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Vec :   Verejná súťaž   VS – 02/17  
 I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka , most 
 - odpoveď na žiadosť  

OTÁZKY  ZÁUJEMCU 

Vážený verejný obstarávateľ, 
 
žiadame Vás o vysvetlenie a doplnenie poskytnutých súťažných podkladov v nasledujúcich 
bodoch: 

OTÁZKA 1  
Vo vysvetlení č.2 obstarávateľ odpovedal na otázku uchádzača a zároveň vysvetlil výpočet 
množstva dotazovanej položky nasledujúcim spôsobom:  

Otázka záujemcu č.7:  
Na SO 100-00 a 102-00 je položka "Vybúranie, odstránenie konštrukcií - zariad'ovacích 
predmetov kovových s MJ ks". O aké konštrukcie sa jedná? Aký je ich rozmer a objem betónu? 
Kde sa nachádzajú? Z PD to nie je zrejmé.  
• Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.7:  
Jedná sa o jestvujúce poklopy šácht a mreže vpustov, ich poloha je vyznačená v situácii objektu  
- výmena kanalizačných poklopov ks 12,00  
- uličné vpusty - výšková úprava-odstránenie vtokových mreží ks 6,00  

Vo vysvetlení č.3 obstarávateľ odpovedal na otázku uchádzača:  
Otázka záujemcu č.2:  
V sprievodnej TS je uvedené, že na stavbe je potrebné odstrániť 10 ks reklamných pútačov                   
(7 billboardov, 4 cityboardy, 1 bigboard). Do ktorých položiek si majú uchádzači započítať 
náklady na odstránenie uvedených reklamných pútačov? Má objednávateľ súhlas majiteľov                   
s ich odstránením? Je potrebné odstrániť iba nadzemnú časť ? Ak nie, aké základy majú uvedené 
reklamné pútače? Sú ich súčasťou aj elektrické prípojky? Kto zabezpečí ich odpojenie a 
odstránenie? Kam je potrebné odviesť odpad vzniknutý z odstránenie uvedených reklamných 
pútačov?  
• Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.2:  
Náklady na odstránenie reklamných pútačov si uchádzači zahrnú do položky :  
05030162 Vybúranie, odstránenie konštrukcií - zariaďovacfch predmetov kovových ks 18,0  
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Legislatívne ošetrenie súvisiace s odstránením reklamných pútačov zabezpečuje verejný 
obstarávateľ. Uchádzači si do položky súvisiacej s odstránením reklamných pútačov zahrnú 
všetky náklady vrátane prípadného odpojenia od EE, odstránenia základov a odvozu                           
na skládku.  
 
V odpovediach je zrejmý konflikt. Akým spôsobom majú uchádzači oceniť položku "Vybúranie, 
odstránenie konštrukcií - zariaďovacích predmetov kovových s MJ ks"? Jedná sa o odstránenie 
poklopov, alebo bilboardov? Aké je celkové množstvo položky? 18 alebo 28 kusov zariaďovacích 
predmetov? Ako sa to bude merať a uhrádzať? Obstarávateľ zaplatí rovnakú čiastku za každý 
odstránený poklop a bigboard? Obstarávatel' neodpovedal aké sú tie reklamy (PD nijakým 
spôsobom ich bližšie neopisuje napriek skutočnosti, že predmet zákazky je jednoznačne určený 
projektovou dokumentáciou)? Žiadame odstrániť zjavný nesúlad PD, vysvetlenia na otázky a VV 
predloženého na ocenenie a pre odstránenie všetkých bilboardov doplniť do VV samostatnú 
položku a doplniť do PD výkresy, schémy, alebo základné parametre uvedených bilboardov tak, 
aby bola splnená obstarávateľova premisa, že stavba je jednoznačne opísaná PD.  
 
 
OTÁZKA 2  
Obstarávateľ vo vysvetlení č. 3 odpovedal:  

Otázka záujemcu č.9:  
V sprievodnej technickej správe projektu (súbor "I/18 Levocska-SPRJEVODNA-SPRAVA-DSPI- 
etapa.pdf“) je v ods. 2.11 uvedené: Plánovaný termín začatia výstavby: 03.2015 a dokončenia 
výstavby: 11.2015. Myslíme si správne, že obstarávateľom plánovaný začiatok výstavby projektu 
je 03/2018 a dokončenia 11/2019 ? "  

• Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.9:  
Nie. "Lehota výstavby" a termín "Začatia realizácie diela" sú jednoznačne stanovené v návrhu 
Zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.  
 
