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OBEC ZÁHORSKÁ VES 

Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves 
 

V Záhorskej Vsi 26.2.2014 

Číslo: 515/2014 

 

 

Zákazka: Náučný chodník obce Záhorská Ves 

 

Vysvetlenie súťažných podkladov a projektovej dokumentácie 
 

Otázky k ustanoveniam súťažných podkladov 
 

Otázka:  

 

V súťažných podkladoch – A.2. Podmienky účasti uchádzačov, 3. Technická a odborná 

spôsobilosť uchádzača – bod 3.5 stanovuje VO podmienku, že podiel subdodávateľov má byť 

maximálne 30% z predmetu zákazky. Keďže podľa nás nejde o nadlimitnú zákazku, môže VO 

uviesť na základe akého paragrafu v zákone o VO určil túto podmienku?  

 

Vysvetlenie:  

Verejný obstarávateľ touto podmienkou sledoval, aby zákazku neprenechávali uchádzači 

iným zhotoviteľom, ktorí nebudú spĺňať podmienky účasti a kvalitatívne kritéria.  

Po zvážení verejný obstarávateľ vypúšťa stanovenie % podielu subdodávok a upravuje ods. 

3.5 nasledovne:  

 

       3.5. Uchádzač dokumentuje podiel v %, ktorý predpokladá zhotoviť  

               prostredníctvom poddodávateľov,  pričom uvedie  základné  údaje jednotlivých  

               poddodávateľov   (názov a sídlo alebo meno a adresu , IČO,  dodávka  prác  

               alebo materiálov).  

 

Otázka: 

 

Podľa Rozhodnutia ÚVO č. 7504-6000/2013 (resp. Metodické usmernenie č. 871-5000/2012) 

za súlad projektovej dokumentácie (jej textovej, ako aj výkresovej časti) so spracovaným 

výkazom výmer je zodpovedný verejný obstarávateľ.     

Napriek tomu verejný obstarávateľ požaduje v ponuke predložiť „Vyhlásenie uchádzača, že 

overil súlad projektovej dokumentácie s výkazom výmer a sú ocenené všetky práce a dodávky 

potrebné na zhotovenie predmetu zákazky“, čím podľa nás prenáša zodpovednosť na 

uchádzača. Opraví verejný obstarávateľ súťažné podklady tak, aby boli v súlade so zákonom 

o VO? 

 

Vysvetlenie: 

Verejný obstarávateľ vyhovel žiadosti o nápravu jednému z uchádzačov a uvedené vyhlásenie 

uchádzača zo súťažných podkladov vypúšťa. O vyhovení žiadosti o nápravu sú  samostatne 

elektronicky informovaní všetci známi uchádzači a oznámenie je zverejnené na webovej 

stránke verejného obstarávateľa.   
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Otázka: 

 

V súťažných podkladoch na akciu „Náučný chodník obce Záhorská Ves“ v časti E. Obchodné 

podmienky dodania predmetu zákazky v bode 1. Obsah zmluvy : „Uchádzač bude 

pripravovať návrh zmluvy podľa ustanovení § 409 až 470 Obchodného zákonníka ….“  

Tieto paragrafy sa týkajú kúpnej zmluvy a nie zmluvy o dielo. Preto sa chcem informovať, či 

nastala chyba z Vašej strany alebo z akého dôvodu máme vypracovať zmluvu podľa týchto 

paragrafov? 

 

Vysvetlenie: 

V súťažných podkladoch v časti E. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky v bode 1 

Obsah zmluvy sú nesprávne uvedené § z OZ. Zmluvu je potrebné vypracovať podľa § 536-

565 OZ, ktoré upravujú zmluvu o dielo.  

Na základe tohto prvá veta v bode 1.Obsah Zmluvy znie: 

 

   Uchádzač bude pripravovať návrh zmluvy podľa ustanovení § 536 až 565 obchodného 

zákonníka v členení, ktoré bude obsahovať minimálne nasledovné články: 

 

Otázka:  

 

Verejný obstarávateľ požaduje v časti A.2 podmienky účasti v bode 3.2 preložiť  „… kópie 

dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho s originálom jeho podpisu a odtlačkom 

pečiatky odborne spôsobilej osoby“. Myslíme si správne, že obstarávateľ požaduje predložiť 

doklad o odbornej spôsobilosti so zameraním na inžinierske stavby –dopravné stavby? Ak 

nie, žiadame obstarávateľa presne zadefinovať požadovanú odbornú spôsobilosť 

stavbyvedúceho.  

