
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 27.10.2017 
Zn.: 1/16/56/2017 
 
 
Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK 
Zákazka:   - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
Predmet zákazky: „Geodetické zameranie Mestského opevnenia v Pezinku“ 
 
 
Doplňujúce informácie pre uchádzačov 
 
V rámci súťaže „Geodetické zameranie Mestského opevnenia v Pezinku“ boli zaslané verejnému obstarávateľovi 
zaslané nasledovné otázky od uchádzačov.  Uvedené skutočnosti, je potrebné zohľadniť pri spracovaní cenovej ponuky: 
Otázka č. 1: 
Koľko rezov bude potrebných ? 
Odpoveď: 

- minimálne 2 charakteristické rezy v jednotlivých úsekoch hradobných múrov medzi bastionmi (t.j. cca 20 rezov) 
  
Otázka č. 2: 
Jeden z uchádzačov by chcel vykonať zameranie hradieb dronom, je možné aby mesto dalo súhlas na toto mapovanie?  
Odpoveď: 

- verejný obstarávateľ nemá námietky použiť k realizácii zamerania hradieb dronom. Súhlas môže dať verejný 
obstarávateľ len na pozemky vo vlastníctve mesta. V prípade použitia dronu nad súkromnými pozemkami si 
súhlas musí zabezpečiť realizátor s majiteľmi pozemku sám. Prípadná súčinnosť mesta je možná. 

 
Otázka č. 3: 
Má mesto aj iné zameranie hradieb, je toto možné zaslať ?  
Odpoveď:  

- verejný obstarávateľ má zameranie hradieb pre účely vypracovania PD obnovy mestského opevnenia z roku 
1981. Táto dokumentácia je zastaralá, pôvodne v papierovej forme pre archiváciu zoskenovaná v . pdf 
formátepozostávajúca z A) výkresovej časti: 1 fasády jednotlivých úsekov hradobného múru, 2. pôdorysy, 3. 
rezy, B) textovej časti: 1. technická správa, 2. miestopisy, 3. zoznam súradníc. Táto dokumentácia je 
k nahliadnutiu na MsÚ Pezinok, kontakt. osoba pani Ing. Virgovičová. 

- digitálne zameranie je prístupné len na Okresnom úrade Pezinok – katastrálny odbor 
 
Ďalšia informácia k výzve: 
 
- v rámci zmluvy je upravený bod č. 2.6. v čl. 2 nasledovne: 
2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi do .....................2018 od účinnosti tejto zmluvy. 
 
- v rámci zmluvy je upravený bod 6.2. v čl. 6 nasledovne: 
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru včas alebo riadne, je 
zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý začatý deň 
omeškania. 
 
- lehota na predkladanie ponúk: 
do 9.11.2017 do 11:00 hod. 
 
 
 
Mgr. Vlasta Cholujová 
poverený zamestnanec na vykonanie VO 
 
 
 


