Verejný obstarávateľ: Obec Kráľova Lehota
Č. j. : OcÚKL 2017/24 - 2

V Liptovskom Hrádku 06.02.2017

VEC
Vysvetlenie súťažných podkladov č.1
Verejnému obstarávateľovi obci Kráľova Lehota, pri zadávaní podlimitnej zákazky
zverejnenej vo VVO č. 21/2017 dňa 30.01.2017 pod č. 1329 - WYP, ktorej predmetom sú
stavebné práce na stavbe: „Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota, boli od
záujemcu dňa 06.02.2017 doručené požiadavky o vysvetlenie súťažných podkladov.
Na základe žiadosti
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“) :
Otázka č. 1 :
V položkách výkazu výmer pre SO01 – je nesúlad medzi položkami č.6 a 7. Pre rigol
dláždený 353,86m2 je potrebné 2831,0ks prídlažby 50/25/8cm.
Žiadame verejného obstarávateľa o upravenie výkazu výmer o potrebné množstvo prídlažby.
Odpoveď č.1 :
Výkaz výmer pre SO 01 je upravený a doplnený o množstvo prídlažby.
Otázka č.2 :
Vo výkaze výmer pre SO01 je v položke č.5 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II. Tr.
Jemnozrnný AC8(ABJ) hr.50mm. V technickej správe aj vo vzorových priečnych rezoch je
asfaltový betón ABII (AC8) hr. 60mm.Je nesúlad medzi PD a výkazom výmer.
Žiadame o vysvetlenie aká má byť hrúbka asfaltového betónu.
Odpoveď č.2 :
Vo výkaze výmer pre SO01 je položka č.5 upravená na hr. 60mm.
Otázka č.3 :
Vo výkaze výmer pre SO02 je v položke č.8 122302201 Odkopávka a prekopávka
nezapažená pre chodníky v hornine 4 do 100m3 – 69,49m3 – chýba odvoz výkopku.
Žiadame o vysvetlenie, či výkopok ostane na mieste, alebo doplníme odvoz do výkazu
výmer.
Odpoveď č.3 :
Vo výkaze výmer pre SO02 bola upravená položka č.11 - obsahuje súčet z položiek č.8
a č.9 (vykopaná hornina), ktorá bude odvezená do vzdialenosti 1000m (v katastri obce
na obecných pozemkoch) a bola upravená položka č. 12 – obsahuje súčet množstva
horniny z položiek č.8 a č.9 (vykopaná hornina), ktorá bude uložená do násypov pri
realizácii terénnych úprav v rámci obce Kráľova Lehota
Zmena výzvy a súťažných podkladov :
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená vo výzve bod. II.1.5) a v súťažných
podkladoch v časti 1, bod. 2.5 sa mení nasledovne :
Pôvodné znenie - Predpokladaná cena zákazky je 159 861,45€ bez DPH sa mení na
„Predpokladanú hodnotu 169 936,59€ bez DPH“.
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V prílohe posielam upravené
výkazy výmer na SO01 a SO02 opravené v súlade
s predchádzajúcimi bodmi. Výkaz výmer pre SO03 verejné osvetlenie zostáva v platnosti.

S pozdravom
Dana Kičinová, osoba poverená VO
Príloha a.) : Výkaz výmer SO 01 (príloha č. 5 súťažných podkladov)
Príloha b.) : Výkaz výmer SO 02 (príloha č.5 súťažných podkladov)
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