Verejný obstarávateľ: Obec Podbiel, Podbiel 210, 027 42 Podbiel, IČO:00314790
Predmet zákazky: Miestne komunikácie – Nová IBV

Uchádzačom
Vec
Vysvetlenie súťažných podkladov 1
Podlimitná zákazka uverejnená vo VVO č. 136/2016– 15.07.2016, pod.č. 10938 – WYP

Na základe žiadostí o vysvetlenie uchádzačov podávame vysvetlenie v súlade s §114 ods.8 Zákona o
Verejnom obstarávaní, (čl.11, bod 11.2. SP) na predmet zákazky: „Miestne komunikácie – Nová
IBV“.
Otázka č.1:
Môže verejný obstarávateľ doplniť do bodu 3.1.1 návrhu zmluvy o dielo Termín odovzdania
staveniska: najneskôr do 15.10.2016 resp. zmeniť Ukončenie realizácie diela: do 2 mesiacov od
prevzatia staveniska zhotoviteľom?
(Nakoľko je termín realizácie 2 mesiace odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom)
 Odpoveď k otázke č.1:
Verejný obstarávateľ nebude meniť a dopĺňať bod 3.1.Zmluvy o dielo. Bod 3.1. ostáva
v platnom v znení tak, ako je uvedený v Zmluve o dielo.
Otázka č.2:
Vo výkaze výmer v položke č.25 je Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu
cestného v množstve 0,60 kg/m2, avšak vo vzorových priečnych rezoch a v technickej správe je
množstvo 0,5 kg/m2 a dokonca dvakrát. Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu
množstva a výmer.
 Odpoveď k otázke č.2:
Verejný obstarávateľ opravuje výmeru a popis v položke: č.25 kod pol. 573111111:
Pôvodný popis a výmera: Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu
cestného v množstve 0,60 kg/m2 - 2775,000 m2
Viď nový popis a nová výmera : Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu
cestného v množstve 0,50 kg/m2 - 5550,000 m2
Otázka č.3:
Vo výkaze výmer v položke č.28 je Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z
nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm, avšak vo vzorových priečnych rezoch a v technickej
správe je AC 16 L. Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu.
 Odpoveď k otázke č.3:
Verejný obstarávateľ upravuje popis položky: č.28 kod pol. 577154241 :
Pôvodný popis: Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik.
asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm
Viď nový popis : Betón asfaltový nemodifik. II.tr. hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr.60 mm.
Otázka č.4:
Vo výkaze výmer v položke č.62 je Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže
dopravnej značky, -0,00500t v počte 22ks. Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu, či
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ide o osadenie alebo odstránenie. Domnievame sa že keď ide o novostavbu, nie je dôvod na
demontáž, ako aj vyplýva z výkresu DZ.
 Odpoveď k otázke č.4:
Jedná sa o odstránenie stĺpikov existujúceho oplotenia v počte 22 ks.
Otázka č. 5
Je predmetom tohto verejného obstarávania spracovanie dokumentácie skutočného realizovania
stavby (DSRS) ?
 Odpoveď k otázke č.5:
Áno. Viď. Zmluva o dielo, čl.10, bod 10.4.
