
Mesto PEZINOK 
R a d n i č n é   n á m e s t i e   7 ,   9 0 2   1 4   P e z i n o k 

 

V Pezinku, dňa 12.04.2017 
Zn.: 1/16/18/2017 
 
 
Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK 
Zákazka:   - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
Predmet zákazky: „Kontajnerové stanoviská Pezinok – IV. etapa“ 
 
 
 
Doplňujúce informácie pre uchádzačov 
 

V rámci súťaže „Kontajnerové stanoviská Pezinok – IV. etapa“ vyplynuli z obhliadky miesta realizácie, ktorá sa 
konala dňa 06.04.2017 o 13:00 nasledovné skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť a zapracovať do cenovej 
ponuky: 
1. Pre kontajnerové stanovisko KS_06 žiadame verejného obstarávateľa o určenie množstva cestných 
obrubníkov ABO 1-15 . 
Odpoveď: 
Množstvo cestných obrubníkov sa nachádza vo výkresovej časti doplnenia podkladov do súťaže.  
 
2. Pre kontajnerové stanovisko KS_06 žiadame verejného obstarávateľa o určenie hrúbky betónovej plochy 
8,8 m2. Taktiež žiadame o vyjadrenie, či má byť pod betónovou plochou podklad zo štrkodrvy. 
Odpoveď: 
Množstvo m2 plochy, ktorá sa bude betónovať je 7,425. Je to uvedené vo výkresovej časti doplnenia 
podkladov do súťaže.   Betonáž plochy v mieste zeleného pásu bude realizovaná v hrúbke 100mm z 
prostého betónu na zhutnené lôžko zo štrkodrvy hrúbky 50mm.  
 
3. Pre kontajnerové stanovisko KS_07 žiadame verejného obstarávateľa o určenie 
množstva cestných obrubníkov ABO 1-15 . 
Odpoveď: 
Množstvo cestných obrubníkov sa nachádza vo výkresovej časti doplnenia podkladov do súťaže.  
 
4. Pre kontajnerové stanovisko KS_07 žiadame verejného obstarávateľa o určenie hrúbky betónovej plochy 
15,2 m2. Taktiež žiadame o vyjadrenie, či má byť pod betónovou plochou podklad zo štrkodrvy. 
Odpoveď: 
Množstvo m2 plochy, ktorá sa bude betónovať je 15,47. Je to uvedené vo výkresovej časti doplnenia 
podkladov do súťaže.   Betonáž plochy v mieste zeleného pásu bude realizovaná v hrúbke 100mm z 
prostého betónu na zhutnené lôžko zo štrkodrvy hrúbky 50mm.  
 
 
 
 
Mgr. Vlasta Cholujová 
poverený zamestnanec na vykonanie VO 
 


