Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok zastupujúca
verejného obstarávateľa : OBEC PRIBYLINA
Č. j. : : OcÚ2017/233/242- 2

V Liptovskom Hrádku 07.03.2017

VEC
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1
Verejnému obstarávateľovi obci Pribylina, pri zadávaní podlimitnej zákazky zverejnenej vo
VVO č. 42/2017 dňa 28.3.2017 pod č. 02456 - WYP, ktorej predmetom sú stavebné práce
na stavbe: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina – Sever“, boli od záujemcu
dňa 06.03.2017 doručené požiadavky o vysvetlenie súťažných podkladov.
Na základe žiadosti o vysvetlenie Vám zasielame nižšie uvedené vysvetlenie v súlade s §
114 ods.8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“) :
Otázky č. 1 až 4 :
1.Vo výkaze výmer v SO 01 tieto sa nachádza položka č. 162301101, Vodorovné
premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500
m. V súťažných podkladoch v Technickej správe pre SO O1 v bode 3.5 Zemné práce je
uvedené, že prebytočná zemina z výkopu môže byt‘ odvezená na skládku PDO v Liptovskom
Hrádku. Podľa našich prepočtov je skládka vo vzdialenosti cca 9 km od stavby. V poslednej
vete bodu 3.5 je uvedené, že „vykopaná zemina bude použitá do násypu vjazdu na
pripravovanú výstavbu IBV v Pribyline. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie, čí sa
vykopaná zemina bude odvážať do vzdialenosti 500 m ako určuje príslušná položka, resp. do
9 km na skládku v Liptovskom Hrádku.
2. Vo výkaze výmer SO OJ sa nachádza položka č. 162301101 „Vodorovné premiestnenie
výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m‘. K uvedenej
položke nie je vo výkaze výmer položka pre poplatok za skladovanie zeminy. Bude do
výkazu výmer doplnená položka poplatok za skládku, resp. si uchádzač má poplatok za
skládku zahrnúť do položky č. 162301101 ?
3. Vo výkaze výmer SO 01 sa nachádza položka č. 979084213 „Vodorovná doprava
vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1km. V
súťažných podkladoch v Technickej správe pre SO OJ v bode 3.5 Zemné práce je uvedené,
že vybúrané asfaltové zmesi budú odvezené na skládku PDO v Liptovskom Hrádku, čo je vo
vzdialenosti cca 9 km od stavby. Žiadame verejného obstarávatel‘a o určenie, či sa vybúraná
asfaltová suť bude odvážať do vzdialenosti 1 km ako určuje príslušná položka, resp. do 9 km
na skládku v Liptovskom Hrádku.
4. Vo výkaze výmer SO 01 sa nachádza položka č. 979084213 „Vodorovná doprava
vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1km. K
uvedenej položke nie je vo výkaze výmer položka pre poplatok za skládku. Bude do výkazu
výmer doplnená položka poplatok za skládku, resp. si uchádzač má poplatok za skládku
zahrnúť do položky č. 979084213?
Odpoveď k otázkam č.1 až 4 :
Platí výkaz výmer, nie je potrebné prevážať výkopok ani vybúrané hmoty na skládku
do Liptovského Hrádku. V technickej správe projektant uviedol mylnú informáciu.
Pôvodný výkaz výmer zostáva v platnosti.

S pozdravom
Dana Kičinová
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