Otázka č. 6
Poskytne verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi celú projektovú dokumentáciu (definovanú
v súťažných podkladoch) aj v editovateľnej forme, a to vo formáte dwg alebo dgn.?
 Odpoveď k otázke č.6: Áno
Otázka č. 7
Je predmetom tohto verejného obstarávania aj spracovanie geometrického plánu, ako aj prípadné
majetkoprávne vysporiadanie zabratých parciel?
 Odpoveď k otázke č.7: Nie
Otázka č. 8
Sú v projektovej dokumentácii zohľadnené všetky pripomienky príslušných účastníkov stavebného
konania (predovšetkým správcov IS) a sú zároveň aj zapracované v súťažnom výkaze výmer?
 Odpoveď k otázke č.8: Stavebné konanie bolo bez pripomienok
Otázka č. 9
V technickej správe sa v bode 2. Stavebno-technické riešenie, odstavci Zemné práce uvádza: „Pri
budovaní zemnej pláne je potrebné zaistiť podložie vozoviek z takého materiálu, aby bola
zabezpečená jej únosnosť 45 MPa. Ak nebudú dosiahnuté potrebné parametre, je potrebná úprava
podložia – stabilizáciou, použitím geomreží alebo výmena zeminy v podloží.“
Upozorňujeme na skutočnosť, že jednak projektová dokumentácia nezahŕňa podklady týkajúce sa
geologických pomerov (IG prieskum) a rovnako tak ani z prípadnej obhliadky na mieste nemajú
uchádzači v čase spracovávania cenovej ponuky možnosť posúdenia únosnosti podložia.
Otázky:
a/ Je vyššie spomenutá úprava podložia predmetom tohto verejného obstarávania ?
b/ V prípade, že je úprava podložia predmetom tohto VO, žiadame verejného obstarávateľa o
jednoznačné určenie technológie úpravy podložia, stanovenie plošnej výmery úpravy podložia,
stanovenie hrúbky úpravy podložia ako aj o presné špecifikácie novozabudovávaných materiálov.
c/ V prípade, že je úprava podložia predmetom tohto VO, žiadame verejného obstarávateľa, aby
z dôvodu jednoznačného definovania predmetu VO, ako aj z dôvodu zabezpečenia jednotnej
oceňovacej základne, doplnil do výkazu výmer zodpovedajúce položky týkajúce sa úpravy podložia.
 Odpoveď k otázke č.9:
add.a) - úprava podložia nie je predmetom tohto verejného obstarávania
add.b) - nerelevantné
add.c) - nerelevantné
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Otázka č. 10
V technickej správe sa v bode 6. Druhy odpadov uvádza: „STAVEBNÉ ODPADY 17 05 ZEMINA Z
VÝKOPOV 17 05 04 Zemina a kamenivo, neobsahujúce nebezpečné látky ..........................................
O 17 05 06 Vytlačená kubatúra zeminy z výkopov rýh .... O vytlačená kubatúra a ostatná prebytočná
zemina sa použije pre potreby stavby na vyrovnanie terénnych nerovností, resp. uloží na skládku TKO
určenú investorom.“
a/ Rozumieme tomu správne, že v prípade prebytočnej vykopanej zeminy má byť táto odvezená na
skládku nominovanú obstarávateľom?
b/ Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa aby z dôvodu zabezpečenia jednotnej oceňovacej
základne, stanovil sumu poplatku za uloženie zeminy na skládku pri pol. č. KP 171201p02:
14 171201p02

