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Váš list číslo / zo dňa         Naše číslo                                      Vybavuje / linka                                   Miesto odoslania 

                                           SSC/773/2017/6331/VO-2911       Ing. H. Jalčová / 055 7277 228           Košice, 13.11.2017 

  
 
 
Vec :   Verejná súťaž   VS – 02/17          
 - vysvetlenie súťažných podkladov III.  
 
Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov verejnej súťaže 
vyhlásenej v ÚV EÚ zo dňa 26.09.2017 pod zn.2017/S 184-376411 a vo Vestníku verejného 
obstarávania č.190/2017 zo dňa 27.09.2017 pod zn.13420-MSP, na uskutočnenie stavebných 
prác:  
 

 „I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka , most“ 
 

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 III. 
 
 

A.  VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  III. 
 
 

ZÁUJEMCA č.XXII 
 
Otázka záujemcu č.1: 
V sprievodnej TS je uvedené, že na stavbe vznikne odpad z odstránenia jestvujúcej vozovky                          
v celkovej ploche 132 m2 vybúraním, 26 700 m2 frézovaním. Podľa VV je množstvo frézovania 
31 626 m2 a množstvo vybúrania bitúmenovej vozovky 490 m2. Čo je správne? Žiadame 
vysvetliť a opraviť. 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1: 
Platia množstvá uvedené v opravenom „Súpise položiek III“, t.j. množstvo frézovania je  
31 626 m2 a množstvo vybúrania bitúmenovej vozovky je 490 m2. 
 
Otázka záujemcu č.2: 
V sprievodnej TS je uvedené, že na stavbe je potrebné odstrániť 10 ks reklamných pútačov                        
(7 billboardov, 4 cityboardy, l bigboard). Do ktorých položiek si majú uchádzači započítať náklady 
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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 - zariaďovacích predmetov kovových ks 18,0 
 

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.  
 
Otázka záujemcu č.3: 
V sprievodnej technickej správe je uvedené: "Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR považuje cenu 8 222 tis. EUR bez DPH v cenovej úrovní 4. štvrťroka 2013                          
za predpokladanú hodnotu zákazky verejnej práce "I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, 
križovatka, most" ". Môže obstarávateľ vysvetliť rozdiel v odhade z roku 2013 a súčasnou cenou 
obstarávania s vyčíslením jednotlivých dopadov? 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.3: 
Pôvodne pripravovaný projekt stavby "I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, 
križovatka, most" uvažoval s úpravami samotnej križovatky ako aj s úpravami ulice 
Obrancov mieru v podstatne väčšom rozsahu. Na základe výhrad dotknutých účastníkov  
výstavby k pôvodne navrhovaným úpravám bol rozsah predmetného projektu redukovaný, 
čo malo za následok zníženie PHZ. 
 
Otázka záujemcu č.4: 
Z PD je zrejmé, že na SO 503-00 dôjde ku križovaniu s jestvujúcimi podzemnými vedeniami.                        
V objekte nie je žiadna položka pre "Sťaženie výkopu", alebo na "Dočasné zaistenie sietí" tak ako 
je to na iných objektoch.(prekládky plynu a pod). Do ktorých položiek si majú uchádzači započítať 
náklady spojené so sťaženým výkopom, dočasnou ochranou jestvujúcich sietí a pod? 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.4: 
Dočasné zaistenie sietí počas realizácie objektu SO 503-00 (ako súvisiace práce) si 
uchádzači zahrnú do položky : 
„01030202  Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm“ 
 
Otázka záujemcu č.5: 
Na SO 320-00 je v PD znázornená základová doska ( jej objem je 73 m3 ??), ktorá je vystužená 
oceľovou sieťovinou o celkovej hmotnosti 3 t (?). Predpokladáme správne množstvá uvedených 
konštrukcií a ich priradenie k VV? Ak áno, je množstvo výstuže správne? Vzhľadom na daný typ 
konštrukcie sa dá predpokladať vyšší stupeň vystuženia. Žiadame vysvetliť, prípadne uviesť 
podrobné popisy položiek. 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.5: 
Áno. Predpokladáte správne. 
Áno, množstvo výstuže je správne. 
  
