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Obec Záhorská Ves 

Obecný úrad, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves  

 

V Záhorskej Vsi,  12.6.2.2013 

 

 

Verejné obstarávanie 

Zákazka:  Záhorská Ves - Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

II.etapa 
 

 

Vysvetlenie súťažných podkladov 
 

Na základe žiadosti jedného z uchádzačov oznamujeme vysvetlenie súťažných 

podkladov: 
 

Otázka: 
 

Vo výkaze výmer v položke č. 11 nie je počítané s výmerou cca 9 m3 zosilnenia drénu v km 

0,049 – 0,054 (viď. Výkres č. 4 vzorový rez). V súvislosti s tým sa zmení výmera položky č. 

12. Žiadame o vyjadrenie, prípadne opravu výmery položiek č. 11 a č. 12.              

 

Vysvetlenie: 
 

K položke č. 11 zosilnenie drénu. Dĺžka drénu nie je zhodná s dĺžkou komunikácie 

(vynechaný je úsek na začiatku úseku). K tomu sa pridáva zosilnenie 3 x 5 m (315 + 3 x 5 = 

330 m).  Výmera uvedená vo výkaze výmer ako i v technickej správe je správna.  

 

Otázka: 
 

Vo výkaze výmer v položke 12 je dodávka štrkodrvy frakcie 0-63, avšak v projektovej 

dokumentácii je uvedená frakcia 16-32. Žiadame o vysvetlenie, prípadne opravu výkazu 

výmer. 

 

Vysvetlenie:  
 

Vo výkaze výmer v položke č. 12 platí frakcia 16-32 podľa projektovej dokumentácie. 

 

Otázka:  
 

Vo výkaze výmer v položke č. 19 geotextília je uvažovaná len obalením flexodrenážnej 

trubky avšak projektová dokumentácia uvažuje s obalením telesa drénu (štrkodrvy). Žiadame 

o vyjadrenie, prípadne opravu výmery položiek č. 19 a č. 20. 

 

Vysvetlenie: 
 

Vo výkaze výmer v položke č. 19 platí projektová dokumentácia tj 330 x 4 = 1320 m2 
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Otázka:  
 

V projektovej dokumentácii sa nachádza retardér (priečny prah), avšak vo výkaze výmer nie 

sú žiadne položky týkajúce sa práce s retardérom. Žiadame o vysvetlenie, prípadne doplnenie 

výkazu výmer.  

 

Vysvetlenie: 
 

Priečny prah (retardér) je existujúci. Pred prácami sa zdemontuje a po dokončení opäť 

namontuje.   

 

Otázka:  
 

Výkaz výmer uvažuje s odvozom prebytočnej zeminy 934 m3 a betónovej sute 30 t do 2 km 

bez poplatku za uskladnenie. Poskytne objednávateľ bezplatnú skládku týchto prebytočných 

materiálov v okruhu 2 km ? Žiadame o vyjadrenie, prípadne doplnenie výkazu výmer.  

 

Vysvetlenie:  
 

Prebytočná zemina a betónová suť sa uvažuje uložiť v rámci obce na miesto, ktoré určí 

objednávateľ.   

 

Otázka:  
 

Výkaz výmer neobsahuje položku presun hmôt. Žiadame o vyjadrenie, prípadne doplnenie 

výkazu výmer.  

 

Vysvetlenie: 

 

Presun hmôt je v položkách č.  6, 7 a 8.  

 

Ďalšia informácia:   
 

Je potrebné započítať zarezanie asfaltu v dĺžke 20 m a doasfaltovanie k obrubníku šírky 10 

cm podľa projektovej dokumentácie (viď. položky č. 45 a č. 46 v upravenom výkaze výmer) 

 

 

Príloha: Upravené zadanie (výkaz výmer)  

 

 

 

                                                                                        JUDr. Boris Šimkovič v.r. 

                                                                                                  starosta obce 

  


