V súlade s ustanovením § 100 ods. 1, písm. e) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov vám zasielame vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch na zákazku –
„Chodník – Trnavská ulica, Senec“, ktorá bola zverejnená vo vestníku VVO č. 196/2013, pod značkou
16391-WYP dňa 8.10.2013.
1. otázka:
Vo výkaze výmer v položke č.3 a v položke č.4 sa odváža odstránená ornica 75 m3 do 10 km avšak výkaz
výmer neobsahuje položku poplatok za skladné tejto kubatúry. Naša otázka znie: Poskytne verejný
obstarávateľ bezplatnú skládku v okruhu 10 km?
Odpoveď:
Vo výkaze výmer sa celkovo neuvádzajú žiadne ceny. Položka č.12 zahŕňa Poplatok za uskladnenie ale je
tam iba kubatúra uvádzaná a nie cena za uskladnenie. Poplatok za uloženie na skládku vzniknutého
stavebného odpadu znáša zhotoviteľ (viď Návrh Zmluvy o dielo, čl. 6 ods. 16), t.j. do uvedenej položky je
potrebné uviesť túto cenu.
2. otázka:
Projektová dokumentácia obsahuje výkres dočasného dopravného značenia I. a II. etapy, avšak vo výkaze
výmer nie sú žiadne položky týkajúce sa dočasného dopravného značenia. Žiadame o vyjadrenie, prípadne
doplnenie výkazu výmer.
Odpoveď:
Dočasné značenie naozaj nebolo započítané do výkazov výmer ako ani rozpočtu. Výkaz výmer je
doplnení o zoznam značiek (viď príloha). Nakoľko sa uvažuje s etapovitou výstavbou, to znamená, že
doplnený výkaz výmer obsahuje počet značiek dočasného dopravného značenia jednej sady, ktorá bude
po ukončení jednej etapy presunutá na druhú.
3. otázka:
Podľa projektovej dokumentácie je potrebné dočasne zriadiť spevnenú dočasnú autobusovú zastávku
vrátane vodorovného dopravného značenia so symbolom BUS, avšak výkaz výmer neobsahuje položky na
zriadenie spevnenej dočasnej autobusovej zastávky. Žiadame o vyjadrenie, prípadne doplnenie výkazu
výmer.
Odpoveď:
Pre spevnenú plochu dočasnej autobusovej zastávky bude potrebné do ceny zarátať 4,5 m3 štrkodrvy 0-32
- uvedené je doplnené do výkazu výmer ta ako aj potrebné vodorovné značenie. (viď príloha)
4. otázka:
Vo výkaze výmer v položke č. 30 uvádzate -Vodorovné značenie - vodiaci pás šírka 0,4m kladený za
studená. Máte na mysli vodiaci pás pre nevidiacich s označením Z8a? Žiadame o vyjadrenie.
Odpoveď:
Áno, jedná sa o vodiaci pás pre nevidiacich s označením podľa vyhlášky 9/2009 „Z8a“.

5. otázka:
Podľa projektovej dokumentácie je potrebné upraviť dlaždené plochy niektorých vjazdov avšak výkaz
výmer neobsahuje položky rozobratia a znovu kladenia dlažieb, prípadne iné práce s tým súvisiace.
Žiadame o vyjadrenie prípadne doplnenie výkazu výmer.
Odpoveď:
U vjazdoch sa nejedná o klasickú dláždenú plochu zo zámkovej dlažby ale iba o “koľaje” vyskladané z
betónových platní osadených do zeminy. Preto sa nejedná o rozobratie, očistenie a spätnú pokládku dlažby
ako je vo zvyku pri dlaždených plochách. Poznámka bola myslená tak, aby sa nezabudlo na výškového
prepojenie nového chodníka s existujúcim betónovými platňami (Nábeh platní na vyššiu úroveň
chodníka).
Týmto Vás zdvorilo žiadam o potvrdenie doručenia úpravy SP s textom:
Potvrdzujem doručenie vysvetlenia a úpravy súťažných podkladov v časti „výkaz výmer“ k podlimitnej
zákazke, na predmet zákazky – „Chodník – Trnavská ulica, Senec“, ktorá bola zverejnená vo vestníku
VVO č. 196/2013, pod značkou 16391-WYP dňa 8.10.2013.

S pozdravom
Mgr. Viera Žilková
právny útvar
02/20205116