Otázka záujemcu č.6: 
Na SO 320-00 je v PD znázornené vybúranie jestvujúceho dna potoka z Iomového kameňa 
(zrejme vrátane podkladných vrstiev). Vo VV nie je vhodná položka na ocenenie prác súvisiacich 
s vybúraním, odvozom a likvidáciou sutiny. Do ktorých položiek tieto náklady majú uchádzači 
započítať? V akom množstve? 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.6: 
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Náklady na odstránenie zbytkov jestvujúcej úpravy dna potoka si uchádzači zahrnú do 
položky : 
„01020600 Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov“ 
 

ku ktorej je v „Súpise položiek III“ priradený aj odvoz odkopanej zeminy a vybúraných 
hmôt na skládku, uloženie na skládku a poplatok za uskladnenie v plnom rozsahu. 
 
Otázka záujemcu č.7: 
Na SO 626-00 je podľa TS a PD potrebné zrealizovať prekládku káblov čiastočne do chráničky  
zrealizovanej pretlakom popod rieku Torysa. Vo výkaze nie je položka pre ocenenie riadeného 
pretlaku DN 400. Do ktorých položiek majú uchádzači oceniť riadený pretlak? 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.7: 
Verejný obstarávateľ vo vysvetlení súťažných podkladov II a v odoslanom „Súpise 
položiek III“ doplnil do predmetného objektu položku : 
R-pol.  Riadený pretlak DN 400mm pod korytom rieky Torysa vrátane materiálu    m  80,000 
 
Otázka záujemcu č.8: 
Žiadame doplniť pre každú položku výkazu výmer podrobný popis, ktoré práce a v akých 
čiastkových množstvách majú byť v nej ocenené. 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.8: 
Nie. Súčasťou Súťažných podkladov je aj kompletná Projektová dokumentácia stavby - 
výkresová a textová časť projektu (technické správy), v ktorých je podrobný popis 
všetkých prác, ktoré sú predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác. 
V Preambule k súťažným podkladom je okrem iného uvedené : 
„Predmet zákazky je jednoznačne určený projektovou dokumentáciou stavby, ktorá je 
súčasťou súťažných podkladov.“ 
 
Otázka záujemcu č.9: 
V sprievodnej technickej správe projektu (súbor "I/18 Levocska-SPRIEVODNA-SPRA V A-DSP-                 
I-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.  
 
Otázka záujemcu č.10: 
Podľa PD, číslo výkresu 7.3 ""Protihluková stena v km 0,193026-0,312563 vpravo - výkres 
výplne" má byť použitá výplň z prehľadného metakrylátu s vodorovnými bielymi vláknami v ráme 
RAL 7047 vzduchovo-zvukovej nepriezvučností B3. Podľa Technickej správy k protihlukovým 
stenám má byť posledný piaty rad výplne PHS zo zaobleného metakrylátového protihlukového 
panelu.  
Je možné toto technické riešenie nahradiť nasledovným: Náhrada GSCC (metakrylát s vláknami) 
sklo-kombi elementu bezrámovým certifikovaným polykarbonátovým panelom upevneným                      
na stĺpy pomocou prítlačných L-profilov ? 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.10: 
Návrh projekčného riešenia je jednoznačný. Prípadné použitie ekvivalentu, resp. 
odsúhlasenie zmeny podlieha jeho predchádzajúcemu schváleniu stavebným dozorom. 
K odsúhlaseniu akejkoľvek zmeny a k odsúhlaseniu všetkých navrhovaných materiálov je 
Zhotoviteľ povinný predložiť kompletné doklady a podpornú dokumentáciu.  
Požadujeme pri spracovaní ponuky uvažovať s navrhovaným technickým riešením a to aj 
Ponuke oceniť. 
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Otázka záujemcu č.11: 
Vo vysvetleniach - list z dňa 7.11.2017 číslo: SSC/773/2017/6331/VO-2736 uvádzate, že 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo sú prílohy:  
- certifikát ISO (príloha č.1)  
- zmluva o združení (ak ide o združenie) (príloha č.2)  
- zoznam podzhotoviteľov (príloha č.3)  
Chápeme správne, že tieto prílohy predkladá až úspešný uchádzač? 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.11: 
Áno. 
 
