Vysvetlenie k zmenám
Verejný obstarávateľ v dôsledku nižšie uvedených odpovedí na otázky uchádzačov zvýšil PHZ,
predĺžil lehotu na predkladanie ponúk (viď upravená výzva) a upravil výkaz výmer, ktorý
požaduje naceniť (viď upravený výkaz výmer). Všetky zmeny sú zvýraznené.
Vysvetlenie č.1
Otázka č. 1
Vo vzorovom priečnom reze je uvedený infiltračný postrek, ale vo VV sa daná položka nenachádza.
Žiadame VO o doplnenie do VV, resp. o informáciu či má uchádzač vzniknuté náklady zahrnúť do
celkovej ceny.
Otázka č. 2
Vo výkaze výmer chýba položka „spojovací postrek“ medzi podkladnú a obrusnú vrstvu. Žiadame VO
o doplnenie do VV, resp. vysvetlenie.
Odpoveď na otázku č. 1 a č. 2
Výkaz výmer predložený v predmetnom verejnom obstarávaní zahŕňa v položke č. 4 infiltračný aj
spojovací postrek (v zmysle predloženej PD a TS). Pre zamedzenie nezrovnalostí v naceňovaní
predloženého výkazu výmer dopĺňame text položky č. 4 na:
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22L v pruhu š. do 3m z nemodif. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 90 mm /
vrátane postrekov /. (zvýraznená zmena vo výkaze výmer)
Otázka č. 3
Podľa TS sa pod vrstvou z asfaltového betónu hr. 50 mm nachádza vrstva z podkladového betónu hr.
240 mm, ktoré bude potrebné odstrániť frézovaním. Vo VV je uvedená iba položka frézovanie
asfaltového krytu ale chýba položka odstránenie (príp. frézovanie) betónového podkladu. Žiadame Vo
o vysvetlenie, prípadne o úpravu VV nakoľko sa jedná o položky s rozdielnou jednotkovou cenou.
Odpoveď na otázku č. 3
Dopĺňame a meníme položku č. 2 nasledovne: Podklad z kameniva stmeleného cementom
s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10, po hr. 150 mm / vrátane vybúrania /. (zvýraznená zmena vo
výkaze výmer)
Otázka č. 4
Žiadame VO o vysvetlenie resp. doplnenie do VV požadovaného počtu kanalizačných mreží a poklopov
a plynových, resp. vodárenských šupátiek nakoľko podľa predloženej situácie sa na danom úseku
nachádza viac kusov ako vo VV.
Odpoveď na otázku č. 4
Platí výkaz výmer položka č. 5 a č. 6, ktoré hovoria o výškovej úprave. Verejný obstarávateľ nevyžaduje
vymeniť kanalizačné mreže a poklopy a plynové, resp. vodárenských šupáky (zostanú pôvodné).

Vysvetlenie č. 2
Otázka č. 1
môže prosím verejný obstarávateľ presne určiť množstvo zdvíhaných poklopov, mreží a hydrantov,
keďže sa nezhodujú údaje vo výkaze výmer s údajmi vo výkresoch. Výkaz výmer udáva výškovú úpravu
mreže v počte 1 kus a úpravu poklopu v počte 2 kusy a výkresová dokumentácia, konkrétne výkres
situácie (príloha č. 2) udáva iné množstvá upravovaných poklopov a mreží a to v počtoch: úprava
poklopov 3 kusy, úprava vpustí 7 kusov, úprava hydrantov a šupakov 10 kusov.
Odpoveď na otázku č. 1
Platí výkaz výmer položka č. 5 a č. 6, ktoré hovoria o výškovej úprave. Verejný obstarávateľ nevyžaduje
vymeniť kanalizačné mreže a poklopy a plynové, resp. vodárenských šupáky (zostanú pôvodné).
Otázka č. 2
Vo výkaze výmer je množstvo frézovania a taktiež následnej pokládky vrstiev vo výmere 1510
m2 avšak vo výkresovej dokumentácii (príloha č.2) výkres situácie udáva iné množstvo fézovania
a to 1614,55 m2. Môže prosím verejný obstarávateľ zjednotiť výkaz výmer s výkresovou časťou,
poprípade upresniť prečo sa nezhoduje výkaz výmer s výkresovou dokumentáciou.
Odpoveď na otázku č. 2
Verejný obstarávateľ zjednodnotil výkaz výmer a výkresovú časť projektovej dokumentácie, správne
množstvo frézovania a následnej pokládky vrstiev je 1614,55 m2. (zvýraznená zmena vo výkaze výmer)
Otázka č. 3
Poskytne verejný obstarávateľ prílohy aj v editovateľnej podobe (návrh uchádzača na plnenie kritérií,
Čestné vyhlásenie) alebo postačuje dokumenty vypísať ručne?
Odpoveď na otázku č. 3
Dokumenty možno vypísať aj ručne, avšak dokladáme aj editovateľné formy príloh.

Vysvetlenie č. 3
Otázka č. 1
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie: v projektovej dokumentácii sa uvádza aj vybúranie
betónového podkladu vo výmere 1614,55 m2, avšak vo výkaze výmer sa táto položka nenachádza.
Máme za to, že táto položka by mala byť do výkazu výmer doplnená, čo môže mať vplyv aj na
predpokladanú hodnotu zákazky.
Odpoveď na otázku č. 1
Verejný obstarávateľ zjednodnotil výkaz výmer a výkresovú časť projektovej dokumentácie, správne
množstvo frézovania a následnej pokládky vrstiev je 1614,55 m2

