
„Rozšírenie statickej dopravy ulica Zombova – realizácia stavebného diela podľa projektovej 

dokumentácie“ 

 

 

Odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov  

 

Otázka č. 1 

Dobrý deň, poprosím vás o opravu položiek 62 a 63, m. j. by mala byť v m.  

62 915709111.S Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - vodiace pruhy   m2 48,000 

63 915709112.S Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - deliace čiary    m2 665,000 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

Položky číslo 62 a 63 boli vo výkaze výmer opravené a prečíslované na položku číslo 64 a 65. 

 

 

Otázka č. 2 

V rámci Projektovej dokumentácie (PD) je riešený aj prechod pre chodcov, ktorý je potrebné nastriekať na 

asfaltovú komunikáciu spolu s pruhom pre nevidiacich. Vo výkaze výmer sa nenachádzajú položky pre 

dodávku a realizáciu zmieneného prechodu pre chodcov, z tohto dôvodu sa pýtame verejného 

obstarávateľa, či je súčasťou tejto zákazky aj realizácia priechodu pre chodcov? V prípade ak áno, kam majú 

uchádzači oceniť potrebné práce pre značenie priechodu pre chodcov a v akej výmere? Doplní verejný 

obstarávateľ položky do výkazu výmer v potrebnej výmere pre správne ocenenie vyššie zmienených prác? 

Položkami pre dodávku a realizáciu zmieneného prechodu pre chodcov sme mysleli konkrétne dodávku a 

realizáciu vodiaceho pásu pre nevidiacich v stredovej rovine prechodu pre chodcov V6b. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

Zapracované vo výkaze výmer ako položka číslo 70 

 

 

Otázka č. 3 

V rámci Projektovej dokumentácie (PD) sú riešené státia vyhotovené v strede plochy zo zatrávňovacich 

tvárnic  Traplast výšky 60mm, ktoré je potrebné vyplniť zmesou piesku (70%) a humusu (30%) a následne 

zatrávniť. Vo výkaze výmer sa nachádza iba položka č.20 ,,Trávové semeno parková zmes“ o výmere 

62,398kg. Podľa PD je potrebné zatrávniť plochy: ZELEŇ (existujúca /úprava/ nová) o ploche 303m2 a tiež 

plochy  v zatrávňovacích tvárniciach  o ploche 216m2. Pre dodávku a realizáciu vrstvy zo  zmesi piesku 

(70%) a humusu (30%) a následného zatrávnenia (medzi zatrávňovačmi) sa vo výkaze výmer nenachádzajú 

žiadne položky. Žiadame preto verejného obstarávateľa o doplnenie vyššie spomenutých položiek prác a 

materiálu do výkazu výmer v potrebnej výmere, tak aby úspešný uchádzač mohol správne zrealizovať dielo. 



Odpoveď verejného obstarávateľa:   

Zapracované vo výkaze výmer ako položky číslo 43 a 44. 

 

Verejný obstarávateľ po zapracovaní žiadostí o vysvetlenie zverejnil dňa 23.6.2021 na svojom webovom sídle 

informáciu o podanom vysvetlení s upraveným rozpočtom.  

 

 

Spracoval : Ing. Monika Šalatová 

                     Ing. Jana Timková 

 

V Košiciach dňa 23.6.2021   


