
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 02.10.2020 
 
 
 
Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK 
Zákazka:   - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
Predmet zákazky: „Revitalizácia vnútrobloku na Aktívny park Za Hradbami v Pezinku“ 
 
 
 
Doplňujúce informácie pre uchádzačov  
 
Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady o doplňujúce informácie na základe dopytu dvoch uchádzačov 
k predmetnej zákazke.  
 
Pre dobre pripravenú cenovú ponuku je k dispozícií termín na obhliadku s možnosťou si premerania, zamerania, 
reálneho posúdenia pred zaslaním cenovej ponuky, aby sa na nič s nevyhnutných stavebných prác neopomenulo. 
Mesto Pezinok má k dispozícií PD štúdiu, ktorá obsahuje všetky položky pre uvedenú rozpracovanosť. Pre realizáciu je 
v štúdii možné vychádzať z výkresovej časti, textovej časti, a zároveň s priloženého rozpočtu. Projektant uvažuje 
s využitím existujúcich konštrukčných prvkov ( betónové múriky,  existujúce plochy, ktoré si vyžadujú novú povrchovú 
úpravu v rámci revitalizácie). V PD štúdií je zachytené funkčné rozdelenie, materiálové a návrh riešenia priestoru.    
 
Otázka č. 1 
Pod ktorú položkou v rozpočte, je definované nasledujúce: 02 Spevnené plochy pod pergolou a na komunikačných 

líniách, s rozmerom podľa PD 376 m2. 

Odpoveď 

V časti C úpravy  povrchov  

Nové stavebné konštrukcie (podklad pre finálne povrchové úpravy) - vo výkrese je uvedené  presne o aké plochy sa 
jedná 

 
Otázka č. 2 
Pod ktorú položkou v rozpočte, je definované nasledujúce: 07 Pieskovisko. Naceniť ako súčasť drevenej terasy?  

Odpoveď 

Vo výkresovej časti situácia a rozmiestnenie herných prvkov je uvedené v popise aj legende 06 terasa, 07 pieskovisko, 

z toho je možné zistiť všetko podstatné pre vypočet ceny. 

 
Otázka č. 3 
Pod ktorú položkou v rozpočte, je definované nasledujúce: 10 Pergola.  + Bližšiu špecifikáciu požiadaviek na pergolu,   

t.z. rozmery, výška. Definíciu použitých materiálov, detto rozmery hranolu?  

Odpoveď 

Vo výkresovej časti aj vo vizuálizácií je nakreslená pergola, sú známe pravidlá min. podchodenej výšky vo verejnom 

priestore, v textovej časti je Drobná architektúra, 10 Pergola zo všetkých dostupných podkladov.  

V časti C úpravy  povrchov  

Nové stavebné konštrukcie (podklad pre finálne povrchové úpravy) - vo výkrese sú zakreslené o aké plochy sa jedná 

 



 

 

Zn.: 5/4-7/6088/2014                                                                 „Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku – II.časť“  

Otázka č. 4 
Špecifikáciu druhu odvodnení, aké rozmery žľabu, odvodniť vpust - kam?  

Odpoveď 

Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku ki podrobnosti existujúceho vpustu na ploche pôvodného ihriska, a je 
zakreslený aj vo výkrese. Podľa výpočtu plochy a možných zrážok  je možné odvodiť požadované údaje rozmerov.  

 

Otázka č. 5 
Celkovo časť C v rozpočte, bolo by lepšie definovať podrobnejšie. Množstvá, výkopy, nové materiály. 

Odpoveď 

Mesto Pezinok má k dispozícií PD štúdiu, v rámci verejnej súťaže je požiadavka na dodanie projektovej dokumentácie 

pre podrobnejšie riešenie zo strany uchádzača. Pri príprave PD vyššieho stupňa projektanti väčšinou spolupracujú 

s dodávateľmi hracích prvkov a zostáv, teda s realizátormi. Pre zabezpečenie hospodárneho a nediskriminačného 

procesu, a zároveň dodržania všetkých podmienok technickej inšpekcie a odovzdanie diela so všetkými certifikátmi je 

táto časť už vecou dodávateľa (uchádzača). Mesto Pezinok má záujem o dodanie zákazky na kľúč, vychádzajúc 

z požiadaviek objednávatelia, funkčného a dispozičného riešenia priestoru a jeho pôvodných hraníc a plôch. Projektant 

uvažuje v navrhovanom riešení s existujúcim rozdelením, ponecháva betónové múriky a delenie. Ide o revitalizáciu 

priestoru, ktorý slúžil ako ihrisko a verejný priestor, ktorý máme záujem modernizovať a prispôsobiť súčasným 

požiadavkám.   

 

Verejný obstarávateľ zároveň predlžuje lehotu na predkladanie ponúk: do 09.10.2020. 

 

 

 

 

 
 
Mgr. Vlasta Cholujová 
poverený zamestnanec na vykonanie VO 
 


