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Č.j.: SB-cyklochodník - žiad. o vysv. SP 3 – odpoveď    V Poprade, 10.4.2017 
  
 
 
 
 

Záujemcovia do verejného obstarávania 
-------------------------------------------------------- 
 
 
 

VEC:  Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) ZoVO bez využitia 
elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie postupom podľa § 113 až 115 
ZoVO – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu 
zákazky s názvom:  
 „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier –  2. etapa – mesto Spišská Belá“   

-  žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 3“ – odpoveď. 
 
 
 

 INPRO POPRAD, s.r.o., ako splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa: Mesto 
Spišská Belá, MsÚ, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, okr. Kežmarok (verejný obstarávateľ 
v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“)) pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia 
elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie 
stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo 
Tatier – 2. etapa – mesto Spišská Belá“ vyhlásenej odoslaním na zverejnenie výzvy na 
predkladanie ponúk do Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „VVO“), ktorá bola zverejnená 
vo VVO č. 52/2017 zo dňa 14.3.2017 pod značkou 3196 - WYP, týmto v zmysle § 114 ods. 8 
ZoVO a Časti II. bodu 10. Textovej časti súťažných podkladov zasiela vysvetlenie k  zaslaným 
otázkam k súťažným podkladom záujemcu predmetného verejného obstarávania: 

 
Cyklochodník parkovisko Belianska jaskyňa - Lysá Poľana I. etapa - v úseku 0,00-3,00 km v 
k.ú. Tatranská Lomnica 

Otázka č. 1:  

V danom objekte vo výkaze výmer sa odkopy riešia položkou Odkopávka a prekopávka 
nezapažená v hornine 3. V danom teréne sa na úseku 0,300 – 0,800 tohto chodníka nachádza 
skala. Ako sa bude riešiť v realizácii trieda ťažiteľnosti? 



Odpoveď: 

Zhotoviteľ a objednávateľ v prípade uvedenej skutočnosti budú postupovať v súlade s článkom 
4.6. a čl. 7.9 Zmluvy o dielo.  
Ponuku je potrebné vyhotoviť a oceniť v súlade s výkazom výmer. 
 
Otázka č. 2:  

Niektoré časti cyklochodníka sa križujú s lesnými cestami, ktorými prechádzajú nákladné 
automobily a iné ťažké mechanizmy využívané pri ťažbe dreva. Čo v prípade, keď dôjde 
k porušeniu cyklochodníka ťažkou lesnou technikou? Kto zoberie záruku za poškodenie cyklo-
chodníka a záhonových obrubníkov, ktoré sú navrhnuté obojstranne v celom úseku cyklo-
chodníka?  

Odpoveď: 

Užívanie lesných ciest a cyklochodníka bude riešiť objednávateľ stavby Mesto Spišská Belá so 
správcom lesov - Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.. Za prípadné poškodenia cyklochodníka a 
obrubníkov mechanizmami správcu lesa pri užívaní lesných ciest nebude uplatňovaná záruka. 
 
Otázka č. 3:  

Ako sa bude riešiť zakladanie mostných objektov, keď podložie je skala? 

Odpoveď: 

V prípade, že sa preukáže skalné podložie pod celým objektom je možné viacero riešení, záleží od 
geologického profilu pod celou oporou mosta a od mechanických vlastností podložia a mnoho 
ďalších faktorov, ktoré sa ukážu až pri vykonaní a zhodnotení geotechnických prác. Toto bude 
riešením vyššieho stupňa dokumentácie. V tomto stupni nebol vypracovaní inžiniersko-
geologický a ani hydrogeologický prieskum, podľa ktorého by bolo možné určiť presné základové 
pomery. Zhotoviteľ a objednávateľ v prípade uvedenej skutočnosti budú postupovať v súlade 
s článkom 4.6. a čl. 7.9 Zmluvy o dielo.  
Ponuku je potrebné vyhotoviť a oceniť v súlade s výkazom výmer. 
 
Otázka č. 4:  

Kto zabezpečuje statický výpočet na posúdenie mostnej konštrukcie a realizačnú PD obidvoch 
mostov, keďže na tieto práce položky vo výkaze výmer chýbajú? 

Odpoveď: 

Statický výpočet na posúdenie mostnej konštrukcie zabezpečuje investor stavby a bude 
odovzdaný zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska na realizáciu prác. Čo sa týka realizačnej PD, 
objednávateľ bude postupovať v súlade s článkom 7.7. Zmluvy o dielo, kde je uvedené: 
Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady v rozsahu 
objednávateľom predloženého Výkazu výmer, súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním 
stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + 
primeraný zisk + iné náklady zhotoviteľa a pod. rozložené rovnomerne vo všetkých cenách 
a sadzbách jednotlivých položiek Výkazu výmer – Rozpočtu). Cena v požadovanom členení (bez 
DPH, sadzba a výška DPH a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.  
Pokiaľ z popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak a ak je to pre realizáciu relevantné, 
jednotkové ceny obsahujú: 
.... 
• náklady na prípadné vypracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie zhotoviteľa, pokiaľ 

bude pre zhotoviteľa potrebná, 



Cyklistický chodník v úseku Strážky – Spišská Belá 
 
Otázka č. 5 

V obidvoch objektoch vo výkazoch výmer (101-01 Cyklistický chodník – úsek č. 0,000-0,839 km 
a 101-02 Cyklistický chodník – úsek č. 2,916-3,206 km) chýba výmera zeleného podfarbenia 
plochy na cyklistickom chodníku, ktorá je v doloženej PD – výkres č. 8 Trvalé dopravné značenie 
(detaily A, B, C). 
Žiadame doplnenie položky do výkazov výmer. 

Odpoveď: 

Zhotoviteľ a objednávateľ v prípade uvedenej skutočnosti budú postupovať v súlade s článkom 
4.6. a čl. 7.9 Zmluvy o dielo.  
Ponuku je potrebné vyhotoviť a oceniť v súlade s výkazom výmer. 
 
Otázka č. 6  
Deliaca čiara šírky 125 mm v obidvoch výkazoch výmer (101-01 Cyklistický chodník – úsek č. 
0,000-0,839 km a 101-02 Cyklistický chodník – úsek č. 2,916-3,206 km) má byť zelenej farby, 
tak ako je to v PD? 

Odpoveď 

Deliaca čiara je bielej farby. 
 
Otázka č. 7  
V obidvoch výkazoch výmer (101-01 Cyklistický chodník – úsek č. 0,000-0,839 km a 101-02 
Cyklistický chodník – úsek č. 2,916-3,206 km) nie je rozlíšená výmera plošného značenia 
priechodov pre cyklistov, ktorá má byť v zelenej farbe a výmera plošného značenia na zelenej 
ploche v bielej farbe (znak cyklista, trojuholník, šípky). 
Žiadame o doplnenie položiek do výkazov výmer. 
Odpoveď 

Všetky piktogramy, šípky sú bielej farby, 
Zhotoviteľ a objednávateľ v prípade uvedenej skutočnosti budú postupovať v súlade s článkom 
4.6. a čl. 7.9 Zmluvy o dielo.  
Ponuku je potrebné vyhotoviť a oceniť v súlade s výkazom výmer. 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................... 
                                                                                            Ing. Peter Bendík 
                                                                        splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie 
 


