Mestská časť Bratislava–Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
_________________________________________________________________________________________

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č. 1
k Výzve na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „výzva na predkladanie ponúk“)
1. Verejný obstarávateľ:
Názov:
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Sídlo:
Šíravská 7
PSČ:
821 07
Mesto/obec: Bratislava
Štát:
Slovenská republika
IČO:
00 603 295
Organizačná zložka: Referát investícií, obnovy a údržby objektov
Kontaktná osoba zákazky: Ing. Lucia Slebodníková
Telefón: +421 2 32373577, +421 948 134 595
E-mail: lucia.slebodnikova@vrakuna.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Lucia Jánošíková
Telefón: +421 2 32373578, +421 902 119 209
E-mail: lucia.janosikova@vrakuna.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vrakuna.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.
2. Názov zákazky: Obnova povrchu existujúceho tréningového ihriska v areáli ŠK Vrakuňa
Otázka č. 1:
V súvislosti s vyhlásenou súťažou Obnova povrchu existujúceho tréningového ihriska ŠK
Vrakuňa si dovoľujem zaslať žiadosť o nasledovné vysvetlenia:
- požadovaná výška vlákna umelej trávy je 50mm. Požaduje sa FIFA Quality alebo vyšší
certifikát, avšak 50mm výška vlákna umelej trávy dosahuje požadované parametre FIFA Quality
len s použitím pružnej podložky a táto sa v rozpočte nenachádza. Upozorňujem obstarávateľa,
že požadovaná kvalita podľa platného certifikátu v naprojektovanom prevedení nebude
dosiahnuteľná. Otázka je, či si túto skutočnosť obstarávateľ uvedomuje a prosím vysvetliť
vzniknutý nesúlad medzi dokumentačnými /certifikačnými/ požiadavkami a odlišným
technickým prevedením realizácie diela /bez použitia pružnej podložky/.
- požadovaná výplň je SBR gumovým granulátom - bezzápachovým. Prosím uviesť o aký
konkrétny typ SBR gumového granulátu má obstarávateľ záujem, keďže každá guma má svoj
zápach.
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Odpoveď č. 1 (spracovaná na základe vyjadrenia projektanta stavby):
V projekte je navrhovaný trávnatý povrch, ktorý by mal mať certifikát (typ trávy) FIFA Quality
PRO - 50 mm, avšak nie je podmienené certifikátom na kompletnú konštrukciu povrchu
vrátane podložia.
To znamená, že verejný obstarávateľ požaduje iba certifikát na umelú trávu a nie certifikát na
konštrukčné vrstvy SBR a UT, ktorá by nemala byť certifikovaná po realizácii diela.
Typ, množstvo, frakcie granulátu by mal byť uvedený v certifikáte na trávu, ktorá je FIFA Quality
PRO - Každý umelý trávnik, ktorý má certifikát FIFA Quality PRO má svoju skladbu a technické
parametre vrátane granulátu s presnými technickými vlastnosťami, ktoré udáva certifikát.
V Bratislave, dňa 16. 11. 2021

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.
starosta
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