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Vec: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice II. etapa
Vysvetlenie
Na základe žiadosti doručenej verejnému obstarávateľovi dňa 17. 03. 2021 Vám dávame nasledujúce
vysvetlenie:
1. Položka rozpočtu č. 0241 - Naloženie, odvoz a uloženie stavebného a komunálneho odpadu_"zabezpečí
stavebník (investor) na vlastné náklady – TAK AKO JE TO UVEDENÉ, ZABEZPEČI STAVEBNÍK
2. Položka rozpočtu č. 0236 - Demontáž pôvodnej strechy - plechová strešná krytina, doskovanie a
väzníky_"cena vrátane odvozu a uloženia odpadu na skládke – V SÚLADE SO ZNENÍM POLOŽKY č. 0241
– ODVOZ A ULOŽENIE NA SKLÁDKU ZABEZPEČÍ STAVEBNÍK
3. Príloha č. 5 Výzvy na predloženie ponuky, článok 5 bod 5.15 “Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný
realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedený v povolení na realizáciu stavby, t.j.
vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov
a demolácií
zatriedi podľa katalógu odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 365/2015 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej
cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku
odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberní surovín.
Doklady o tom predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávacom a preberacom
konaní.“
MENÍME NASLEDOVNE:
„Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov“.

S úctou

Ing. Jozef Petkač,
starosta obce, v.r.

Prílohy: Príloha č. 4 Výzvy na predloženie ponuky R01
Príloha č. 5 Výzvy na predloženie ponuky_R01
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