Verejný obstarávateľ: Obec Liesek, Michalská časť 442, 027 12 Liesek, IČO: 00314617
Predmet zákazky: Liesek. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Uchádzačom
Vec
Vysvetlenie súťažných podkladov 1
Podlimitná zákazka uverejnená vo VVO č. 74/2017– 13.04.2017, pod.č. 4929 – WYP

Na základe žiadosti o vysvetlenie podávame vysvetlenie v súlade s §114 ods.8 Zákona o Verejnom
obstarávaní na predmet zákazky: „Liesek. Rekonštrukcia miestnych komunikácií“.
Otázka č.1:
Podľa projektovej dokumentácie sú výmery ulíc:
A-2408 m2
B-4016 m2
C-1395 m2
D-2293 m2
E-2473 m2
Vo výkaze výmer je asfaltový betón „Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 O,
strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm “ vo výmerách:
A-4486 m2
B-7565 m2
C-2540 m2
D-4286 m2
E-7591 m2
Domnievame sa, že vo výkaze výmer je v jednej položke uvažovaná aj vrstva „AC 11 O hr. 40
mm“ aj vrstva „AC 16 P hr. 40 mm“. Môže verejný obstarávateľ rozdeliť vo výkaze výmer plochy
na obrusnú vrstvu a podkladnú vrstvu?
 Odpoveď k otázke č.1:
Verejný obstarávateľ upresňuje rozdelenie vrstiev vo výkaze výmer (plochu obrusnej vrstvy
a plochu podkladnej vrstvy):
SO-01 BERNOLÁKOVA ULICA
asf. betón ACO 11
asf. betón ACP 16+
SO-02 ULICA POD HAVRAŇÁKOM
asf. betón ACO 11
asf. betón ACP 16+
SO-03 URBÁRSKA ULICA
asf. betón ACO 11
asf. betón ACP 16+
SO-04 ULICA JANKUĽÁKA
asf. betón ACO 11
asf. betón ACP 16+
SO-05 ULICA ZA BOROM
asf. betón ACO 11
asf. betón ACP 16+

40 mm ....... 2 478 m2
40 mm ....... 2 008 m2
40 mm ....... 4 060 m2
40 mm ....... 3 505 m2
40 mm ....... 1 445 m2
40 mm ....... 1 095 m2
40 mm ...... 2 353 m2
40 mm ...... 1 933m2
40 mm ...... 2 543 m2
40 mm ...... 2 163m2
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Otázka č.2:
Vo vetve E – v projektovej dokumentácii je uvedená dĺžka 442,83 m, plocha 2473 m2. Vo výkaze
výmer je plocha asfaltu hr. 40 mm v položke č.25 vo výmere 7591 m2. Domnievame sa, že táto
plocha nie je správna. Podľa projektovej dokumentácie by mala byť plocha obrusnej vrstvy AC 11 O
hr. 40 mm 2473 m2 a plocha podkladnej vrstvy AC 16 P hr. 40 mm (2473-511)=1962 m2.
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť ako dospel k ploche 7591 m2?
 Odpoveď k otázke č.2:
Plocha na vetve E má byť 2473+70= 2543 m2 a nie 7591 m2
V zmysle vyššie uvedeného verejný obstarávateľ upravuje množstvá vo výkaze výmer v obj. SO 05
Ulica Za Borom v položkách:
1) Pol.č.24 kod.pol. 573111111 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu
cestného v množstve 0,60 kg/m2
- Pôvodné množstvo: 2853,00 m2
- Správne množstvo pri tejto položke má byť : 2543,00 m2
2) Pol.č.25 kod.pol. 577131211 Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 O,
strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40mm
- Pôvodné množstvo : 7591,00 m2
- Správne množstvo pri tejto položke má byť: 4706,00 m2
3) Pol.č.26 kod.pol. 577161214 Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC
11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 70 mm
- Pôvodné množstvo : 511,00 m2
- Správne množstvo pri tejto položke má byť : 310,00 m2
Žiadame uchádzačov o zapracovanie správnych množstiev
ponuky.!!

(uved. v pol.24,25,26) do svojej

Otázka č.3 : Vetva A, D, E
Položka „Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete (výtlky) asfaltovým betónom“.
Nakoľko je výmera uvedená v m2, môže verejný obstarávateľ určiť hrúbku vrstvy? Môže verejný
obstarávateľ vysvetliť čo je to za vrstvu, lebo vo vzorových priečnych rezoch nie je? V prípade, že táto
vrstva slúži na vyspravenie výtlkov, vo vetve E je plocha 1731 m2 z celkovej plochy cesty 2473 m2.
Môže verejný obstarávateľ upresniť, či je táto výmera správna?
 Odpoveď k otázke č.3:
Položka „Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete (výtlky) asfaltovým
betónom“ je hrúbka do 0,15 m. Ide vlastne o jamy vo vozovke, ktoré sú hlbšie a treba ich
najprv vyplniť asfaltom a potom položiť vrchné vrstvy asfaltu, inak by nám toto množstvo
chýbalo. Vetva E je značne poškodená, preto je plocha výtlkov väčšia, t.j. naceniť ako je
výkaz výmer
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Otázka č.4:
Prosíme Vás o vysvetlenie súťažných podkladov:
V rozpočtoch :- SO 01 v položke č. 19
Vyspravenie krytu vozovky po
prekopoch pre inžinier. siete
19 221 572952112 (výtlky) asfaltovým betónom

m2

100,000

Vyspravenie krytu vozovky po
prekopoch pre inžinier. siete
(výtlky) asfaltovým betónom

m2

396,000

Vyspravenie krytu vozovky po
prekopoch pre inžinier. siete
(výtlky) asfaltovým betónom

m2

1731,000

- SO 03 v položke č. 19

19 221

572952112

-SO 05 v položke č. 23

23 221

572952112

V daných položkách prosíme verejného obstarávateľa uviesť hrúbku vysprávky výtlkov po prekopoch.

 Odpoveď k otázke č.4: Hrúbka vysprávky výtlkov v daných položkách je do 0,15 m.

11.05.2017
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