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Vec: „Podlimitná zákazka“ názov „Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zastávke Drienovec v žkm
31,310 trate Barca - Rožňava“ – VYSVETLENIE
Verejnému obstarávateľovi bola dňa 30.03.2015 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 podlimitnej zákazke na predmet zákazky s
názvom „Zrušenie podchodu pre cestujúcich v zastávke Drienovec v žkm 31,310 trate Barca Rožňava“.
Otázka č. 1:
V Opise predmetu zákazky sa neuvádza, či sa stavba nachádza na pozemku vo vlastníctve ŽSR. Ako sa
bude postupovať v prípade, že dotknuté pozemky budú vo vlastníctve iných subjektov?
Odpoveď k otázke č. 1.:
Stavba sa nachádza kompletne na pozemku vo vlastníctve ŽSR. Druhá časť otázky je týmto
bezpredmetná.
Otázka č. 2:
Požaduje sa odstránenie celých rámových prefabrikátov podchodu, vrátane izolácií a podkladných
vrstiev, alebo je možné riešiť odbúranie konštrukcie podchodu len do určitej hĺbky a zvyšnú časť
konštrukcie ponechať v zemi?
Odpoveď k otázke č. 2.:
Rámový prefabrikát je možné odstrániť len čiastočne t.j. vrchná časť prefabrikátu sa odstráni tak, aby bol
železničný zvršok a spodok zriadený v zmysle interných predpisov verejného obstarávateľa (ŽSR)
predpisu ŽSR – Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (ďalej len „ŽSR – VTPKS“) časti 3, 4,
5 a predpisov ŽSR S3 – Železničný zvršok a ŽSR S4 – Železničný spodok.
Interný predpis verejného obstarávateľa (ŽSR) je možné zakúpiť napr.: v dotačnom sklade verejného
obstarávateľa Bratislava Hlavná stanica, tel. číslo: 02/2029 4242.
V prípade potreby verejný obstarávateľ na požiadanie poskytne kópiu alebo aj napr.: zašle
(elektronicky)/odovzdá výtlačok týchto predpisov ŽSR S3 a ŽSR S4. Požiadavku zo strany záujemcu je
potrebné zaslať na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa: simek.michal@zsr.sk.
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Otázka č. 3:
Kto je vlastníkom koľaje bývalej demontážnej základne, ŽSR alebo cudzí vlastník?
Odpoveď k otázke č. 3.:
Zadanie stavby rieši len zrušenie výhybky č.2 (jej odstránenie a nahradenie koľajovým poľom + úprava
voľného schodného a manipulačného priestoru). Ostatné časti výhybiek a koľají bývalej demontážnej
základne nie sú predmetom riešenia.
Koľajová spojka 2-4 t.j. výhybky č. 2 a 4 sú v majetku ŽSR.

S pozdravom

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