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Vec: „Podlimitná zákazka“ s názvom „Žst. Trenčianska Teplá – rekonštrukcia staničnej budovy
a priľahlých objektov“ - realizácia „
Verejnému obstarávateľovi boli dňa 20.08.2015 elektronicky doručené žiadosti o vysvetlenie
súťažných podkladov. V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Vám podávame nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky s názvom „Žst.
Trenčianska Teplá – rekonštrukcia staničnej budovy a priľahlých objektov“ - realizácia.
Otázka č. 1:

Čo myslí verejný obstarávateľ pod pojmom „realizácia stavebných prác (zmlúv) rovnakého alebo
podobného charakteru predmetu zákazky“ ako požadovanú podmienku pre splnenie účasti podľa
§ 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní? Bude verejný obstarávateľ akceptovať
referencie za akékoľvek pozemné stavby – novostavby a rekonštrukcie?
Odpoveď k otázke č. 1.:
Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať referencie za akékoľvek pozemné stavby – novostavby

a rekonštrukcie.
Otázka č. 2:
Má byť Príloha č. 3 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci
v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie príohou k zmluve v časti “Ostatné” aj v časti “Kritériá”?
Odpoveď k otázke č. 2.:
Áno, Príloha č. 3 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch
ŽSR - podklad pre vypracovanie, má byť prílohou k zmluve v časti “Ostatné” aj v časti “Kritériá”
Otázka č. 3:
Je potrebné v Prílohe č. 3 vyplniť aj iné časti okrem bodu 3.5.?
Odpoveď k otázke č. 3.:
Áno, je potrebné v Prílohe č. 3 vyplniť aj iné časti okrem bodu 3.5.
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