Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

Záujemcom v rámci súťaže
„Úprava verejných plôch –
parkovisko“

Trnava, 4.11.2013

Vybavuje:

Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Mgr. Michaela Dobrovodská, 0907 745 169

Vysvetlenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie
a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ, obec Hrnčiarovce nad Parnou, obdržal v rámci súťaže na predmet
zákazky „Úprava verejných plôch – parkovisko“ v lehote podľa bodu 6 súťažných podkladov
žiadosť o vysvetlenie od záujemcu. Vysvetlenie v zmysle žiadosti nasleduje:
Otázka č. 1: Výkaz výmer objekt SO 01 Parkovisko položka č. 30 štrkodrva hr. 25 cm je
totožná s položkou č. 32 štrkodrva hr. 25 cm vo výmere 582,75 m2. Sú tieto položky správne?
Nejedná sa o duplicitu?
Odpoveď: Položky s por.č. 30, a 32 objektu komunikácia sú uvedené správne, nejedná sa o
duplicitu, položka por.číslo 30, je uvažovaná tak ako je v popise uvedené pre výmenu
podložia.
Otázka č. 2: Podľa položky č. 53 vami zaslaného výkazu výmer objekt SO 01 Parkovisko sa
montuje 339,88 m obrubníkov avšak dodávka obrubníkov v položke č. 54 a č. 55 je spolu
315,28 m. Žiadame o vysvetlenie, prečo je dodávka obrubníkov menej ako montáž
obrubníkov.
Odpoveď: V Položke s por.č. 55 v objekte komunikácia je uvedené nesprávne množstvo,
uchádzač prepíše v predmetnej položke množstvo z 41,88 ks na 167,52 ks.
Otázka č. 3: Podľa PD dažďová kanalizácia je obetónovanie potrubia s výstužou kari siete
avšak vo výkaze výmer chýba položka dodávka a montáž výstuže kari siete priemer oka
8mm oká 100/100mm. Žiadame o vysvetlenie prečo výkaz výmer túto položku neobsahuje.
Odpoveď: Chýbajúcu Kari sieť vo výkaze výmer objektu kanalizácia uchádzač zahrnie do
jednotkovej ceny položky por.čísla 42 Obetónovanie potrubia.
Otázka č. 4: Vo výkaze výmer objekt sadové úpravy položka č. 6 dodávka trávového
semena je 69 kg, avšak pre plochu vo výmere 230 m2 podľa výpočtu kg/m2 trávového
semena je potrebné dodať len 8 kg. Žiadame o vysvetlenie prečo je vo výkaze výmer 69kg
trávového semena.
Odpoveď: V Položke č.6 objektu sadové úpravy je uvedené nesprávne množstvo, uchádzač
prepíše v predmetnej položke množstvo z 69 na 8 kg.
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Otázka č. 5: Žiadame o vysvetlenie akého vzrastu má byť drevina Ginko biloba Mariken,
ktorá je uvedená vo výkaze výmer sadové úpravy veľkosti obvod kmeňa 16 cm. Tento
kultivár je totižto zakrpateného vzrastu a pestuje sa v kríkovej forme alebo naštepený na
podpník v rôznej výške. Zaujíma nás výška tohto kríka.
Odpoveď: V Položke č.15 objektu sadové úpravy uchádzač dopíše do popisu položky obvod
kmeňa 12-16 cm, výška koruny 220 cm.
Otázka č. 6: Môže uchádzač nahradiť požadované doklady v časti ostatné čestným
vyhlásením?
Odpoveď: Nie, v zmysle § 100 ods. 1 „Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný
obstarávateľ postupuje podľa prvej časti ...“ a ust. §32 ods. 11 je v druhej časti zákona č.
25/2006 Z.z., čiže jeho ustanovenia nie je možné aplikovať pri podlimitných postupoch podľa
§100 a nasl.
Otázka č. 7: V súťažných podkladoch v bode 11 Obsah ponuky, časť 11.3 sa uvádza, že
ponuka má obsahovať „ponuku spôsobu realizácie požadovaných stavebných prác a ich
častí podľa špecifikácií v súťažných podkladoch a podrobný popis realizácie stavby v súlade
so stavebnou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov, podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača;“ Táto formulácia znamená, že
uchádzač je povinný vypracovať samostatný dokument, v ktorý podrobne popisuje postup
realizácie stavebných prác? Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.
Odpoveď: Áno, uchádzač je povinný vypracovať samostatný dokument, v ktorom podrobne
popisuje realizáciu stavebných prác.
Otázka č. 8: V súťažných podkladoch v bode 11 Obsah ponuky, časť 11.3 sa uvádza, že
ponuka má obsahovať upravený nenacenený výkaz výmer, v ktorom uchádzač uvedie ním
navrhované plnenia označením výrobcu a typu ponúkaných stavebných materiálov alebo
stavebných postupov či technológií;“ Myslíme si správne, že sa jedná o nenacenený výkaz
výmer, bez zmien výmer, a v ktorom uchádzač vykoná zmenu konkrétneho názvu výrobku
v materiálovej položke v prípade, ak vo svojej cenovej ponuke uvažuje s iným názvom
výrobku? Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie.
Odpoveď: Áno, uchádzač vypracuje výkaz výmer, v ktorom vykoná zmenu ak uvažuje vo
svojej cenovej ponuke s iným názvom výrobku.
Otázka č. 9: Projektová dokumentácia k súťažným podkladom neobsahuje časť
k stavebnému objektu SO 03 Sadové úpravy, ale len výkaz výmer. Doplní verejný
obstarávateľ túto časť projektovej dokumentácie? Žiadame verejného obstarávateľa
o vysvetlenie.
Odpoveď: Nie, verejný obstarávateľ nedoplní túto časť projektovej dokumentácie. Práce sú
zjavné v projektovej dokumentácii objektu komunikácia.
Otázka č. 10: V Technickej správe a vo výkrese Situácia pre objekt Dažďová kanalizácia sú
pre prejazdný líniový žlab navrhnuté 3 ks odtokových vpustov UV1 UV2 a UV3 – jednodielna
bodová vpusť. Vo výkaze výmer nie sú, ale sú tam kanalizačné vpusty z betónových dielcov
a v počte 4 ks. Môže obstarávateľ vysvetliť ktoré vpusty treba naceniť a koľko kusov?
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Odpoveď: Uchádzač nacení v zmysle projektovej dokumentácie 4 ks vpustí, z toho 1 ks
uličnej vpuste z prefabrikovaných dielov a 3 ks odtokových vpustí v odvodňovacom žľabe.
Náklady 1 ks uličnej vpuste zakalkuluje do položiek poradových čísiel 33 až 38 týkajúcich sa
uličných vpustí, v ktorých zmení množstvo z 4 ks na 1 ks. Náklady 3 ks odtokových žľabov
zahrnie do položiek s poradovým číslom 39 až 41 týkajúcich sa odtokového žľabu.

S pozdravom,

Mgr. Michaela Dobrovodská
kontaktná osoba
pre verejné obstarávanie

