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Verejný obstarávateľ: Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, IČO: 00314480 
Predmet zákazky: Oprava chodníka v obci Hladovka pri štátnej ceste II/520 
 
                                                     

Uchádzačom 

   
 
Vec  

Vysvetlenie súťažných podkladov 1 
Podlimitná zákazka uverejnená vo  VVO č. 69/2018– 09.04.2018, pod.č. 4895 – WYP  

  
Na základe žiadosti o vysvetlenie podávame vysvetlenie v súlade s §114 ods.8 Zákona o Verejnom 
obstarávaní na  predmet zákazky:  „Oprava chodníka v obci Hladovka pri štátnej ceste II/520“. 
 
Otázka č.1:  
Vo výkrese E-03 (Rez A-A a B-B) je riešená úprava štátnej cesty popri obrubníku nasledovne: 
Asfaltobetón ACO 11 hr. 50 mm + postrek+ asfaltobetón ACL 16-II hr. 100 mm. Vo výkaze výmer I. 
etapa a II. etapa je v pol. 29 je uvedený Betón asfaltový tr. 3 ložný AC11 o hr. 100 mm a obrusná 
vrstva ACO11 hr. 50 mm je zarátaná v pol. 28 Asfaltobetón ACP 16 hr. 50 mm. 
Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer podľa výkresu. 
 

 Odpoveď k otázke č.1:   
Verejný obstarávateľ nebude opravovať výkaz výmer. Uchádzači ocenia položky tak, ako je to 
uvedené vo výkaze výmer. 
Pozn: Vrstva asfaltu pre chodník a opravu komunikácie je hrúbka 50 mm, sumy sú vo výkaze 
výmer zrátané spolu 1518 m2 + 228 m2= 1746 m2. Položka platí pre ACo8, ACo11 a ACo16 
spoločne, vrstvy nie sú rozpočtované osobitne. 

 
 
Otázka č.2:  
Vo výkaze výmer objekt II etapa je v pol. 42 uvedená preložka plynovej prípojky dĺžky 3m vrátane 

zemných prác. V predloženej projektovej dokumentácii sme nenašli projekt preložky plynovej prípojky. 

Predloží verejný obstarávateľ projektovú dokumentáciu preložky plynovej prípojky alebo uvedie 

v ktorej časti predloženého projektu sa nachádza, aby bolo možné túto kumulovanú položku naceniť. 

 
 Odpoveď k otázke č.2:  

Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii samostatnú projektovú dokumentáciu preložky 
plynovej prípojky. Preložky sú vyznačené vo výkrese E-02 Situácia č.2. Jedná sa o štandardné 
riešenie, ktoré vyplynulo z trasovania dažďovej kanalizácie počas projektových prác. Pre 
ocenenie položky verejný obstarávateľ upresňuje, že sa jedná o výkop: dl. 3,0m, hl. 1,5m, 
š:1,0m vrátane súvisiacich prác a dodávok. 
Nakoľko v  položke je nesprávne uvedená merná jednotka , verejný obstarávateľ upravuje 
mernú jednotku namiesto „m“  na novú: „ ks“ ( viď. nižšie): 
 

42 221 91973-5vp1    Preložka plynovej prípojky dĺžky 3m vrátane 
zemných prác 

2,000 ks 

 
V prípade potreby verejný obstarávateľ  odporúča využiť obhliadku miesta realizácie v súlade  
s bodom  7.1 Súťažných podkladov, časť „A“ Pokyny na vypracovanie ponuky. 
 

 



2 
 

 
Otázka č.3 :   

Vo výkaze výmer objekt II etapa  v pol. 39 sa uvažujú vtokové nádržky z betónu tr. C8/10 pri priepuste 
z rúr DN 800 v počte 17 ks k uvedeným nádržkám nie sú rozpočtované poklopy. 
Doplní verejný obstarávateľ vo výkaze výmer dodávku a montáž poklopov. 
 

 Odpoveď k otázke č.3:  
Verejný obstarávateľ upravuje popis položky č.39 kod.pol. 91941-3111 nakoľko došlo k chybe 

pri popise položky. 

Pôvodný popis:  

 
39 221 91941-3111    Vtoková nádržka z betónu tr. C 8/10 pri priepuste z rúr DN do 

800 mm 
17,000 kus 

 
 Nový popis:  

 
39 221 91941-3115    Revízna šachtička z betónu tr. C 25/30 z rúr DN do 800 mm 

vrátane poklopu D125 kN 
17,000 kus 

 
Žiadame uchádzačov o zapracovanie nového popisu do rozpočtu. 

 
 
 
24.04.2018 


