

Umývadlová stojanková batéria Grohe, Eurodisc

86

batéria k výlevke, Nástenná páková umývad. Batéria LYRA 351277

BLOK A
62

Závesné WC s hlbokým splachovaním (L23100) s WC sedadlom z
Duroplastu (L20111), závesy kovové, nádržka-Geberit Kombifix,
ovládač- Geberit Samba

64

pisoár Laufen Caprino plus,urinál so sifónom, so skrytým prívodom
vody, s elektronickým systémom, 230V, farba biela (84206.5)

66

Umývadlo 60cm, 60 x 46cm Kolo Style (L21960) s plostlpom Kolo Style
(L27100) + sifón

67

Umývadlo 55cm, 55 x 45cm Kolo Style (L21955) s plostlpom Kolo Style
(L27100) + sifón

69

Výlevka biela, IDEAL STANDART výlevka stacionárna EUROVIT V312701
biela

74

Batéria umývadlová páková Grohe, Eurodisc (33.190.001)

76

sprchová hlavica - kombinácia stropnej velkopriemerovej hlavice (rain
system) a ručnej sprchy s podomietkovou batériou - koordinovať s
projektantom interiéru ing.arch. Klenovičom

78

batéria k výlevke, Nástenná páková umývad. Batéria LYRA 351277

3. Technická správa uvádza, že časť elektroinštalácia v bloku B. 2 poschodie nie je predmetom
realizácie. Výkaz výmer obsahuje ocenenie predmetnej časti diela. Verejný obstarávateľ uvedený
nedostatok vysvetľuje nasledovne :
Elektroinštalácia v bloku B. 2 poschodie je predmetom zákazky a uchádzač vo svojej ponuke uvedenú
časť riadne ocení ako súčasť svojej ponuky a cenu zahrnie do celkovej ceny diela !
Z dôvodu riadnej prípravy ponuky uchádzačmi vo vzťahu k predmetnému vysvetleniu verejný
obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk nasledovne :
Forma predkladania ponúk: listová/písomná ponuka na adresu verejného obstarávateľa, v
termíne do 16.10.2017 do 10:00 hod. sa mení na 18.10.2017 do 10:00 hod.

S úctou

Ing. Roman Osika
vedúci oddelenia verejného obstarávania