 

Vysvetlenie:  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby odborné zameranie stavbyvedúceho a odborné skúsenosti 

boli v súlade s predmetom zákazky.    

 

Otázky k projektovej dokumentácii 
 

Otázka:  

 

V projektovej dokumentácii je navrhnutý cestný obrubník skosený s rozmerom 100/25/15 cm, 

avšak vo výkazoch výmer je uvedená dodávka cestného obrubníka skoseného s rozmerom 

100/25/10 cm. Žiadame o vysvetlenie, prípadne opravu výkazu výmer.  

 

Vysvetlenie: 

 

Pri oceňovaní zákazky postupovať podľa výkazu výmer.  

 

Otázka: 

 

Podľa projektovej dokumentácie (REZ 3-3´) aj tam, kde sú betónové spevnené plochy je 

chodník v styku, alebo križuje s betónovými plochami. V týchto miestach je potrebné rezanie 

betónových krytov, avšak výkazy výmer neobsahujú rezanie betónov. Naša otázka znie: 

Doplní verejný obstarávateľ výkaz výmer o položku – rezanie betónových krytov? 
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Vysvetlenie: 

Rezanie betónových plôch je potrebné zahrnúť do nasledovných položiek: 

 

Časť 01 a časť 02 – položka 47 

Časť 03 –položka 62 

Časť 04 – položka 1,2,3,4 

Časť 05 a časť 06 –položka 43 

 

Otázka: 

 

Podľa projektovej dokumentácie časť 05 (výkres B3.7) je potrebné rezanie asfaltového 

povrchu, avšak výkaz výmer v časti 05 neobsahuje rezanie asfaltového povrchu. Naša otázka 

znie: Doplní verejný obstarávateľ výkaz výmer o položku – rezanie asfaltových povrchov? 

 

Vysvetlenie:  

Rezanie asfaltového povrchu v časti 05 je potrebné zahrnúť do položky 43. 

 

Otázka: 

 

Projektová dokumentácia nerieši projekt dočasného dopravného značenia, ktorý by mal byť aj 

odsúhlasený príslušnou dopravnou komisiou. Výkaz výmer neobsahuje žiadne položky 

týkajúce sa dočasného dopravného značenia a tiež jeho PD. Žiadame o vyjadrenie. 

 

Vysvetlenie: 

Dočasné dopravné značenie nie je súčasťou projektu. Dočasné dopravné značenie bude 

riešené samostatne v spolupráci so zhotoviteľom zákazky.  

 

Otázka: 

 

Výkaz výmer rieši výkopovú zeminu tak, že sa premiestni do 50 m a rozprestrie sa. Ide  cca 

o 466,5 m3 a 223 m3 ornice do 100 m čo predstavuje 3445 m2 plochy v priemernej hr. 20 cm. 

Naša otázka znie: Bude možné takúto kubatúru umiestniť priamo na stavbe? Navrhujeme 

odviesť a uskladniť na riadenú skládku. Žiadame o vyjadrenie. 

 

Vysvetlenie: 

Rozhodujúca časť výkopovej zeminy a ornice sa nachádza v časti 06. Ornica a zemina sa 

navrhuje umiestniť na skládke v lokalite Majer s priemernou vzdialenosťou do 100 m. 

(položka 3) 

 

Ostatná výkopová zemina z častí 01 a 02  sa navrhuje umiestniť pri Obecnom úrade 

s priemernou vzdialenosťou do 100 m – max. vzdialenosť do 250 m. (položka 7).  

 

Otázka:  

 

Výkaz výmer neobsahuje položky týkajúce sa doasfaltovania a (dobetónovania) krajnice 

jestvujúceho asfaltu (Betónu), všade kde sa realizuje rezanie jestvujúcich povrchov asfaltov 

(betónov). Avšak s výnimkou výkazu výmer časti 06 položky č. 25 a č. 26. Naša otázka znie: 

Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce položky do výkazu výmer? Žiadame o vysvetlenie.  
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Vysvetlenie: 

V iných častiach okrem časti 06  sa dobetónovanie a doasfaltovanie neuvažuje. V iných 

častiach sa navrhuje prídlažba.  

