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Vec: 15802- WYP -  Stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej 
ulici v obci Sečovská Polianka 
Vysvetlenie č. 4 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: 
Do výkazu výmer doručeného dňa 2.1.2019 pribudla položka č. 5921953170 dlažba prídlažba, 
50x25x8cm pri, v PD zaslanej v zmene dňa 2.1.2019 pribudla dlažba pre nevidiacich s vodiacimi 
prúžkami pri priechodoch pre chodcov. Žiadame preto o zosúladenie výkazu s PD, pretože prídlažba 
podľa nášho názoru nie je dlažba pre nevidiacich. Ak táto prídlažba je myslená ako dlažba pre 
nevidiaciach, ak nie, žiadame doplniť dlažbu pre nevidiacich do výkazu výmer. 
 
 
Odpoveď:  
Vo výkaze  výmer v objekte SO 01 – Miestna komunikácia sa upravuje nasledujúca položka :   
 
34 5921953170 Dlažba  pre nevidiacich    m2 16,160 

 

Otázka č. 2: 
Na prechodoch pre chodcov v SO 01 na komunikáciach pribudli k existujúcemu 
vodorovnému značeniu prechodu pre chodcov aj vodiace prúžky pre nevidiacich, žiadame o 
doplnenie vodiacich prúžkov do výkazu výmer a zosúladenie s aktuálnou PD 
 
Odpoveď:  
Vo výkaze  výmer v objekte SO 01 – Miestna komunikácia sa dopľňa nasledujúca položka :   
 

56 9157111111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou pre nevidiacich    M2 3,00 

41 915719111 Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú  M2 3,00 

 
Otázka č. 3: 



 

Položka č. 567125115 Podklad z prostého betónu tr. B10 hr. 150mm - pojazdná pl. - 759,00 m2. Pri 
kontrole PD a technickej správy sme nenašli vrstvu kde sa nachádza tento podkladový betón. Preto 
žiadame o vysvetlenie, čo znamená pojazdná pl. a či sa tento betón nachádza v doplnení vozovky. V 
PD sa nenachádza žiadna táto vrstva. 
 
Odpoveď:  
Táto položka sa bude realizovať na chodníku v mieste vjazdov do domov. 
Chodník  843 m2  - Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr.100 mm - chodníky (položka č. 567115113).   
Vjazdy 759 m2  - Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr.150 mm - pojazdná pl.   (vjazdy) - položka č. 
567125115. 
SPOLU  1 602m2  
 
Otázka č. 4: 
V PD sa uvádza, že : na miestnej komunikácii sa vybúrajú jestvujúce obrubníky ( cestné, parkové ), 
vybúrajú sa chodníky a vyfrézuje sa jestvujúca komunikácia v hr. 40mm. Prosíme o vysvetlenie, či 
vybúranie chodníkov je započítané v položke č. 113151314 - Odstránenie asfaltového podkladu alebo 
krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek. hr.40 mm, -0,12700t - 7085,00 m2 , 
keďže položka hovorí o frézovaní a v PD sa hovorí o vybúraní chodníkov. Ak nie je započítané 
búranie chodníkov v položke, žiadame ho doplniť. 
 
Odpoveď:  
Vybúranie chodníkov nie je započítané v položke 113151314, preto sa  
vo výkaze  výmer v objekte SO 01 – Miestna komunikácia sa upravujú nasledujúce položky :   
 

10 113107212 
Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t    m2 1602,000 

11 113107231 
Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t    m2 1602,000 

12 113107241 
Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového 
hr.vrstvy do 50 mm 0,098t    m2 1602,000 

27 979082213 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km    t 1 801,71 

28 
 979082219 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 
1 km    t 36 034,20 

29 979087213 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt    t 1 801,71 

20 979089012 Poplatok za uskladnenie SO    t 1 801,71 

19 979093111 
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia    t 1 801,71 

 
Zároveň sa zvyšuje rozvozná vzdialenosť pre uloženie sutí na 20 km. 
 
Otázka č. 5: 
Vo výkaze výmer v objekte SO 02 – Parkovisko (zmena) sa nachádza nová položka: 
 

R/RE  RP43600501 Vpusť uličný, trieda  D-400 kN, vrátane zabudovanej ORL    ks   2,000 

 
Žiadame o dodanie projektovej dokumentácie alebo bližšiu špecifikáciu ORL, keďže v pôvodnej PD 
sa ORL nespomína. 



 

 
 
Odpoveď:  
Na slovenskom trhu je niekoľko dodávateľov uličných vpustí so zabudovaným ORL. V tejto položke 
má uchádzač voľnú ruku pri výbere dodávateľa uličnej vpuste. Jedinou požiadavkou je dosiahnutie 0,1 
mg NEL /l. 
 

 

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. 1 Výkaz 
výmer Súťažných podkladov, kde sú uvedené zmeny zapracované a farebne označené. 
 
Na základe zmeny výkazu výmer sa mení 
 
predpokladaná hodnota zákazky na výšku: 
 

454 007,97 €. 

 

 

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  11. február 2019 o 1000 hod. (pôvodne 29. január 2019 o 
1000 hod.). 
Otváranie ponúk  sa uskutoční dňa 11. február 2019  o 1100 hod.  (pôvodne 29. 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:         Výkaz výmer zmena 2 (vo formáte .pdf a .xls) 


