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Váš list zn./zo dňa  Naša značka  Vybavuje  Dátum 
   Ing. Jaroš Jozef 16.05.2016 
 
Vec 
Vysvetlenie súťažných podkladov 
 
V zmysle § 113 ods. 8  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručených žiadostí 
z 12.05.2016, o vysvetlenie požiadaviek uvedených v  súťažných podkladoch k predmetu 
zákazky „Zberný dvor Bešeňová - stavebné práce“,  ktorá bola uverejnená vo VVO č.88/2016 
dňa 10.05.2016  pod číslom 8510-WYP, Vám v prílohe zasielame príslušné vysvetlenie. 
 
Záujemca  č.1 Otázka č. 1.  
Týmto Vás žiadame o vysvetlenie a doplnenie nezrovnalostí vo výkaze výmer týkajúce sa 
objektu SO 01 Spevnené plochy. V oddieli Komunikácie máte uvedenú skladbu spevnenej 
plochy v zložení: 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 180 mm – podľa PD 
frakcia 0/63mm 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm – podľa PD 
frakcia 0/32mm 
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II po zhutnení hr 40 
mm 
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I a II, hr. 200mm – vystužený kari sieťou 
 
Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu skladby spevnených plôch, keďže toto zloženie 
nezodpovedá katalógovým listom pre navrhovanie vozoviek s cementobetónovým krytom. Pod 
cementobetónovým krytom skupiny CB I a CB II (podľa STN 73 6123) pri triedach 
dopravného zaťaženia I, II a III (podľa STN 73 6114) sa odporúča navrhovať hornú aj 
spodnú podkladovú vrstvu. Pod krytom vozovky skupiny CB musí byť horná podkladová 
vrstva stmelená hydraulickým alebo asfaltovým spojivom, prípadne MSK. 
V zmysle TKP časť 8 Cementobetónový kryt vozoviek: Pri zhotovovaní cementobetónových 
krytov skupiny CB I a CB II sa musia používať finišery s vlastným pohonom, vybavené 
pozdĺžnym hladičom, ktorý má priaznivý vplyv na rovnosť a štruktúru povrchu. Pri 
betónovaní krytov skupiny CB III, okrajových polí alebo dobetónovaní nepravidelných dosiek, 
sa môžu okrem finišerov použiť na zhutnenie aj menšie stroje bez vlastného pohonu a vedenia 
(napr. vibračné dosky, zhutňovacie laty a pod.). 
Trvá VO na skladbe objektu Spevnené plochy z cementobetónového krytu CB I, II a podkládke 
betónovým  finišerom v zmysle TKP? 
 
Odpoveď: 



Vo veci na možnosť zmeny skladby spevnenej plochy vám dávame nasledovné stanovisko: 
Po zvážení náročnosti výstavby na pomerne malej ploche navrhujeme pôvodnú skladbu 
nahradiť nasledujúcou: 
- podklad zo štrkodrviny ŠD, 0-63  hr. po zhutnení 180 mm (ostáva podľa pôvodnej PD) 
- podklad zo štrkodrviny ŠD, 0-32  hr. po zhutnení 100 mm (ostáva podľa pôvodnej PD) 
- vibrovaný štrk VŠ, 0-32      hr. po zhutnení 100 mm (zmena) 
- cementobetónový kryt CB III so sieťou KARI 6,0/150 x 6,0/150      hr. 200 mm 
  
Odpoveď  
Vzhľadom na skutočnosť, že rovnosť povrchu je pri manipulácii s navrhovanými oceľovými 
kontajnermi dôležitá a má vplyv na ich životnosť, doporučujeme realizovať pokládku CB-
krytu finišérom s hladičom (konkrétny spôsob však bude realizovaný podľa možností 
zhotoviteľa). V prípade realizácie inými prostriedkami (vibračná doska, zhutňovacia lata) je 
nutné povrch dosky vyhladiť. 
 
Záujemca  č.2 Otázka č. 1.  
Vo výzve na predkladanie ponúk v Oddiel II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej 
dohody je uvedené: Trvanie v mesiacoch: 4. V súťažných podkladoch v bode 6.2 Miesto 
a termín plnenia je uvedené: Plnenie bude od 90 dní od doručenia objednávky na jednotlivé 
stavebné objekty, resp. od vyzvania na plnenie. 
Otázka: Ktorý údaj platí? Trvanie 4 mesiace, alebo plnenie do 90 dní? 
 
Odpoveď: 
Dĺžka zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk – Oddiel II.2.7) je uvedené trvanie 4 
mesiace z dôvodu, že ide o celý predmet zákazky. 
 
