Vysvetlenie k zmenám č. 2
Verejný obstarávateľ v dôsledku nižšie uvedených odpovedí na otázky uchádzačov predĺžil lehotu
na predkladanie ponúk (viď upravená výzva), upravil výkaz výmer, ktorý požaduje naceniť (viď
upravený výkaz výmer) a doplnil ostatné dokumenty výzvy.
Vysvetlenie č. 4
Otázka č. 1
Žiadame o úpravu VV, nakoľko položky 2,3 sú duplicitné a chýba položka „Asfaltový betón vrstva
obrusná“.
Odpoveď na otázku č. 1
Verejný obstarávateľ nedopatrením pri úprave položky č. 2 upravil aj položku č. 3, v dôsledku čoho
vznikla Vami spomínaná duplicita. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú chybu. Platí výkaz výmer v znení
Vysvetlenia k zmenám č. 2.
Otázka č. 2
Žiadame o vysvetlenie či má úspešný uchádzač výškovo upraviť iba množstvá uvedené vo VV alebo
množstvá podľa situácie (odpoveď VO sa týkala výmeny nie výškových úprav).
Odpoveď na otázku č. 2
Verejný obstarávateľ požaduje výškovo upraviť iba množstvá uvedené vo výkaze výmer - predmetom
cenovej ponuky je výšková úprava 3 ks uličných vpustov (položka č. 5 a č. 6).
Otázka č. 3
Žiadame VO o vysvetlenie rozdielov hrúbky frézovania a pokládkou asfaltových vrstiev. Podľa výkazu
výmer sa odstránenie frézovaním 200 mm ale zhotoví sa iba 140 mm asfaltových vrstiev. Žiadame VO
o vysvetlenie rozdielu 60 mm.
Odpoveď na otázku č. 3
Položka č. 1 výkazu výmer bola doplnená a nové znenie je nasledujúce:
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. , plochy cez 1000 do 10000m2, pruh š. do 1 m, do hr.
200mm 0,508t
Platí výkaz výmer v znení Vysvetlenia k zmenám č. 2.
Otázka č. 4
Žiadame VO o upresnenie miesta skládky vybúraného materiálu (vzdialenosť km od stavby) a zároveň
žiadame VO o informáciu kto znáša náklady za skládkovanie.
Odpoveď na otázku č. 4
Verejnému obstarávateľovi nevyplýva povinnosť určenia miesta skládky vybúraného materiálu.
Náklady za skládkovanie treba zahrnúť do cien v položkách č. 1 a č. 2.

Vysvetlenie č. 5
Otázka č. 1
Požaduje verejný obstarávateľ zrealizovať podklad z CBGM C 8/10 vo výmere 2117,83 m2 ako je
uvedené v novom VV (položka č. 2 a 3)? Máme za to, že podľa TS a PD by sa mala zrealizovať CBGM
vo výmere 982,35 m2 (podľa výkresu príloha č. 3 sa zrealizuje CBGM len na novú konštrukciu) a
vybúranie betónového podkladu 1614,55 m2.
Odpoveď na otázku č. 1
Verejný obstarávateľ predkladá výkaz výmer v správnom znení na nacenenie uchádzačom VO. Pre
bližšiu špecifikáciu predmetu obstarávania predkladáme podrobnú PD s farebným vyznačením skladby
konštrukcie vozovky a jednotlivých výmer.
Otázka č. 2
V novom výkaze výmer chýba položka zhotovenie obrusnej asfaltovej vrstvy AC 11 O hr. 50 mm. Môže
ju verejný obstarávateľ doplniť?
Odpoveď na otázku č. 2
Verejný obstarávateľ nedopatrením pri úprave položky č. 2 upravil aj položku č. 3, v dôsledku čoho
vznikla Vami spomínaná duplicita. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú chybu. Platí výkaz výmer v znení
Vysvetlenia k zmenám č. 2.

Vysvetlenie č. 6
Otázka č. 1

Odpoveď na otázku č. 1
Verejný obstarávateľ predkladá výkaz výmer v správnom znení na nacenenie. Pre bližšiu špecifikáciu
predmetu obstarávania predkladáme podrobnú PD s farebným vyznačením skladby konštrukcie
vozovky a jednotlivých výmer.

Vysvetlenie č. 7
Otázka č. 1

Odpoveď na otázku č. 1
Verejný obstarávateľ nedopatrením pri úprave položky č. 2 upravil aj položku č. 3, v dôsledku čoho
vznikla Vami spomínaná duplicita. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú chybu. Platí výkaz výmer v znení
Vysvetlenia k zmenám č. 2.

