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Vec 
Zadávanie podlimitnej zákazky č. 16890-WYP 
„Rekonštrukcia MK Olympijská v Trnave ” 
Vysvetlenie súťažných podkladov 2 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
 V rámci zadávania podlimitnej zákazky č. 16890-WYP „Rekonštrukcia MK 
Olympijská v Trnave” Vám v zmysle § 114 ods. 8, zákona č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZVO) zasielame vysvetlenie 
respektíve doplnenie súťažných podkladov (SP), nakoľko bola doručená žiadosť 
o vysvetlenie SP od uchádzača. 
 
Otázka č.1 : 
Podľa technickej časti SP je rekonštrukcia MK Olympijskej ulice v Trnave v zásade 
riešená návrhom obnoviť ložnú a obrusnú vrstvu existujúcej vozovky v hrúbke 120mm. 
Toto je navrhnuté v časti komunikácie s povrchom živičným riešiť vyfrézovaním 
existujúcich živičných vrstiev v hrúbke 120mm a v časti komunikácie s povrchom 
betónovým riešiť klasickým vybúraním v hrúbke 120mm. 
 
Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že hrúbka existujúcej betónovej dosky vozovky je 
hrúbky 120mm (podľa STN 736123, tab.9-skupina IV?), keďže navrhnutý spôsob 
búrania betónovej vozovkovej dosky odstráni túto v jej skutočnej hrúbke? 
Výkaz výmer-komunikácia, ako súčasť SP obsahuje o.i. položky 47, 48 súvisiace so 
zriadením chráničky optickej siete. 
 
Môže verejný obstarávateľ spresniť účel týchto položiek? Podľa technickej 
dokumentácie, vzorové rezy objektu "Komunikácia" zobrazujú (predpokladáme) túto sieť 
v hĺbke 1,18m od povrchu vozovky, čo v prípade prác odstraňovania 120mm konštrukcie 
vozovky, ale aj výkopových prác do hĺbky 540mm (napr. pri kontajnerovom stání) je 
dostatočná hĺbka na to aby sa dalo predpokladať nezasahovanie do tohto vedenia. Pre 
lokálnu ochranu tohto vedenia, napr. pri zriaďovaní nového UV je zase (podľa nášho 
názoru) neopodstatnená uvedená výmera 471,5m. 
Výkaz výmer-komunikácia, ako súčasť SP obsahuje o. i. aj položku 101, súvisiacu s 
odstránením telekomunikačného stĺpa. 
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Domnievame sa správne, že túto položku, vzhľadom na obsah dokumentov SP nemá 
uchádzač oceňovať? Je len povinnosťou budúceho zhotoviteľa požiadať s mesačným 
predstihom o jeho odstránenie v SP uvedeného vlastníka zariadenia? 
Môže verejný obstarávateľ pre tento objekt poskytnúť súbor výkazu výmer v tvare, kde 
bude možné uchádzačom jednotne uviesť údaj jednotkovej ceny položky, ako aj stĺpec 
sumarizácie ceny? V prípade ak nie, ako má uchádzač postupovať pre ocenenie tohto 
objektu? 
 
Vysvetlenie č. 1 
K hrúbke obrusnej vrstvy vozovky - Na Ulici Olympijskej bolo pre potreby rekonštrukcie 
vykonané spoločnosťou Roadscanners Central Europe s.r.o. nedeštruktívne kontinuálne 
meranie pomocou georadaru (viď. príloha), ktorého cieľom bolo zistiť hrúbky 
konštrukčných vrstiev existujúcej vozovky. Potvrdzujeme hrúbku obrusnej vrstvy 120 
mm. 
K chráničke optickej siete Tomnet  Vám zasielame v prílohe vyjadrenie správcu optickej 
siete, ktorý v súčinnosti s realizáciou rekonštrukcie MK Olympijskej požadoval pokládku 
chráničky na vlastné náklady (celková dĺžka 471,5 m). 
Samotný stĺp sa nebude odstraňovať, ale prekladať. Práce i dodávka bude na náklady 
vlastníka a správcu siete, ktorým je  Slovak Telekom a.s. BA. 
Položku vo výkaze výmer nie je preto potrebné oceňovať. 
 
 
Úprava chybnej informácie. 
V súťažných podkladoch, v časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU 
OBSTARÁVANIA, v článku V. Čas plnenia, v bode 5.1 je chybne uvedená lehota 
2.5.2016. Správny údaj má byť 2.5.2017. V prílohe Vám zasielam platný krycí list ponuky 
(vzor). 
 
