Vysvetlenie k výzve na predloženie ponuky z dňa 14.9.2020 pre predmet zákazky:
Autobusové zastávky Brodské
Verejný obstarávateľ: Obec Brodské, Školská 1030, 908 85 Brodské
1. Otázka od uchádzača:
Dobrý deň
NA základe výzvy ktorú ste nám doručili by sme sa chceli spýtať na špecifikáciu daných
prístreškov.
1,hrúbku kovového rámu
2,hrúbku polykarbonátu
3,hrúbka bezpečnostného skla
Odpoveď verejného obstarávateľa na položenú otázku:
Technická špecifikácia zastávkových prístreškov
Rozmery prístrešku sú 3,0 x 1,80 x 2,50 m ( dl. x šír. x výš. ). Konštrukcia je vyhotovená ako
kovový rám s konečnou povrchovou úpravou. Konštrukcia musí mať viacnásobnú ochranu
ochranu povrchov proti korózii a proti vplyvu vonkajšieho prostredia, tj. kombinácie žiarového
zinkovania + 1x základný a 2x vrchný synt/polyuretán náter + 1x email, alebo v kombinácii s
poplastovaním, či iným spôsobom vrstvenej ochrany. Zastrešenie je oblúkové, krytinu tvorí
dutinkový polykarbonát hnedý odtieň, súčasťou strechy sú odkvapy vo farbe prístrešku. Bočné
výplne stien sú z troch strán a sú vyhotovené z číreho bezpečnostného tvrdeného skla. V
prístrešku je integrovaná lavička dl. 2,0m z tvrdého lakovaného dreva. Montáž prístrešku bude
realizovaná na predpripravené oceľové pozinkované kotevné tŕne, osadené do betónového
základu. Základy prístrešku tvoria nové betónové základové pätky. Kotvenie konštrukcie bude
realizované podľa technických požiadavkov konkrétneho výrobcu vybraného typu
zastávkového prístrešku. Osadenie a kotvenie musí zároveň splňať požiadavky na únosnosť
spojov voči vytiahnutiu kotiev pôsobením vetra na zastávkový prístrešok a tiež mať realizovanú
úpravu spojov proti krádeži a odcudzeniu. Súčasťou vybavenia zastávkového prístrešku je
lavička s operadlom integrovaná do konštrukcie prístrešku a vývesná tabuľka na umiestenie
jazdného grafikonu.
Min. požadavky na prevedenie zastávkového prístrešku:
Nosný rám prístrešku:
Oceľ S235 a vyššie
Nosné profily:
TR / SHS / RHS profily min. hrúbky 3mm – 4mm
Zastrešenie:
PKB LEXAN 2UV komorový hrúbky 10mm číre / bronz
Steny:
Plexisklo PMMA hrúbky 6mm číre
Príslušensto:
Kotevné tŕne, spoj. materiál, zasklievacie doplnky, lišty a ost.
Nosný rám, zastrešenie, klampiarske prvky, lavičku a grafikon jemne farebne zosúladiť.

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky, projektovej dokumentácii, v technickej špecifikácii, alebo
vo výkaze výmer použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok, alebo typ
výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a
zrozumiteľne opísať predmet zákazky. V takýchto prípadoch platí, že uchádzač môže vždy
ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Uchádzač
môže ponúknuť aj kvalitatívne lepšie plnenie. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia
kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj
osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné
dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality
podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

V Brodskom, 2.10.2020