V návrhu ZoD nie je uvedený taxatívne začiatok realizácie výstavby. Žiadame spresniť termín 
odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Od termínu začiatku výstavby je závislý pracovný postup - 
plán organizácie výstavby, ktorý má uchádzač navrhnúť a na jeho základe vypracovať cenovú 
ponuku. Aby uchádzači vedeli správne oceniť jednotlivé pracovné postupy a samotnú etapizáciu 
výstavby a s tým súvisiace náklady na dočasné značenie, náklady na práce v zimných obdobiach 
(jedna alebo dve zimy), prekládky inžinierskych sietí (vykurovacie obdobie)                           a 
podobne, je nutné vedieť s akým začiatkom výstavby majú uchádzači uvažovať.  
 
 
OTÁZKA 3  
Obstarávatel' vo vysvetlení č. 3 uviedol spôsob výpočtu a merania skutočného množstva izolácií 
proti zemnej vlhkosti. Podľa tohto vysvetlenia je napríklad na SO 100-00 potrebné podľa PD 
izolovať iba základ PHS. V uvedenom objekte je daná konštrukcia o výške 2 m x dĺžka                        
(114,7 + 78) x dve strany = 770,8 m2 + 4ks čiel = 782,8 m2 izolácii. Žiadame opraviť množstvo 
položky nie len na objekte SO 100-00 ale vo všetkých výskytoch, nakol'ko kontrolou sme zistili 
chybný výpočet množstva danej položky na všetkých objektoch.  
 
 
OTÁZKA 4  
Obstarávateľ vo vysvetlení č.3 uvádza v odpovediach na otázku č. 6 a 7, že uchádzači majú 
oceniť obe položky vo VV (prechodové vrstvy aj sanačné vrstvy z kameníva), Obstarávateľ                    
na viacerých miestach uvádza, že rozsah prác je jednoznačne určený projektovou 
dokumentáciou. Projektová dokumentácia v SO 101-00 a ani v SO 102-00 nikde neuvádza 
potrebu realizácie prechodovej vrstvy. Vzorový priečny rez má skladbu "úprava podložia, ŠD, 
CBGM, OK, VMT, SMA" (vid' PD - vzorové rezy). Žiadame z VV odstrániť položku "Konštrukcie z 
hornín - prechodové vrstvy so zhutnením" z oboch citovaných objektov, nakoľko uvedená práca 
sa nenachádza v PD a je zjavne duplicitná s položkou "Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné 
vrstvy z kameniva".  
 
 
OTÁZKA 5  
Obstarávateľ vo vysvetlení č. 2 uviedol:  

Otázka záujemcu č.22:  
Na SO 101-00, 102-00 a 103-00 je vo VV položka "Povrchové úpravy terénu, sadenie, 
presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika" v ktorej je zrejme potrebné oceniť 2x ošetrovanie 
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novovysiateho trávnika (vid' množstvo). Na SO 100-00 uvedená položka chýba. Žiadame doplniť 
do VV.  

• Vysvetlenie verejného obstarávatel'a k otázke č.22:  
Dvojnásobné ošetrenie je v predmetnej položke:  
01080811 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika 
hydroosev - 2*315m2 = 630,00 m2  
 
Uvedená položka vo VV SO 100-OO neexistuje. Žiadame doplniť a zosúladiť VV s PD                         
a samotnými odpoveďami obstarávateľa. 

ODPOVEĎ  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA 
 
 
• Otázky záujemcu doručené verejnému obstarávateľovi elektronicky dňa 14.11.2017 boli 

verejným obstarávateľom vysvetlené, doručené a zverejnené vo „Vysvetlení a doplnení 
súťažných podkladov (I., II., III.)“ 

 
• Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, Oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ v súlade s §48 zákona o verejnom 
obstarávaní oznámi bezodkladne všetkým zainteresovaným záujemcom najneskôr 6 dní 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada 
dostatočne vopred (viď. súťažné podklady, zv.1, časť 1.1, čl.8, bod 8.3, bod 8.6).  

 
• Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky hospodársky subjekt nevyžiadal 

dostatočne včas, resp. jeho obsah je z hľadiska prípravy nedostatočný (viď. súťažné 
podklady, zv.1, časť 1.1, čl.8, bod 8.7).  

 
S pozdravom, 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                   Ing. Jozef   F A B I A N 
                                                                      riaditeľ  IVSC  Košice 

 