V SP v bode 6.2 Miesto a termín plnenia je uvedené: Plnenie bude do 90 dní od doručenia 
objednávky na jednotlivé stavebné objekty, resp. od vyzvania na plnenie – čo znamená, že 
vo výzve je uvedený počet mesiacov na komplexné dodanie celého diela, v SP je 90 dní 
nastavené na postupné odovzdávanie častí diela, avšak musia byť dodané najneskôr do 4 
mesiacov ako celok, čo znamená, že  
Stavebné objekty 
SO 01 – Spevnené plocha 
SO 02 – Prevádzková budova 
SO 03 – Boxy na odpad 
SO 05 – Oplotenie 
SO 06 – Prístupová komunikácia 
SO 07 – Vodovodná prípojka a studňa 
SO 08 – Kanalizačná prípojka a žumpa 
SO 09 – Elektrická prípojka a vonkajšie elektrické rozvody (riešené samostatnou PD) 
 
Musia byť zrealizované komplexne do 4 mesiacov, čo pri predpokladanom začiatku realizácie 
aktivít 09/2016 vychádza na 12/2016. 
 
 
Záujemca  č.2 Otázka č. 2.  
Súčasťou verejného obstarávania je aj dodávka traktora a techniky. Myslíte, že 90 dní resp. 4 
mesiace je dostatočná dĺžka na dodanie techniky? Traktory a podobná technika sa nevyrábajú 
na sklad. Bude možné (ak to bude potrebné) predĺženie doby na dodávku techniky? 
 
 



Odpoveď. 
Obstaranie traktora a techniky nie sú predmetom požadovanie v rámci  dodania   predmetu 
zákazky, táto požiadavka nie je uvedená ani v časti A1, bod 2.1 Súťažných podkladov. 
 
 
 
Záujemca  č.2 Otázka č. 3.  
 
SO 06 – Prístupová dokumentácia číslo výkresu 06 – 2 sa píše: Minimálny modul pružnosti 
na podloží Edef 45 MPa. Ak uvedené nie je možné dosiahnuť, musí sa vykonať zlepšenie 
vlastností podložia. 
Otázka: Môže verejný obstarávateľ doplniť súťažné podklady o geologický prieskum, aby sa 
dalo definovať, či bude nutné pristúpiť k zlepšeniu vlastností podložia? Zlepšovanie podložia 
je veľmi nákladné a preto treba eliminovať riziko vykonávania tejto práce. Ak bude potrebné 
zlepšovať vlastnosti podložia, žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie o spôsob 
zlepšovania podložia, materiálové doplnenie (ak bude potrebné). 
 
Odpoveď  
Geologický prieskum sa podľa vyjadrenia obce nebude realizovať. Podľa ich názoru (a názoru 
projektanta) je podložie pod prístupovou komunikáciou vyhovujúce. V minulosti sa 
tam otáčali kamióny, tak predpokladáme že to bude v poriadku. V prípade nutnosti si 
zlepšenie vlastností podložia zabezpečí obec.  
 
 
Záujemca  č.2 Otázka č. 4.  

      V technickej správe k SO 06 Prístupová komunikácia sa uvádza, že: Minimálny modul 
pružnosti na podloží Edef 45 MPa. 
Požaduje verejný obstarávateľ vykonanie statickej zaťažovacej skúšky? Ak áno v akom počte 
a na ktorých vrstvách komunikácie? (konštrukčná pláň, konštrukčná vrstva ŠD 0/63 
konštrukčná vrstva ŠD 0/32) 
 
Odpoveď  
Statickú zaťažovaciu skúšku požadujeme vykonať na podloží a tiež na konštrukčnej vrstve 0-
32 približne v strede navrhovanej komunikácie a v strede spevnenej plochy.  
 
 
Záujemca  č.2 Otázka č. 5.  

      SO 07 Vodovodná prípojka a studňa. V projektovej dokumentácii je uvedené, že sa použije 
čerpadlo, resp. domáca vodáreň. Nikde v technickej správe alebo výkresovej dokumentácii nie 
je uvedené aký výkon má mať čerpadlo/domáca vodáreň. 
Otázka: Môže verejný obstarávateľ definovať čerpadlo/domáca vodáreň? 
 
Odpoveď  
Uvažujeme s nasledovným vybavením: 
- čerpadlo ponorné 2 kW s plavákovým spínačom 
- nádoba tlaková na tlak 10 barov, 60 l 
 
 
Záujemca  č.2 Otázka č. 6.  