Poplatok za uloženie sypaniny na skládky

m3

6,000

 Odpoveď k otázke č.10
Add.a) - áno
Add.b) - poplatok za uloženie sypaniny na skládku pri pol. č. KP 171201p02 je - 0,00 €
Otázka č. 11
Podobne ako pri predchádzajúcej otázke, aj pri položke č. KP 97908p43:
63 97908p43

Poplatok za uloženie na skládke

t

25,050

žiadame verejného obstarávateľa o stanovenie sumy poplatku za uloženie vybúraných sutí na
skládku.
 Odpoveď k otázke č.11: Poplatok za uloženie na skládke - 0,00 €
Otázka č. 12
Žiadame verejného obstarávateľa o stanovenie spôsobu ako má byť naložené s rozobratou dlažbou
z lomového kameňa - pol. č. KP 114203101, ako aj o doplnenie všetkých súviasiacich položiek výkazu
výmer, kvantifikujúcich všetky súviasiace práce (nakladanie, presuny, uloženie,...)
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114203101

Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so
škárami vyplnenými pieskom

m3

156,000

 Odpoveď k otázke č.12
Verejný obstarávateľ upravuje popis položky: č.3 kod pol. 114203101 :
Namiesto popisu: Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými
pieskom
Viď nový popis : Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými
pieskom , vrátane naloženia, presunu a uloženia do vzdialenosti 4 km.
Poplatok za uloženie sute : 0,00 €
Otázka č. 13
Domnievame sa správne, že zemina z odkopávok a výkopov rýh kvantifikovaná v rámci položiek
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122202201

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3
do 100 m3
m3

a

3

87,000
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132201101

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

m3

75,000

má byť podľa PD z väčšej časti (87m3 + 75m3 – 6m3 = 156m3) spätne zapracovaná do násypu
kvantifikovaného položkou č. KP 171102101 ?
 Odpoveď k otázke č.13 : Áno
Otázka č. 14
V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, žiadame verejného obstarávateľa
o stanovenie vzdialenosti pre premiestnenie vykopanej zeminy vyčíslenej vrámci pol. KP 122202201
a 132201101, ako aj o doplnenie zodpovedajúcej položky do výkazu výmer.
 Odpoveď k otázke č.14:
Verejný obstarávateľ upravuje popis položky: č.3 kod pol. 114203101 :
Namiesto popisu: Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice do 95%
Proctor-Standard
Viď nový popis : Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice do 95% ProctorStandard , vrátane presunu výkopu do 3 km.

Otázka č. 15
V technickej správe sa v bode 2. Stavebno-technické riešenie, odstavci Konštrukcia vozovky
uvádza, že táto má nasledovné zloženie:
Miestne komunikácie
- asf. betón ACO 11
40 mm
- postrek infiltračný PI, EK 0,5 kg/m2
- asf. betón ACL 16+
60 mm
- postrek infiltračný PI, EK 0,5 kg/m2
- štrkodrvina ŠDA (100 MPa) 150 mm
- štrkodrvina ŠDB (70 MPa)
200÷240 mm
upravená pláň 45 MPa
Spolu:
450÷490 mm
Chodníky
- zámková dlažba DL I
60 mm
- pieskové lôžko 4-8 mm L
40 mm
- štrkodrvina ŠDA 0-63 (50 MPa) 300 mm
upravená pláň 30 MPa
Spolu: 400 mm

a/ Nakoľko sa domnievame, že v položke č. KP 573111111 nie je započítaný 2. nástrek infiltračného
postreku, žiadame verejného obstarávateľa o opravu výmery položky č. KP 573111111
25 573111111

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu
cestného v množstve 0,60 kg/m2

m2

2 775,000

b/ Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky kvantifikujúcej pieskové lôžko pod dlažbu
do výkazu výmer
 Odpoveď k otázke č.15
add.a) - viď odpoveď k otázke č.2
add.b) - Verejný obstarávateľ upravuje popis položky: č.29 kod pol. 596911112 :
Namiesto popisu: Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2
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Viď nový popis: Kladenie zámkovej dlažby
pieskového lôžka hr. 40 mm .

hr. 6 cm pre peších nad 20 m2, vrátane

Otázka č. 16
Domnievame sa správne, že položka č. KP 564851111:
23 564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po
zhutnení hr. 150 mm

