Titl.
Záujemcovia.

V Pliešovciach dňa 02. 03. 2021

Vec:
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru: Drvené kamenivo.
Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – zaslanie.
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, Pliešovce 962 63,
vnútroštátne identifikačné číslo: 31 577 920 je v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) subjektom, ktorému verejný obstarávateľ poskytne viac
ako 50% finančných prostriedkov v rámci postupu zadávania tejto zákazky, a ktorý vyhlásil
zákazku s nízkou hodnotou na dodanie tovaru na predmet ,,Drvené kamenivo,“ Výzva na
predloženie ponuky zverejnená dňa 01. 03. 2021 na https://www.vlm.sk/obstaravanie#vyzvy;
https://www.vlm.sk/vyzvy/20210301115708-vyzva-drvene-kamenivo-01-0321.pdf@5bba7a47-9c7c-49bd-9056-c016a0d8267b (ďalej aj „Výzva“).
Na základe doručených žiadostí o poskytnutie vysvetlenia, resp. dodatočných
informácií zverejnených vo Výzve, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.
Otázka č. 1
Poprosím upresniť miesto vykládky kvôli naceneniu dopravy.
Odpoveď č. 1
Stavba, na ktorej bude kamenivo použité sa nachádza vo VO Záhorie medzi Malackami
a Jablonovým, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nakládky v prípade potreby aj
v priestoroch dodávateľa.
Otázka č. 2
Je potrebné pri danej súťaži nacenovť aj dopravu, nakoľko sa v podkladoch píše o dodaní
kameniva na miesto určenia, ktoré bude špecifikované v čiastkovej zmluve? Nakoľko
nepoznáme presné miesto dodania, dopravu nie je možné naceniť. Ak treba naceniť len
kamenivo, je potrebné z Vašej strany upresniť túto skutočnosť.

Odpoveď č. 2
Viď odpoveď na otázku č. 1.
Otázka č. 3
Taktiež nevidím v podkladoch špecifikáciu o aký druh horniny (drvené kamenivo) by malo ísť.
Odpoveď č. 3
Kamenivo musí vyhovovať potrebám realizácie prístupovej komunikácie s dopravným
zaťažením Nc 100max. 0,5.106 prejazdov s predpokladaným nápravovým tlakom 100 kN
(10 t). Konštrukcia vozovky uvažuje s prejazdom maximálne 100 ťažkých vozidiel /24 hod.
Verejný obstarávateľ požaduje dodržanie požadovaných frakcií uvedených vo Výzve.

