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Vec: 

Vysvetlenie č. 1  k súťažným podkladom 

 

Ako obstarávateľ  podľa § 7 ods. 2 sme vyhlásili podlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky: 

„Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do 

prevádzky“ 

Jeden zo záujemcov nás požiadal o vysvetlenie k súťažným podkladom v nasledovnom: 

 

1. V časti B.1 Opis predmetu zákazky, v časti Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom je 

uvedené: nosnosť pri maximálnom vysunutí minimálne 1200 kg. 

 

Otázka: je myslené maximálne vysunutie v horizontálnej polohe ramena? Ak áno, prosíme upresniť, 

v presne akej vzdialenosti od predného profilu predných pneumatík má byť táto nosnosť splnená, 

pretože tento údaj závisí od dĺžky ramena, ktorá je u rôznych modelov odlišná. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Požadujeme nosnosť min. 1200 kg pri horizontálnom vysunutí, pri dĺžke ramena min. 4 metre od 

profilu predných pneumatík. 

 

2. V časti B.1 Opis predmetu zákazky, v časti Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom je 

uvedené: maximálnom nosnosť 3200 kg 

 

Otázka: je táto požiadavka myslená ako minimálna hodnota pre splnenie požadovaného kritéria? Ak 

áno, požadujeme zmenu znenia na: maximálna nosnosť nakladača min. 3200 kg 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Požadujeme maximálnu nosnosť nakladača min. 3200 kg. 

 

3. V časti B.1 Opis predmetu zákazky, v časti Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom je 

uvedené: drapák na drevný odpad 

Poznámka: Chýba presnejšia špecifikácia obstarávaného zariadenia (šírka, obsah, prevedenie...), 

žiadame o doplnenie požadovaných parametrov zariadenia. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Požadujeme drapák na drevný odpad (guľatinu) s obsahom min. 0,4 m2 . 
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4. V časti B.1 Opis predmetu zákazky, v časti Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom je 

uvedené: čistiaci prídavný modul 

Otázka: je akceptovateľné pre obstarávateľa ponúknuť zametač, ktorý ma priemer hlavnej kefy 560 

mm? Nakoľko tieto parametre sú len o málo menšie ako pôvodné požadované a majú zanedbateľný 

vplyv na funkčnosť a výkon zariadenia. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Obstarávateľ požaduje priemer hlavnej kefy v zmysle súťažných podkladov. 

 

Otázka: je akceptovateľné pre obstarávateľa ponúknuť zametač, ktorý ma priemer bočnej otáčacej 

kefy 580 mm? Nakoľko tieto parametre sú len o málo menšie ako pôvodné požadované a majú 

zanedbateľný vplyv na funkčnosť a výkon zariadenia. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Obstarávateľ požaduje priemer  bočnej kefy v zmysle súťažných podkladov. 

 

V Kysuckom Lieskovci, 27.4.2015 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Ing. Janka Kavcová 

Predsedníčka predstavenstva 
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