 
    S pozdravom 

 

 
         Ing. Miroslav Lalík, v.r. 
                      kontaktná  osoba   
                                               pre verejné obstarávanie 
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DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina 
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Roadscanners Central Europe s.r.o, Ohradské náměstí 1621/5, 155 00 Praha 5,             
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1. Úvod 
V júli 2015 vykonala spoločnosť Roadscanners Central Europe s.r.o. nedeštruktívne, 

kontinuálne meranie pomocou georadaru na miestnej komunikácii, konkrétne na ulici 

Olympijská v meste Trnava. Cieľom merania bolo zistiť hrúbky konštrukčných vrstiev 

vozovky pre potreby vykonania a spresnenia projektovej dokumentácie rekonštrukcie 

predmetnej ulice. Celková dĺžka meraného úseku bola 505 m.  

2. Opis dosiahnutia cieľov 
Kontinuálne, nedeštruktívne meranie bolo vykonané 7. júla 2015 v obidvoch smeroch 

požadovaného úseku. Celkovo boli zamerané 2 jazdné pruhy. Celková dĺžka meraného 

úseku bola dlhá 505 m (1010m). Začiatok merania bol na križovatke ulíc Parašutistov 

a Olympijská (obrázok 1) a koniec merania bol na križovatke s ulicou Veterná (obrázok 

2). Situácia meraného úseku je zobrazená na obrázku 3.  

 

Obrázok 1. Začiatok merania úseku ulice Olympijská v Trnave. 
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Obrázok 2. Koniec merania úseku ulice Olympijská v Trnave. 

 

 

Obrázok 3. Situácia meraného úseku ulice Olympijská v Trnave. 
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3. Zber údajov 

3.1 Georadar (GPR) 

Georadar sa skladá z rádiového vysielača a prímača, ktoré spolupracujú spoločne s GPR 

anténami. Princíp georadarovej metódy spočíva v opakovanom vysielaní 

vysokofrekvenčného elektromagnetického impulzu vysielacou anténou do skúmaného 

prostredia. V miestach, kde je zmena elektromagnetických vlastností prostredia 

dochádza k odrazu časti energie vysielaného elektromagnetického impulzu ktorý sa 

registruje prijímacou anténou. Tento impulz je získavaný z rozličných druhov vrstiev, 

porúch spojitosti materiálu zapríčinených vlhkosťou, alebo inými príčinami. Je meraný 

čas vysielania a prijímania impulzu. V prípade častého opakovania v krátkych 

intervaloch je možné získať výsledky v kontinuálnom zobrazení (obr. 4). 

 

Obrázok 4. Profil meraný georadarom s “horn” anténou individuálnym impulzom. Profil zobrazuje odraz od 
dvoch vrstiev s rôznymi dielektrickými hodnotami (ε). Obrázok vo vrstve 1 zobrazuje asfaltovú vrstvu, vrstva 2 
zobrazuje vrchnú ložnú vrstvu, vrstva 3 zobrazuje spodnú ložnú vrstvu a vrstva 4 filtračnú vrstvu. Obrázok 
zobrazuje, že dielektrická hodnota materiálu (vlhkosť) sa zvyšuje smerom dolu od povrchu vozovky, s 
výnimkou dielektrickej hodnoty vo vrstve (ε4), ktorá je menšia ako v ložnej vrstve a polarita odrazu je 
prevrátená (čierna čiara uprostred dvoch bielych čiar). 

 
Obecne platí, že rýchlosť šírenia vĺn a ich odrazu je ovplyvnená permitivitou, 

magnetickou citlivosťou a elektrickou vodivosťou materiálu. Zobrazuje variabilitu v 

závislosti na celkovom type používaného asfaltu, typu spojiva (živice), prítomnosti 

vodivých minerálov, pórovitosti, poruchovosti a nakoniec účinku solí a akumulácií 

materiálu vo výplni pórov a porúch. Najdôležitejšie vlastnosti, ktoré ovplyvňujú GPR 
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elektrický signál je dielektrická permitivita, ktorá ovplyvňuje rýchlosť GPR signálu 

v skúmanom prostredí. 