V súťažných podkladoch a rozpočte sa uvádza, že súčasťou dodávky je aj dodávka zariadenia 
a vybavenia kancelárie. V rozpočte sú to položky: Zariadenia a vybavenie kancelárie p. č. 1 
až 4. 
Otázka: Môže verejný obstarávateľ presne definovať body č. 1 až 4? Treba definovať 
parametre počítača, veľkosť monitora, typ tlačiarne. Programové vybavenie – softvér aký 
operačný program verejný obstarávateľ požaduje? Požaduje sa Windows 7, 8, 10? Alebo 
stačí Linux? Požaduje verejný obstarávateľ antivírusový program? Ak áno aký? 
 
Odpoveď  
V Súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov v bode 2 Predmet zákazky je 
uvedené:  
2.1 Zberný dvor Bešeňová - stavebné práce 
Detail zákazky je definovaný v rámci projektovej dokumentácie, ktorú spracoval Ing. M. 
Havaš.  
Stavebné objekty, ktoré sú predmetom predkladania ponúk: 
SO 01 – Spevnené plocha 
SO 02 – Prevádzková budova 
SO 03 – Boxy na odpad 
SO 05 – Oplotenie 
SO 06 – Prístupová komunikácia 
SO 07 – Vodovodná prípojka a studňa 
SO 08 – Kanalizačná prípojka a žumpa 
SO 09 – Elektrická prípojka a vonkajšie elektrické rozvody (riešené samostatnou PD) 
 
Zariadenie a vybavenie kancelárie nie je predmetom zákazky. 

 

Záujemca  č.2 Otázka č. 7.  
      V sprievodnej správe projektu je bod 4 členenie stavby. Tu je vedený aj objekt SO 09 

Elektrická prípojka a vonkajšie elektrické rozvody riešené samostatnou PD. Súčasťou 
súťažných podkladov ale nie je.  
Otázka: v celom projekte chýba elektrická prípojka a rozvody. Je súčasťou tohto verejného 
obstarávania aj dodávka  a montáž SO 09? Ak áno, žiadame o doplnenie súťažných 
podkladov o projektovú dokumentáciu a doplnenie rozpočtu o SO 09.  Ako prebehne test 
a preberanie SO 07, ak nebude na stavbe elektrická energia? Žiadame o podrobné vysvetlenie 
ako to bude s SO 09 a ako to bude s elektrickou energiou na stavbe počas výstavby a počas 
prevádzky zberného dvora. Táto informácia je potrebná na vytvorenie celkového obrazu 
výstavby. 
 
Odpoveď  
SO 09 Elektrická prípojka si zabezpečovala obec samostatne. Podľa vyjadrenia štatutárneho 
zástupcu obce,  je elektrická prípojka dotiahnutá po areál zberného dvora a samotné rozvody 
si zrealizuje obec vo vlastnej réžii (je nutné zabezpečiť potrebnú koordináciu s výstavbou 
ostatných objektov).  

 
 
Záujemca  č.3 Otázka č. 1 
 
V lokalite plánovaného zberného dvora, sa momentálne nachádza skládka materiálov a halda 
zeminy, v rozpočte nie sú nijak tieto záležitosti vymerané... 
Žiadame vysvetliť, či bude stavenisko zbavené týchto materiálov pred začatím stavby. 



Zároveň sa tam nachádza aj staré oplotenie, ktoré bude treba rozobrať, zároveň sa tam 
nachádza osvetlenie vlečky, ktoré by mohlo byť v kolízii s oplotením. 
 
Odpoveď  
Zhotoviteľ bude vykonávať len práce uvedené vo výkaze výmer. 
 
Záujemca  č.3 Otázka č. 1 
 
Zároveň žiadame o doplnenie informácie o skládke do 10 km, na ktorej bude možné uložiť 
vykonanú zeminu, vzhľadom k tomu, že v lokalite do 10 km nie je žiadna legálna skládka. 

 
Odpoveď  
Je vecou zhotoviteľa kde legálne uloží vykopanú zeminu. 

 
 

Záujemca  č.4 Otázka č. 1 
V časti Z - Zariadenie a vybavenie kancelárie položka rozpočtu č. 4 Programové vybavenie – 
software neobsahuje konkrétne aký software obstarávateľ požaduje. Zároveň žiadame 
verejného obstarávateľa o presné určenie množstva a špecifikovanie parametrov vybavenia 
v položke č. 3 Počítačové vybavenie s tlačiarňou. 
 
Odpoveď  
Zariadenie a vybavenie kancelárie nie je predmetom verejného obstarávania. Prečítajte si bod 
2 Predmet zákazky súťažných podkladov. 

 
 
S pozdravom 

 
Ing. Jozef Jaroš 
 
 


