
Obec Víťaz, Obecný úrad 
Víťaz 111, 082 38 Víťaz 

Súťaž: Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz 
 

 
Na základe žiadosti o vysvetlenie k zákazke: „Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz“, ktorá bola 
uverejnená vo Vestníku VO č. 235/2015 zo dňa 27.11.2015, zn.: 23409 – WYP, zasielame nasledovné  
 
vysvetlenie č. 2  
 
Otázka č. 1 

Súčasťou zadávacej PD pre SO 09 NN rozvody ČOV je "vonkajšie osvetlenie" pozostávajúce, podľa 

dokumentácie pre tento objekt, z 2ks osvetľovacie stožiare, vrátane príslušenstva-svorkovnice, svietidiel, káblov, 

tiež zo zemných prác a uzemňovacích vodičov, základov pre stožiare, ... Výkaz výmer spomínaného objektu 

projektom špecifikované materiály a zariadenia neobsahuje. 

Doplní verejný obstarávateľ do výkazu výmer SO 09 NN rozvody ČOV vyššie opísané materiály a zariadenia 

súvisiace s výstavbou vonkajšieho osvetlenia? 

 
Otázka č. 2  
V rovnakom SO, ako je uvedené v bode 1., sa opisuje v PD núdzové osvetlenie, ale svietidlá (3ks) a prepojovacie 
káble, ktoré VV neobsahuje, doplní ich verejný obstarávateľ do VV? 

 
Otázka č. 3  

V rovnakom SO, ako je uvedené v bode 1., opisuje PD elektrické infražiariče 3kW, 230V (3ks) a pripojovacie 

káble, ktoré VV neobsahuje, doplní ich verejný obstarávateľ do VV? 
 
Otázka č. 4 

V rovnakom SO, ako je uvedené v bode 1., opisuje PD vodiče hlavného a doplnkového pospájania, ktoré VV 

neobsahuje, doplní ich verejný obstarávateľ do VV? 

 

Odpovede na otázky č. 1 – 4 

Verejný obstarávateľ uvedené položky vo výkaze výmer nedoplní. Verejný obstarávateľ požaduje, aby 

záujemcovia/uchádzači nacenili len položky zverejneného výkazu výmer a navýšili najbližšie prislúchajúce 

položky o sumy zodpovedajúce chýbajúcim položkám, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii.  

 
Otázka č. 5 

Môže verejný obstarávateľ doplniť výkres pozdĺžneho profilu zberača "A" s vyznačením dobudovávaného úseku 

505,5 m? 

 

Odpoveď č. 5:  

Verejný obstarávateľ výkresy doplní v priebehu prvých dvoch januárových týždňov. Primerane bude predĺžený 

termín na predkladanie ponúk.  

 
Otázka č. 6 

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresov na realizáciu prác v komunikáciách (štátne cesty, 

miestne komunikácie) a mimo nich spolu s doplnením súvisiacich položiek do VV podľa schválených výkresov 

(správcami zariadení). 

 

Odpoveď č. 6  

Verejný obstarávateľ výkresy doplní v priebehu prvých dvoch januárových týždňov. Primerane bude predĺžený 

termín na predkladanie ponúk.  
 



 
Otázka č. 7 

Žiadame verejného obstarávateľa doplniť výkresy súvisiace s križovaním jestvujúcich tokov (schválených 

správcami týchto zariadení) spolu s príslušnými položkami popisujúcimi spôsob križovania. 

 

Odpoveď č. 7 

Verejný obstarávateľ výkresy doplní v priebehu prvých dvoch januárových týždňov. Primerane bude predĺžený 

termín na predkladanie ponúk.  
 
Otázka č. 8 

Žiadame verejného obstarávateľa doplniť spôsob realizovania kanalizačných prípojok (prekopaním komunikácií 

alebo pretláčaním), najlepšie výkresom spolu s príslušnými položkami popisujúcimi spôsob realizovania prípojok. 
 

Odpoveď č. 8 

Na obecných komunikáciách budú realizované prípojky prekopaním, na štátnych komunikáciách pretláčaním. 

Verejný obstarávateľ výkresy doplní v priebehu prvých dvoch januárových týždňov. Primerane bude predĺžený 

termín na predkladanie ponúk.  

 
Otázka č. 9 

Žiadame verejného obstarávateľa upraviť dĺžky kanalizačných stôk vo VV podľa dodanej PD alebo v dodaných 

pozdĺžnych profiloch jednotlivých stôk vyznačiť realizované úseky podľa súťažného VV. 
 

