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Vec: „Verejná súťaž – podlimitná zákazka“ na predmet zákazky s názvom „Zriadenie
zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 155,332 – projektová
dokumentácia“ – VYSVETLENIE
Verejnému obstarávateľovi bola dňa 21.11.2014, doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných
podkladov. V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám
podávame nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov k Verejnej súťaži na predmet zákazky s názvom
„Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina 155,332 – projektová
dokumentácia“.
Otázka č. 1:

Prebehlo verejnoprávne rokovanie o zmene stupňa zabezpečenia priechodu pre peších? Ak nie
žiadame o predĺženie termínu dodania PD o 1 mesiac, nakoľko záver z tohto rokovania je
vstupným podkladom pre projektovanie.
Odpoveď k otázke č. 1.:
Áno, verejnoprávne rokovanie prebehlo a vstupné doklady verejný obstarávateľ odovzdá úspešnému
uchádzačovi po podpise zmluvy.
Otázka č. 2:
Prebehli nejaké rokovania s dotknutým vlečkárom o odstránení napojenia vlečky?
Odpoveď k otázke č. 2.:
Rokovania s dotknutým vlečkárom o odstránení napojenia vlečky neprebehli. Úspešný uchádzač je
povinný postupovať v zmysle Investičného zadania bod 3.1 PS 02 Úprava SZZ/TZZ.
Otázka č. 3:
Súťažné podklady
- Uvádza sa dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu DSPRS.
V investičnom zadaní bod 1.4 je uvedená dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu DSP
a DRS. Čo je platné?
Odpoveď k otázke č. 3.:
Platné je DSPRS
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Otázka č. 4:
Súťažné podklady, časť D
- V bode 6. nie sú uvedené žiadne požiadavky na zhotoviteľa dokladovať osvedčenia v zmysle
zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov, ale v návrhu Zmluvy o dielo v článku VI. Bod 1.1. sú
uvedené. Čo je platné ?
Odpoveď k otázke č. 4:
Platné sú údaje uvedené v návrhu zmluvy o dielo v článku VI. bod 1.1.
Otázka č. 5:
Návrh ZoD, Článok VI
1.1.komplexné architektonické a inžinierske služby (A2), komplexné architektonické a inžinierske služby
a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického
poradenstva s výnimkou architektonických služieb), konštrukcie inžinierskych stavieb (I2).
Budú akceptované aj doklady inej kategórie v požadovanom rozsahu ? Ak áno, tak ktoré ?
Odpoveď k otázke č. 5:
Uchádzač v zmysle ustanovenia bodu 1.1 článku VI. návrhu zmluvy do ponuky nepredkladá žiadne
doklady. Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) je povinný zabezpečiť pre plnenie zmluvy osoby s osvedčením
uvedeným v bode 1.1. článku VI. návrhu zmluvy. Rozsah osvedčení jednotlivých osôb musí byť taký,
ktorým úspešný uchádzač (zhotoviteľ) zabezpečí riadne plnenie predmetu zákazky (napr. stavebné
objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené
Dopravným úradom, zabezpečí vydanie právoplatného stavebného povolenia stavby a iné povinnosti
v zmysle opisu predmetu zákazky a zmluvy).
Otázka č. 6:

Investičné zadanie
3.1.2 „Inštalačné rozvody sa uložia pod omietku s následným vyspravením omietok a náterom
stien pripadne fasády budovy“.
Navrhujeme aby akékoľvek úpravy na fasáde budovy boli súčasťou samostatného stavebného
objektu a nie prevádzkového súboru , ktorý rieši technologické zariadenia.
3.2.2 „V ďalšom je potrebné vykonať nevyhnutnú úpravu vonkajšieho osvetlenia nástupíšť
z dôvodu úprav dĺžky nástupíšť.“
Čo sa má rozumieť pod nevyhnutnými úpravami?
Pokiaľ bude potrebné navrhnúť nové osvetlenie, navrhujeme stavbu rozšíriť o stavebný objekt
SO Osvetlenie nástupišťa.
Odpoveď k otázke č. 6:
3.1.2 Tieto úpravy budú predmetom vstupných porád s úspešným uchádzačom pri plnení predmetu
zmluvy.
Zároveň bude obstarávateľ postupovať tak ako je uvedené v bode 3.1. kapitoly B. Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov, citujeme: Presný rozsah (objektová skladba) SO a PS bude špecifikovaný na
základe návrhu úspešného uchádzača a podľa požiadaviek jednotlivých správcov zariadení.
3.2.2 Tieto úpravy budú predmetom vstupných porád s úspešným uchádzačom pri plnení predmetu
zmluvy.
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Zároveň bude obstarávateľ postupovať tak ako je uvedené v bode 3.1. kapitoly B. Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov citujeme: Presný rozsah (objektová skladba) SO a PS bude špecifikovaný na
základe návrhu úspešného uchádzača a podľa požiadaviek jednotlivých správcov zariadení.
Otázka č. 7:

Má byť súčasťou stavby aj návrh dopravného značenia? Ak áno, žiadame rozšíriť stavbu o SO
Dopravné značenie.
Odpoveď k otázke č. 7:

Áno. Úspešný uchádzač bude postupovať v zmysle IZ časť A. čl. 5 posledná veta: „Presný rozsah
(objektová skladba) SO a PS bude špecifikované na základe návrhu spracovateľa PD a podľa
požiadaviek jednotlivých správcov zariadení.“
S pozdravom

Ing. Regina Víteková, v. r.
riaditeľ
Centra logistiky a obstarávania
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