 

Otázka: 

 

V projektovej dokumentácii je uvedená zámková dlažba pre nevidiacich hr. 6 cm, nopková 

a drážková 20/20 v žltom prevedení. Vzhľadom na neštandardný typ farby zámkovej dlažby 

pre nevidiacich sa chceme opýtať, či je možné použiť namiesto žltej farby farbu sivú prípadne 

červenú? 

 

Vysvetlenie: 

Dlažba pre nevidiacich sa požaduje v žltej farbe. 

 

Otázka: 

 

Podľa výkresu B.5.1. sa konštrukcia informačnej tabule skladá s jokla 40/40 mm, avšak 

v technickej správe sa uvádza, že konštrukcia informačnej tabule sa skladá z jokla 50/50 mm. 

Naša otázka znie: Platí údaj uvedený vo výkrese B.5.1. alebo v technickej správe?   

 

Vysvetlenie: 

Konštrukcia informačnej tabule je z jokla 50/50 mm, tj. platí údaj z technickej správy.  

 

Otázka: 

 

V technickej správe sa uvádza, že súčasťou dodávky informačnej tabule má byť aj informačná 

samolepka, digitálne tlač na papier, zalaminovanie do hrubého lamina, spracovanie grafickej 

a obsahovej časti náučného chodníka. Naša otázka znie: Poskytne verejný obstarávateľ 

rozmery samolepky a popis obsahovej časti spolu s grafickým prevedením k jednotlivým 22 

kusom informačných tabúl? 

 

Vysvetlenie: 

Zalaminované plagáty pre jednotlivé tabule subdodávateľsky dodá  

 

Ing.arch. Jaroslav Hrivnák 

Autorizovaný architekt SKA 

Štefanovičova 108 

951 15 Mojmírovce 

Neplatca DPH  

e-mail: aero.architekti@gmail.com 

Tel.č. 0911770445 

 

V cene 300,00 €/ks  

 

 

Otázka: 

 

Vo výkrese B.5.4. zábradlie kotevného do múrika, chýbajú údaje hrúbky steny rúry Ø 40 a 30 

na zábradlí a tiež aký je profil stĺpika zábradlia. Žiadame doplnenie. 
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Vysvetlenie: 

Steny rúr zábradlia sa požadujú v hr. 3mm. 

 

Otázka: 

 

Vo výkaze výmer – „Náučný chodník obce Záhorská Ves – časť 06 – Oddychová plocha č. 

05,06“ je v položke č. 33 uvedený výpočet pre osadenie dlažby z čadičových kociek – 21/0,25 

= 84m. Z toho vyplýva, že výmera materiálovej položky č. 34 by mala byť 21m2 * 1,02 = 

21,42 m2 a nie 5,355 m2. V ktorej položke je uvedené správne množstvo dlažby z čadičových 

kociek? Žiadame o úpravu výmery položky č. 34 resp. položky č. 33.  

 

Vysvetlenie: 

Položka č. 33 sa vypúšťa. Položka č. 34 zostáva nezmenená.  

 

Otázka: 

 

Žiadame o poskytnutie projektovej dokumentácie vo formáte .dwg. 

 

Vysvetlenie: 

Verejný obstarávateľ zverejnil na webovej stránke projektovú dokumentáciu vo formáte PDF. 

Projektovú dokumentáciu v iných formátoch neposkytuje.   

 

Otázka:  

 

Vo výkrese B2.3. je požadované odstránenie časti múrika, ktorý sa nachádza v trase náučného 

chodníka. Je odstránenie chodníka súčasťou prác, ktoré bude investor požadovať realizovať? 

Ak áno, žiadame o doplnenie uvedených prác do výkazu výmer.  

 

Vysvetlenie: 

Odstránenie múrika je potrebné zahrnúť do položky č. 1. 

 

Otázka: 

 

V technickej správe predmetnej stavby sa uvádza, že získaná výkopová zemina sa využije na 

úpravu verejných plôch. Budú tieto terénne úpravy súčasťou prác uchádzača? 

 

Vysvetlenie:  

Získaná výkopová zemina bude dopravená na určené plochy. Rozhrnutie, resp. iné úkony si 

zabezpečí verejný obstarávateľ vlastnými prostriedkami.    

 

 

 

 

 

 

                                                                                            JUDr. Boris Šimkovič v.r. 

                                                                                                      starosta obce 