m2

3 991,000

kvantifikuje potrebu štrkodrvy ŠDA hr. 150mm pre miestne komunikácie ako aj štrkodrvy ŠDA hr.
300mm pre chodníky ?
 Odpoveď k otázke č.16: Áno. V položke je započítaná vrstva pre chodník 2x150 mm.
Otázka č. 17
V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku žiadame verejného obstarávateľa
o zdôvodnenie výmery položky č. KP 564851111?
 Odpoveď k otázke č.17 : nerelevantné
Otázka č. 18
Žiadame verejného obstarávateľa o určenie ktorá položka výkazu výmer kvantifikuje štrkodrvu SDB
hr. 200-240 mm pre miestne komunikácie ?
 Odpoveď k otázke č.18
Štrkodrva SDB hr. 200-240 mm pre miestne komunikácie nie je predmetom verejného
obstarávania.
Otázka č. 19
V technickej správe sa v bode 5. DOPRAVNÉ ZNAČENIE uvádza:
„Premávka na miestnych komunikáciách bude riadená vodorovným a zvislým dopravným značením.
Navrhujeme nové dopravné značenie s dopravnými značkami v zmysle vyhlášky MV SR č. 342/2002
Zb. z.
Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravných značiek sú navrhnuté v súlade s: - Zákonom č. 8/2009 Zb.
z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláškou MVSR č. 9/2009 Zb. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke - STN 018020, STN 018020/Z1, STN 018020/Z2
Dopravné značky na pozemných komunikáciách - Zásady pre používanie dopravného značenia na
pozemných komunikáciách ( Schválené MDP a T SR č. j. 1234/270-98 )
Zvislé dopravné značenie- značky budú základného rozmeru, reflexné, vyhotovené z pozinkovaného
plechu so zahnutým okrajom a dvojitým ohybom, certifikované a v súlade s STN 01 8020. Značky budú
osadené na stĺpikoch zo žiarovo pozinkovaných trubiek. Rozmiestnenie značiek zvislého dopravného
značenia je zrejmé zo situácie dopravného značenia Vodorovné dopravné značenie- vodorovné
značenie bude pozostávať z vyznačenia deliacich čiar a bude vyhotovené náterom v reflexnej úprave v
súlade s príslušnou technickou normou. Rozmiestnenie a značky vodorovného dopravného značenia je
zrejmé zo situácie dopravného značenia.“
Výkaz výmer, ale neobsahuje položky týkajúce sa vybudovania nového dopravného značenia
Je predmetom tohto verejného obstarávania aj dodávka a osadenie nového zvislého a vodorovného
dopravného značenia? (ak áno požadujeme doplnenie chýbajúcich položiek do výkazu výmer)
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 Odpoveď k otázke č.19
Dodávka a osadenie nového zvislého a vodorovného dopravného značenia nie je predmetom
verejného obstarávania.
Otázka č.20:
V bode 6.2 Súťažných podkladov je uvedený predpokladaný termín začatia prác 10/2016, termín
ukončenia: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 15.12.2016. V bode 8.1
uvádzate, že ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.01.2017.
Lehota viazanosti ponúk by mala zohľadňovať všetky potrebné úkony odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk až po uzavretie zmluvy o dielo. V tomto prípade ste stanovili lehotu viazanosti
ponuky do 31.01.2017 t.j. jeden a pol mesiaca presahuje termín ukončenia realizácie diela. Vzhľadom
k tomu, že lehotu viazanosti ponúk sa viaže zábezpeka ponuky predpokladáme, že zo strany
verejného obstarávateľa došlo k pochybeniu a opraví lehotu viazanosti ponuky.
 Odpoveď k otázke č.20
Verejný obstarávateľ nebude meniť a opravovať lehotu viazanosti ponúk. Lehota viazanosti
ostáva tak , ako je určená vo Výzve na predkladanie ponúk.
Otázka č.21:
Súťažné podklady, ktoré nám boli poskytnuté verejným obstarávateľom sú vo formáte .pdf.
Pre zjednodušenie spracovania ponuky a jednotlivých dokumentov požadujeme verejného
obstarávateľa o poskytnutie súťažných podkladov v editovateľnej podobe, a to najmä:
- JED formulár – príloha h)
- Zmluva o dielo – príloha d)
- Návrh na plnenie kritérií f)
 Odpoveď k otázke č.21:
Súťažné podklady, kde sú časti C,D,F,H v editovateľnom formáte, sú zverejnené na web
stránke obce.
Priamy link na súťažné podklady: http://www.podbiel.sk/index.php/sk/verejne-obstaravanie.

29.07.2016
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