
Mesto PEZINOK 
R a d n i č n é   n á m e s t i e   7 ,   9 0 2   1 4   P e z i n o k 

 

V Pezinku, dňa 08.03.2022 
 
 
Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK 
Zákazka:   - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
Predmet zákazky: „Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku – Etapa 2“ 
 
 
 
Doplňujúce informácie pre uchádzačov 
 
Verejný obstarávateľ dopĺňa informácie k predmetnej zákazke na základe požiadavky, ktoré mu boli doručené od 
uchádzača: 
 
Otázka č. 1 
V položke č.1 sa spomína odstránenie krytu asfaltového v hrúbke do 50 mm vo výmere 269,69 m2 . O aký kryt asfaltový 
ide, kde sa nachádza, čo sa má odstraňovať? Môže obstarávateľ doložiť výkres búracích prác, kde bude jasné, čo sa 
búra ? 
Odpoveď 
V položke č.1 sa uvažuje s odstránením asfaltového krytu hr. 50 mm na parcele s číslom 888/1, o ktorom sa píše vo 
výzve: „Predmetom obstarávania je aj rekonštrukcia porušenej asfaltovej vozovky chodníka a  komunikácie na 
parcele s číslom: 888/1, ktorá bude pozostávať z odstránenia asfaltového krytu jeho odvozu a  likvidácie na 
skládke, asfaltovej penetrácie a novej obrusnej asfaltovej vrstvy“ .  
Prikladáme situáciu búracích prác, ktorá bude tvoriť prílohu č. 5 výzvy. 
 
Otázka č. 2 
V položke č. 9 sa spomína podklad zo štrkodrvy v hrúbke 500 mm. Kde sa uvažuje s takouto hrúbkou, keď podľa rezov 
je podklad zo štrkodrvy popod rozšírenie komunikácie v hrúbke 250 mm  a štrkodrva popod chodník je podľa rezu v 
hrúbke 150 mm ?  
Odpoveď 
V priečnych rezoch je uvedená hrúbka MIN. 250 mm z toho dôvodu je vo výkaze výmer uvedená väčšia hrúbka (do 500 
mm).  
 
Otázka č. 3 
Podľa rezov a výkazov výmer je rozšírenie komunikácie vo výmere 225,00 m2 / identifikujeme to z pokládky asfaltov 
položka č.10 /. Aká je výmera novobudovaného asfaltového chodníka ?  / Je to 477,69 m2 – 225,00 m2 = 252,69 m2 ? 
Odpoveď 
V položke č. 10 sa počíta aj s asfaltovaním plochy na parcele č. 888/1, ktorá je spomínaná vo výzve. Etapa 2 nerieši 
budovanie nového chodníka. Jedná sa o rozšírenie komunikácie a opravu asfaltového povrchu na parcele č. 888/1. 
Rozsah prác je bližšie definovaný v prílohe č. 5 výzvy. 
 
Otázka č. 4 
V položke č. 22 sa spomína samolepiaci pás TOK BAND v dĺžke 190,00 m. Kde presne sa uvažuje s týmto pásom, 
poprosím vyšpecifikovať podľa staničenia. 
Odpoveď 
Samolepiaci pás TOK BAND sa používa pri styku odrezaného starého a novo položeného asfaltu.  
 
Otázka č. 5 
V položke č.23 sa spomína rezanie asfaltu v dĺžke 174,00 m a hrúbke 400 mm. Kde presne sa uvažuje s rezaním 
asfaltu, poprosím vyšpecifikovať podľa staničenia. Nie je tam chyba 400 mm je nereálne prerezať. 
Odpoveď 
Nakoľko nová vrstva rozšírenej komunikácie bude mať hrúbku min.380 mm, tak bude potrebné urobiť zárez do 
jestvujúcej komunikácie v danej hrúbke.  
 



 

 

Otázka č. 6 
V zmluve o dielo som sa nikde nedočítal, že podkladom pre vypracovanie ceny je poskytnutý výkaz výmer 
objednávateľom. Chýba mi tam veta :  
Ak sa preukáže podľa skutočne zrealizovaných prác, že je potrebné zrealizovať naviac výmery podľa PD a požiadavkám 
objednávateľa oproti  poskytnutého výkazu výmer, tak tieto práce budú vyúčtované ako naviac nepredvídateľné práce a 
objednávateľ sa ich zaväzuje zaplatiť. 
V článku IV bod 4.5 sa objednávateľ istí ohľadne nevykonaných prác  a tými sú, že ak zhotoviteľ nezrealizuje niektoré 
práce oproti ponuke, tak tieto práce budú odpočítané a nefaktúrované. To isté žiadame, že ak zhotoviteľ zrealizuje 
naviac práce oproti ponuke, tak tieto budú pripočítané k cene. Môže toto objednávateľ akceptovať ? Pre transparentnosť 
súťaže je poskytnutý výkaz výmer objednávateľom, ktorý uchádzači ocenia, podkladom k cene.  
Odpoveď 
Verejný obstarávateľ požiadavky akceptuje v plnom rozsahu. Návrh zmluvy bol doplnený v čl. IV, bod 4.1., 4.7. a 4.8. 
Uchádzači predložia v rámci cenovej ponuky upravenú prílohu č. 4_zmluva o dielo_uprava 
 
Otázka č. 7 
Geodetické práce položka vo výkaze výmer nereprezentuje skutkové zameranie po výstavbe s doložením dokladov 
zamerania. Bude toto obstarávateľ požadovať ? 
Odpoveď 
Položka geodetické zameranie slúži pre vytýčenie stavby. 
 
 

--- 
 
 
Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu predkladania ponúk do 11.03.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

- upravený návrh zmluvy /Priloha c. 4_zmluva o dielo_uprava/ 
- príloha situácie /Priloha c. 5_situacia_buracie prace/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Vlasta Cholujová 
poverený zamestnanec na vykonanie VO 


