
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 1  

         

   
Názov: Všetkým známym záujemcom/uchádzačom 

   Sídlo:  

   

Kor. 

adresa: 
 

         

   v Nových Zámkoch, dňa 12.3.2020 

         

Identifikácia verejného obstarávateľa: Identifikácia verejného obstarávania: 

Názov: Obec Beladice Názov zákazky: 

Sídlo: Gaštanová 167, 951 75 Beladice ZBERNÝ DVOR BELADICE 

IČO: 00 307 769 Druh zákazky: Práce 

         
Vážený záujemca/uchádzač! 

 

Zasielame Vám odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov  č. 1, o ktoré požiadal jeden 

zo záujemcov. 

 
Otázka: 

 

 

Odpoveď č. 1: 

 

SO – 03 Spevnené plochy, odstavná plocha a areálová komunikácia  - položky v rozpočte 1-10 

vysvetlenie: 

Výkopok zo zemných prác bude použitý na úpravu pláne, uložený na pozemku obce Beladice 

do 500 m, bez poplatku za uloženie a na úpravu pláne zberného dvora mimo spevnených plôch 

zberného dvora. 



Na spevnené plochy, odstavnú plochu a areálovú komunikáciu bude použitý drvený betón fr. 0-

63, ktorý dodá obec Beladice a bude sa navážať do 500 m. 

Tieto skutočnosti vysvetľujú spôsob spracovania výkazu výmer a rozpočtu Spevnených plôch 

pol. č. 1-10. 

 
 

Týmto vysvetlením nedochádza k žiadnej zmene súťažných podkladov či doplneniu Výzvy na 

predkladanie ponúk, ide o  zodpovedanie otázok na základe žiadosti o vysvetlenie, ktoré však môžu 

mať vplyv na  vypracovanie cenovej ponuky.  

Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ  pristupuje k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk 

nasledovne:  

Lehota na predkladanie ponúk: 25.3.2020 do 10:00 hod 

Dátum otvárania ponúk: 25.3.2020 o 11:00 hod. 

 

UPOZORNENIE: Ak ste medzičasom ponuku doručili a v zmysle vysvetlenia je potrebné vašu 

ponuku upraviť, je možné požiadať o späťvzatie ponuky na e-mailovej adrese: 

erika.nezvalova@mpprofit.sk do uplynutia predĺženej lehoty na predkladanie ponúk. 

Ponuka Vám bude vrátená neotvorená poštou, alebo môžete ponuku späťvziať osobne na 

adrese: MP Profit PB, s.r.o., Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky, kontaktná osoba Mgr. Erika 

Nezvalová. 

Predložiť novú ponuku môžete len v predĺženej lehote na predkladanie ponúk! 

    

Uvedené dávame na vedomie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.    

         

S pozdravom        

     Mgr. Erika Nezvalová - manažér VO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Príloha č. 1: Výzva na predkladanie ponúk_Obec Beladice_oprava 
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