Odpoveď č. 9  

Stoka ”A-1”v PD a pozdl. profil km 0,011 - 0,055 = 44m dtto aj VV  - realizovaných je 11m (km 0,000-0,011) 

Stoka ”A-6”v PD a pozdl. profil km km 0,190 - 0,705 = 515m dtto aj VV - realizovaných je 190m (km 0,000-0,190) 

Stoka ”C”v PD  a pozdl. profil km km 0,678 - 0,720 = 42m dtto aj VV  - realizovaných je 678m (km 0,000-0,678) 

Ostatné stoky sú podľa PD a detto aj VV 

 
Otázka č. 10 

Žiadame verejného obstarávateľa doplniť do tendrovej dokumentácie stavebné povolenia pre kanalizáciu obce 

Víťaz a pre ČOV Víťaz na zohľadnenie podmienok tam uvedených pre realizáciu prác podľa týchto dokumentov v 

oceňovaných položkách. 

 

Odpoveď č. 10  

Prílohou vysvetlenia č. 2 sú stavebné povolenia 

 
Otázka č. 11 

Vo výkazoch výmer kanalizácie chýbajú položky popisujúce drenáže DN 160, ktoré sa podľa PD ukladajú pod 

nové kanal. potrubie. Doplní verejný obstarávateľ položky súvisiace s drenážami do VV? 

 

Odpoveď č. 11  

Vzhľadom k tomu, že pôvodný projekt predpokladal hladinu podzemnej vody nad úrovňou nivelety kanalizačného 

potrubia a realizáciou časti I.etapy projektu sa to vylúčilo, táto drenáž je bezpredmetná. (Zbytočne by sa predražil 

projekt.) Súčasné odvodnenie dažďovej vody je cez príľahlé obecné priekopy, rigoly a potoky, ktoré je 

postačujúce. 

 
Otázka č. 12 
Podľa Zmluvy o dielo sú prílohami Zmluvy o dielo aj: 

Príloha č.1 Výpis z obchodné registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia 

Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby 

Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác 



Nikde v súťažných podkladoch však nie je požiadavka na ich predloženie v ponuke uchádzača. Vysvetľujeme si 

správne, že tieto prílohy predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy o dielo? 

 

Odpoveď č. 12 

Áno, vysvetľujete si to správne. 

 

Otázka č. 13 

Žiadam o upresnenie položky: 

189   MAT      611 617 170 Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované 

vo výpise dverí sú hladké s RAL 8017. Podľa ktorého výpisu sa majú dvere oceniť, prípadne je možné oceniť 

obyčajné laminártové dvere? 

 

Odpoveď č. 13  

Verejný obstarávateľ požaduje dvere oceniť podľa výkazu výmer. 
 

Otázka č. 14 

Pri predkladaní cenovej ponuky je možne predložiť ocenený výkaz výmer exportovaný z cenkrosu, alebo musí 

byť predložený výkaz výmer v presnej podobe ako bol uvedený s súťažných podkladov ?   

 

Odpoveď č. 14 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť rozpočet (ocenený výkaz výmer) v presnej podobe, v akej je uvedený      

v súťažných podkladoch.  

 

Otázka č. 15 

Požadujete predložiť v ponuke aj harmonogram? (nakoľko v obsahu ponuky harmonogram nie je 
spomínaný, ale je uvedený v zmluve ako príloha č. 4, a k prílohám je špecifikované, že prílohy budú 
súčasťou alebo sa postupne stanú súčasťou zmluvy) 

 

Odpoveď č. 15 

Harmonogram predloží úspešný uchádzač. 
 
Otázka č. 16  
V časti Stavba :Kanalizácia a ČOV I.a II.etapa Víťaz, SO 02 Prevádzková budova, položka 169, kód položky 
76279-31PC  je uvedené množstvo 100 s mernou jednotkou kg. Nakoľko ide o Montáž kotevných prvkov, máme 
za to, že správna množstvo je 1, pri mernej jednotke komplet. Prosíme obstarávateľa o vysvetlenie tejto položky.  
 

Odpoveď č. 16 
Uvedené množstvo s mernou jednotkou kg je v danej položke správne nakoľko sa jedná o montáž kotevných 
prvkov jednotlivo pri celkovom objeme kotevných prvkov do 100kg. 
 
Otázka č. 17 
V časti Stavba: Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz, SO 04 Oplotenie ČOV , položka 27, kód položky 99876-
7201 nie je uvedené množstvo s mernou jednotkou %. Týmto žiadame obstarávateľa o doplnenie. 

 

Odpoveď č. 17 
Percentuálnu hodnotu pre Presuny hmôt stavebné programy pre oceňovanie prepočítavaju automaticky, v danom 
prípade pre položku 27, kód položky 99876-7201  je táto hodnota 27,862%. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


