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Dňa 13.9.2017 nám bola emailom doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 
podlimitnej zákazky „ Rekonštrukcia domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici" 
zverejnenej vo Vestníku č. 179/2017 zo dňa 11.9.2017 pod číslom 12780-WYP. K žiadosti 
uvádzame nasledovné: 

V súťažných podkladoch v časti 12. Obsah ponuky, bod 12.2.10 verejný obstarávateľ 
požaduje konkrétne potvrdenie, že aspoň 1 osoba za uchádzača absolvovala odborné školenie 
za A) pre zateplenie fasády, za B) pre opravu strechy, za C) pre montáže klimatizácie 
v zmysle PD. 
Otázka 6.1: 
Je možné požadované potvrdenia predložiť od subdodávateľov, ktorých budeme mať 
uvedených v jednotnom európskom dokumente? 

Odpoveď: 
Ano, požadované potvrdenia je možné predložiť od subdodávateľov, ktorých bude mať 
uchádzač uvedených v jednotnom európskom dokumente resp. v dokladoch v cenovej ponuke 
a ktorí splnia požiadavku na subdodávateľov uvedenú v súťažných podkladoch v bode 25.1. 

Otázka č.2: 

Je potrebné za každého subdodávateľa predložiť JED? 

Odpoveď: 
V súťažných podkladoch v bode 25.1 sú uvedené požiadavky na subdodávateľov známych 
v čase predloženia ponuky. V prípade, že uchádzač preukazuje za subdodávateľov podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia ( bod 25.1 písm.b súťažných podkladov) jednotným 
európskym dokumentom, predkladá ho za každého subdodávateľa. 
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Otázka č. 3: 
Aké konkrétne potvrdenie pre osobu, ktorá absolvovala odborné školenie za B) pre opravu 
strechy požaduje obstarávateľ? Nakoľko v PD sú uvedené 2 typy strešnej krytiny ( strecha V I 
oceľový falcovaný plech a V2 modifikované asfaltové pásy). 

Dom smútku má dva druhy striech, ktoré budú predmetom rekonštrukcie podľa projektovej 
dokumentácie. Strecha priamo nad obradnou miestnosťou bude zhotovená z oceľového 
rovinného bezúdržbového plechu a ostatné strechy nad prevádzkovými priestormi budú po 
rekonštrukcii mať vrchnú vrstvu z modifikovaných asfaltových pásov. 

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie odbornej zdatnosti zhotoviteľa pri vykonávaní 
týchto prác certifikátom, resp., osvedčením o preškolení pracovať s materiálom určeným 
projektovou dokumentáciou a jej výkazu výmer. 
V prípade, že uchádzač navrhne ekvivalent, je povinný tiež predložiť k danému materiálu 
požadovaný certifikát, resp. osvedčenie. 

S pozdravom 
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Odpoveď: 

na základe poverenia č.1.2-2874-2015/11068 zo dňa 25 02 2015 
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky 
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