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Váš list číslo / zo dňa         Naše číslo                                      Vybavuje / linka                                   Miesto odoslania 
                                           SSC/759/2018/6331/VO-3164       Ing. J. Štelmák / 055 7277 228          Košice, 08.10.2018 

  
 
Vec :   Podlimitná zákazka   PL – 08/18          
 - vysvetlenie súťažných podkladov  
 - doplnenie súťažných podkladov  
 
 
 

A.   VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 
Na základe doručenej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej                   
zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.187/2018 zo dňa 20.09.2018                        
pod zn.13108-WYP, na uskutočnenie stavebných prác  „I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, 
II. etapa“, v zmysle súťažných podkladov, zväzku 1, časti 1.1 Pokyny pre 
záujemcov/uchádzačov, časť A1. Pokyny na vypracovanie ponuky, článku 8. Vysvetľovanie, bod 
8.3, v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ 
zverejňuje a v zákonom stanovenej lehote oznamuje všetkým známym záujemcom vysvetlenie 
súťažných podkladov. 
 

ZÁUJEMCA č.I 
 

Otázka č.1: 

V položke 27031176 - Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky je uvedené množstvo 31 ks, 
pričom v technickej správe a situácii, je uvedená výmena šachtových poklopov na stokách „A" a 
„B" za samonivelizačné 3 + 7 ks. Ďalej je uvedená úprava jestvujúcich štrbinových 
odvodňovacích žľabov v celkovom množstve 33 ks, ktoré boli realizované v I. etape. Je náš 
predpoklad správny, že je táto položka vyčíslená nesprávne? 
 

•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1: 

Jedná sa o nezrovnalosť pri spracovaní Súpisu položiek. Úprava štrbinových žľabov bola 
realizovaná v rámci I. etapy. Zároveň upresňujeme, že v rámci II. etapy stavby I/79 Dvorianky 
riešenie bezpečnosti, II. etapa, bude na odvodnení komunikácie zabezpečená realizácia 
nasledovných prác : 
Výmena šachtových poklopov : 
na stoke „A“ šachty A2 – A8 celkom 7 kusov 
na stoke „B“ šachty B1 – B3 celkom 3 kusy 
Uvedené práce budú ocenené v položke : 
27031172-1 Kanalizácie, ostatné konštrukcie - výmena poklopov šácht + výšková úprava
 ks 10 
 
Na stokách „A“ a „B“ je rovnako navrhovaná výmena vtokových mreži na jestvujúcich uličných 
vpustoch a ich výšková úprava nasledovne: 
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Na stoke „A“ ulične vpusty č.VP1 – VP11 
Na stoke „B“ ulične vpusty č.VP12 – VP19 
Uvedené práce budú ocenené v položke : 
27031172 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné ks 19 
 
Verejný obstarávateľ uvedenú nezrovnalosť odstránil v upravenom „Súpise položiek II.“  
nasledovne : 
Odstránením položky : 
27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky   ks 31 
Doplnením položky : 
27031172-1 Kanalizácie, ostatné konštrukcie - výmena poklopov šácht + výšková úprava
 ks 10 
 

Otázka č.2: 

Položka 22030744 - Podkladné a krycie vrstvy z asf. zmesi, liaty asfalt, cestný v množstve 
6 495 m2. Konštrukcia vozovky je v skladbe: BBTM 5A; PMB 45/80-75;I hr. 30 mm. Máme oceniť 
asfaltový koberec veľmi tenký BBTM alebo liaty asfalt MA? 

•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.2: 

Platí projektová dokumentácia stavby, t.j. predmetná položka rieši realizáciu krycej vrstvy z BBTM 
5A, PMB 45/80 – 75, I. hr. 30mm. 
 
 

B.  DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 
Verejný obstarávateľ mení a dopĺňa informácie uvedené v súťažných  podkladoch (zv.4 Cenová 
časť, časť 4.2 Súpis položiek) a v prílohe tohto listu prikladá upravený  „Súpis položiek II.“ 
 
Záujemca vyplňuje, oceňuje a predkladá cenu stavebných prác tak, že do súboru  „Súpis 
položiek II.“ , vypĺňa žltý stĺpec  (jednotková cena v EUR), do ostatných častí súboru nezasahuje. 
Upravený „Súpis položiek II.“ je súčasne zverejnený v profile na web stránke ÚVO a na web 
stránke verejného obstarávateľa – Slovenskej správy ciest,   link:   http://www.ssc.sk/sk/verejne-
obstaravanie/sutazne-podklady/i-79-dvorianky-riesenie-bezpecnosti-ii-etapa.ssc . 
 
Pôvodný súpis položiek (zväzok.4, časť 4.2), ktorý záujemcovia obdržali / stiahli si z web stránky 
www.ssc.sk ako súčasť súťažných  podkladov, považujte prosím za bezpredmetný. 
 
 
 
Tento list tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov na vypracovanie ponúk pre podlimitnú 
zákazku PL-08/18 na uskutočnenie stavebných prác „I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, 
II. etapa“ . 
 
S pozdravom, 
 
 
 
 
  
                                                                                                   Ing. Jozef   F A B I A N 
                                                                      riaditeľ  IVSC  Košice 
 

 
 
Príloha:      Aktualizovaný súpis položiek II. 
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