Otázka záujemcu č.12: 
Je možné nahradiť vrstvu mikrokoberca hr. 2 cm , ktorý je navrhnutý ako fixačná vrstva oceľovej  
siete, vrstvou mikrokoberca hr. 1 cm?  
Vrstva mikrokoberca hr. 1 cm zabezpečí lepšie prepojenie podkladu s Iožnou vrstvou a tým aj 
vyššiu kvalitu a životnosť vozovky. 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.12: 
Nie. 
 
 

ZÁUJEMCA č.XXIII 
 
Otázka záujemcu č.1: 
Vo vysvetlení č.2 v odpovedi č.2 obstarávateľ upravil množstvo odstránenia dopravných značiek 
s konštatovaním, že bude opravený aj výkaz výmer. V predloženom opravenom výkaze táto 
oprava nie je urobená. Žiadame opraviť výkaz výmer v súlade s odpoveďou obstarávateľa. 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1: 
V „Súpise položiek III“ napriek vysvetleniu verejného obstarávateľa ostala omylom 
pôvodná výmera odstránenie dopravných značiek v počte 43 ks, oproti upresnenému 
počtu 32 ks. Uvedená nezrovnalosť nemá zásadný vplyv na celkovú cenu prác a presný 
počet bude fakturovaný na základe skutočne odstráneného a vydokladovaného množstva. 
Verejný obstarávateľ „Súpis položiek III“ neupravuje a požaduje oceniť v „Súpise položiek 
III“ uvedené množstvo. 
 
Otázka záujemcu č.2: 
Na SO 101-00 obstarávateľ opravil množstvo odstránenia obrubníkov. Na základe tejto úpravy je  
zrejmé, že sa zmenilo aj množstvo odvozu vybúraných hmôt a súvisiaceho poplatku. Žiadame 
opraviť množstvo položky "Doprava vybúraných hmôt" a uviesť výpočet množstva danej položky 
(z akých čiastkových množstiev sa skladá celkové množstvo). 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.2:  
Verejný obstarávateľ vo „Vysvetlení súťažných podkladov II“ upravil uvažované množstvo 
odstraňovaných obrubníkov z pôvodne uvedených 285,0 m na upravených 307,0 m. Jedná 
sa o rozdiel 22,0 m čo v hmotnostnom vyjadrení predstavuje cca 7,2 t. Pri celkovom 
množstve vybúraných hmôt (odvoz na skládku, uloženie a poplatok za skládku vo výmere 
1 277 t) sa jedná o výmeru, ktorá nemá zásadný vplyv na celkovú cenu prác a presný počet 
bude fakturovaný na základe skutočne odstráneného a vydokladovaného množstva. 
Verejný obstarávateľ „Súpis položiek III“ neupravuje a požaduje oceniť v „Súpise položiek 
III“ uvedené množstvo. 
 
Otázka záujemcu č.3: 
Na SO 100-00 vo vysvetlení obstarávateľ uvádza, že do vybúrania krytov bituménových (položka 
č.5) je potrebné zahrnúť aj vybúranie všetkých podkladných vrstiev (stabilizáciu a štrkodrvu). 
Množstvo odvozu vybúraných hmôt sa však nezmenilo. Žiadame opraviť a zároveň uviesť spôsob 
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výpočtu množstva vybúraných hmôt (z akých čiastkových množstiev sa skladá celkové 
množstvo). 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.3: 
Množstvo asanovaného materiálu (ktorý je potrebné odviesť na skládku vrátane uloženia 
a poplatku za uskladnenie), ktoré je uvedené v „Súpise položiek III“ predmetného objektu 
obsahuje aj kompletné vybúranie krytov vrátane podkladných vrstiev. Množstvo 
asanovaného materiálu bude upresnené na základe skutočne odstráneného množstva po 
jeho zameraní . Verejný obstarávateľ „Súpis položiek III“ neupravuje a požaduje oceniť v 
„Súpise položiek III“ uvedené množstvo. 
 
Otázka záujemcu č.4: 
Myslíme si správne, že na SO 100-00 je potrebné v položke "Doplňujúce práce, frézovanie 
bitúmenového krytu, podkladu" oceniť odfrézovanie 9 630 m2 krytu hrúbky 12 cm (teda nie 
hrúbky 6 cm ako je napríklad na SO 101-00 - viď vysvetlenie č.2)? 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.4: 
Áno. 
 
