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Vysvetlenie č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk
Vyhlasovateľ, spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976
81 Podbrezová, IČO: 31 562 141(ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“) vyhlásil v súlade s Príručkou k
procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti
podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12.
2019 (ďalej aj ako „Príručka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou na webovom sídle
verejného obstarávateľa dňa 14. 02. 2020 (ďalej aj ako „Výzva“) zákazku s názvom
„Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“, postup zadávania zákazky: zadávanie zákaziek
vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej finančných
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP (ďalej
aj ako „Prieskum trhu“).
Dňa 18. 02. 2020 bola Vyhlasovateľovi doručená jedným zo záujemcov Žiadosť o vysvetlenie
výzvy na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie Výzvy:
Otázka č. 1 (cit.):
Na straně č. 3 je uvedeno, že existující betonový základ kompresoru bude potřebné upravit dle
rozměrů nově instalovaného kompresoru. Máme tyto práce zahrnout do našeho rozsahu dodávky
včetně ceny?
Odpoveď č. 1:
Predmetom zákazky je dodanie kompletného funkčného zariadenia (ďalej aj „kompresor“)v
rozsahu projektovej dokumentácie. Čo všetko zahŕňa dodanie tohto zariadenia je obsiahnuté
v bode 1.2 prílohy č. 1 Výzvy – Opis predmetu zákazkya podobrene špecifikované v projektovej
dokumentácii, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 Výzvy.
V zmysle bodu 1.2 písm. c) prílohy č. 1 Výzvy – Opis predmetu zákazky je súčasťou dodania
predmetu zákazky „Príprava miesta dodania na inštaláciu nového zariadenia“, čo predstavuje
úpravu betónového základu pod kompresor, a teda musí byť aj súčasťou cenovej ponuky, ocenená
v rámci položkového rozpočtu – výkaz výmer, v časti „Stlačený Vzduch“, bod 2.13 „Podperná
konštrukcia slúžiaca na podopretie prečnievajúcej časti kompresora mimo existujúci betónový
základ zvýšený o 100 mm nad úroveň podlažia +4,50, zhotovená z valcovaných profilov
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Poznámka: Alternatívna možnosť zhotovenia betónového základu do požadovaných rozmerov
kompresora“.

S pozdravom
Ing. Marian Kurčík
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Ing. Milan Srnka, PhD.
člen predstavenstva a technický riaditeľ
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