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Vec: 15802- WYP -  Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej 
ulici v obci Sečovská Polianka 
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v 
inej sprievodnej dokumentácií 
 
V zmysle §  114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
na predmet zákazky Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici 
v obci Sečovská Polianka uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 217 dňa 05.11.2018 pod 
číslom  15802-WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie 
ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií: 
 
Otázka č. 1: 
Na základe Vysvetlenia č. 1 a Vysvetlenia č. 2 žiadame opravu výkaz výmer č. doplnený, ktorý bol 
uverejnený s Vysvetlením č. 1 . V SO 02 - Parkovisko sa nachádza položka č. 1/A 1 - 171209002 - 
Poplatok za uskladnenie sypaniny 244 t. Vo vysvetlení č. 1 Otázka a Opoveď č. 9 Je uvedené, že 
množstvo položky č. 171209002 sa upravuje na 488t. čovšak nie je zohľadnené vo výkaz výmer č.2 
doplnený, kde položka nie je opravená. Prosíme o opravu položky.  
Zároveň otázka , keď je položka 171209002 - poplatok za uskladnenie sypaniny opravená na 488 t , 
tak položka č. 9790931111 Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia by 
nemala byť opravená na 488 ton tiež? Alebo žiadame opraviť mernú jednotku na m3.  
ďalšia otázka : Položka z SO 02 - Parkovisko - 979089012 - Poplatok za uskladnenie SO ( čo je 
položka v SPEVNENÝCH PLOCHÁCH ) - kde uloženie sutiny - ako pol. 979093111 - 41,75t, odvoz 
sutiny ako pol. 979082213 - 41,75t. Potom položka 979089012 - Poplatok za uskladnenie SO by mala 
byť tiež 41,75 t. 
 
Odpoveď:  

Vyššie uvedené nedostatky sú zosúladené v prílohe č. 2 Výkaz výmer tohto vysvetlenia. 

 

Zároveň Vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ doplnil projektovú dokumentáciu na 
základe požiadaviek, ktoré vznikli pri vysvetľovaní informácií uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií a zároveň 
doplnil projektovú dokumentáciu o požiadavky dotknutých organizácií pri stavebnom 
a vodoprávnom povolení. 

 

 



 

Vyššie uvedené zmeny prosíme zapracovať do ponuky. V prílohe je upravená príloha č. 2 Výkaz 
výmer Súťažných podkladov, kde sú uvedené zmeny zapracované a zosúladené zo zmenenou 
 projektovou dokumentáciou. 
 
Na základe zmeny projektovej dokumentácie a výkazu výmer sa mení: 
 

A. predpokladaná hodnota zákazky na výšku: 
 

422 051,78 €, 

 

B. Čas plnenia:  Termín začatia: 18.03.2019 (pôvodne 01.03.2019). 
Termín ukončenia: 21.10.2019 (pôvodne  30.09.2019). 

 

Uvedenú zmenu lehoty plnenia prosíme zapracovať aj do bodu 4.1 článku 4. Čas 
a miesto plnenia zmluvy o dielo. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností preto predĺžil lehotu na predkladanie ponúk a následne 
zmenil aj lehotu na otváranie ponúk takto: 
 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  29. január  2019 o 1000 hod. (pôvodne 08. január 2019 o 
1000 hod.). 
Otváranie ponúk  sa uskutoční dňa 29. január  2019  o 1100 hod.  (pôvodne 08. január 2019 o 1100 
hod.). 
 
 

Táto zmena bude odoslaná aj Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie vo vestníku 
Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

Príloha:         Príloha č. 1 Projektová dokumentácia 

     Príloha č. 2 Výkaz výmer doplnený (vo formáte .pdf a .xls) 