Otázka záujemcu č.5: 
Myslíme si správne, že položka "Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií 
náterivami a tmelmi" bude meraná a hradená v ponúknutej cene za každú jednu vrstvu izolácie 
samostatne? Tj, celkové množstvo izolovanej plochy je súčet penetračného náteru + prvá vrstva 
náteru + druhá vrstva náteru pre všetky výskyty položky na stavbe? Ak nie, žiadame vysvetliť 
spôsob výpočtu množstva uvedeného vo výkaze výmer pre všetky výskyty. 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.5: 
Nie. Jedná sa celkové zaizolovanie plochy (v zmysle projekčného návrhu – 1 x plocha) a to 
ako ucelený náterový systém náterovej izolačnej vrstvy schválený stavebným dozorom. 
  
Otázka záujemcu č.6: 
Na SO 101-00 sú vo VV položky "Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením"                       
a "Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva". Myslíme si správne že sa jedná                       
o duplicitu? Z PD je zrejmá úprava podložia zo ŠD 0-63. Žiadame odstrániť z VV položku 
"Prechodové vrstvy so zhutnením". Prípadne vysvetliť o aké samostatné konštrukcie sa jedná. 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.6: 
Nie. Projektant stavby uvažoval s úpravou (resp. výmenou) podložia. Nutnosť výmeny 
podložia bude stanovená na základe kontrolno výrobných skúšok počas realizácie 
stavebných prác. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby ocenili predmetné 
položky v súlade so „Súpisom položiek III“. 
 
Otázka záujemcu č.7: 
Na SO 102-00 sú vo VV položky "Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením''                             
a "Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva". Myslíme si správne že sa jedná                   
o duplicitu? Z PD je zrejmá úprava podložia zo ŠD 0-63. Žiadame odstrániť z VV položku 
"Prechodové vrstvy so zhutnením". Pripadne vysvetliť o aké samostatné konštrukcie sa jedná. 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.7: 
Nie. Projektant stavby uvažoval s úpravou (resp. výmenou) podložia. Nutnosť výmeny 
podložia bude stanovená na základe kontrolno výrobných skúšok počas realizácie 
stavebných prác. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby ocenili predmetné 
položky v súlade so „Súpisom položiek III“. 
 
Otázka záujemcu č.8: 
Na SO 102-00 sú vo VV položky "Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky" a "Doplňujúce 
konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výšková úprava - vrátane dodávky samonivelačných 
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poklopov". Nejedná sa o duplicitu? Aké práce, prípadne dodávku akých materiálov je potrebné 
oceniť v uvedených položkách? 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.8: 
Nie. Položka „Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky“ rieši doplnenie prstencov 
kanalizačných šácht a ich prispôsobenie úpravenému okolitému terénu. Položka 
„Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výšková úprava - vrátane 
dodávky samonivelačných poklopov“ v sebe zahŕňa dodávku a komplexnú montáž 
samonivelačných poklopov šácht. 
 
Otázka záujemcu č.9: 
Na SO 100-00 sú vo VV položky "Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky" a "Doplňujúce 
konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výšková úprava - vrátane dodávky samonivelačných 
poklopov". Nejedná sa o duplicitu? Aké práce, prípadne dodávku akých materiálov je potrebné 
oceniť v uvedených položkách? 
 
•   Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.9: 
Nie. Položka „Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky“ rieši doplnenie prstencov 
kanalizačných šácht a ich prispôsobenie úpravenému okolitému terénu. Položka 
„Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, výšková úprava - vrátane 
dodávky samonivelačných poklopov“ v sebe zahŕňa dodávku a komplexnú montáž 
samonivelačných poklopov šácht. 
 
 

B. 
 
 
Tento list tvorí nedeliteľnú súčasť súťažných podkladov na vypracovanie ponúk pre verejnú súťaž 
VS-02/17 na uskutočnenie stavebných prác „I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru 
križovatka, most“ . 
 
 
 
 
  
                                                                                                   Ing. Jozef   F A B I A N 
                                                                      riaditeľ  IVSC  Košice 

 


