
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 26.06.2017 
Zn.: 1/16/30/2017 
 
 
Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK 
Zákazka:   - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
Predmet zákazky: „Vybudovanie parkovacích plôch na ulici Obrancov mieru v Pezinku“ 
 
 
 
Doplňujúce informácie pre uchádzačov 
 
Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci súťaže „Vybudovanie parkovacích plôch na ulici 
Obrancov mieru v Pezinku“, dávame na vedomie otázky spolu s odpoveďami a je potrebné ich zohľadniť a zapracovať 
do cenovej ponuky: 
 
Otázka č. 1:  
Vo výkaze výmer, v položkách č. 44 (zámková dlažba 8 cm, tmavá) a v položkách č. 45 (zámková dlažba 8 cm, bledá) 
žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu predmetnej dlažby. 
 
Odpoveď: 
Navrhnutá dlažba je drenážna dlažba, ktorá sa vyrába vo farbe sivej a nakoľko sa vyrába len v sivej farba, tak bude 
použitá  sivá dlažba. 
 
 
Otázka č. 2: 
V technickej správe sa uvádza, že je navrhnutá betónová dlažba so širokými špárami vyplnenými drobným drveným 
kamenivom frakcie 2/5 mm. Podľa nášho uváženia sa jedná o drenážnu dlažbu, ktorú avšak výrobca nevyrába 
v grafitovej farbe (výkaz výmer, položka č.44), ale len v sivej farbe. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie. 
 
Odpoveď: 
Navrhnutá dlažba je drenážna dlažba, ktorá sa vyrába vo farbe sivej a nakoľko sa vyrába len v sivej farba, tak bude 
použitá  sivá dlažba. 
 
 
Otázka č. 3: 
Vo výkaze výmer, v položkách č.72-73 je uvedené množstvo 600 eur (pol.72) a 650 eur (pol.73). Naša otázka znie: 
Musíme dodržať cenu celkom pre položku 72- 600 eur a pre položku 73-650 eur alebo cena celkom môže byť ľubovoľná 
podľa našich interných nákladov pre predmetné položky. 
 
Odpoveď: 
Položku 72, 73 žiadame naceniť podľa skutočných nákladov. 
 
Otázka č. 4: 
Vo výkaze výmer, v položke č.31 (Acer platanoides ´Globosum, listnatý strom) žiadame verejného obstarávateľa o 
bližšiu špecifikáciu (výška, obvod kmeňa...). 
 
Odpoveď: 
Špecifikácia stromov sa pri výbere určuje : 
1. výška, v ktorej je založená korunka stromu - v prípade parkoviska je vhodné založenie koruny vo výške 2,2 m  
2. obvod kmeňa stromov pri nákupe - navrhujem obvod kmienka min. 16-18 cm. 
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