 

Vlnová dĺžka antény ovplyvňuje schopnosť systému identifikovať objekty rôznych 

veľkostí. Napríklad vysoké frekvencie antény s krátkou vlnovou dĺžkou majú lepšie 

rozlíšenie, ale menšiu hĺbku prieniku, zatiaľ čo nízko frekvenčné antény s dlhšou 

vlnovou dĺžkou majú hrubšie rozlíšenie, avšak signál preniká hlbšie do skúmaného 

prostredia. 

 

Antény typu „horn“ pracujú s frekvenciou 1-2 GHz. Hĺbka prieniku „horn“ antény je 

limitovaná na približne 1 m. Počas merania je anténa zavesená približne 0,3 – 0,5 m 

nad meraným povrchom. Rýchlosť jazdy počas merania je vysoká, až do 90 km/hod. 

Ďalšou použitou anténou v tomto meraní bola anténa s frekvenciou 400 MHz s meranou 

hĺbkou približne 3 m. Pri meraní so 400 MHz anténou je nutný bližší kontakt s meraným 

povrchom, a preto je rýchlosť jazdy počas merania približne 40 až 50 km/hod.  

 

Georadarové (GPR) meranie bolo vykonané systémom GSSI SIR-30 s dvomi 

samostatnými anténami, 2 GHz bezkontaktná (horn) a 400 MHz kontaktná (ground-

coupled) anténa (obr. 5). 

 

 
Obrázok 5. GPR merací systém spoločnosti Roadscanners vybavený 2 GHz horn anténou a 400 MHz ground 
coupled anténou pred vozidlom. Videokamera s GPS anténou je upevnená na streche vozidla (oranžový box). 
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3.2 Video a GPS 

CamLink systém zaznamenávania videa s GPS polohou bol umiestnený na streche 

vozidla. Prijímač GPS signálu pre určenie polohy bol APD Communications INCA 2. 

Všetky zaznamenané údaje boli spojené a spracované pomocou programu Road Doctor™ 

CamLink. Počas merania pre zaznamenávanie videa meraného povrchu bola použitá 

jedna video kamera s vysokým rozlíšením. 

 

4. Spracovanie, interpretácia a analýza 
Údaje z georadaru boli spracované a interpretované pomocou programu RoadDoctor 3®. 

Do RoadDoctor 3® boli integrované údaje z georadaru a digitálne video pre integrovanú 

interpretáciu a analýzu. Interpretácia GPR údajov bola vykonaná pre najdôležitejšie 

rozhranie konštrukčných vrstiev v rámci tohto merania. Hrúbky interpretovaných 

vrstiev sú exportované v tabuľkovej forme. Výsledky sú zobrazené v tejto hodnotiacej 

správe. 

5. Výsledky a záverečné hodnotenie 

5.1 Hrúbky konštrukčných vrstiev vozovky 

Hrúbky konštrukčných vrstiev boli vyhodnotené na základe interpretácie georadarových 

údajov. Pri výpočtoch hrúbky jednotlivých konštrukčných vrstiev bola použitá typická 

εr (dielektrická) hodnota pre každý materiál. Na základe merania pomocou georadaru 

boli vyhodnotené tri vrstvy v konštrukcii vozovky a to, hrúbka obrusnej vrstvy 

(asfaltová  

a betónová), hrúbka podkladnej vrstvy (stmelenej a nestmelenej) a celková hrúbka 

konštrukcie vozovky (rozhranie spodnej vrstvy vozovky a pláne).  
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Obrázok 6. Zobrazenie hrúbky celkovej konštrukcie vozovky. 

 

Priemerná hrúbka obrusnej vrstvy v pravom jazdnom pruhu (smer 1) na danom úseku 
bola 107,29 mm, pričom v ľavom jazdnom pruhu (smer 2) bola 111,92 mm. 
Priemerná hrúbka podkladnej vrstvy v pravom jazdnom pruhu (smer 1) na danom úseku 

bola 207,64 mm, v ľavom jazdnom pruhu (smer 2) bola 206,02 mm. 

Priemerná hrúbka nestmelenej vrstvy v pravom jazdnom pruhu (smer 1) na danom 

úseku bola 247,63 mm, v ľavom jazdnom pruhu (smer 2) bola 232,79 mm. 
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Obrázok 7. Zobrazenie hrúbky obrusnej vrstvy (mm) na mape. 

 

Celková priemerná hrúbka vozovky v pravom jazdnom pruhu (smer 1) na danom úseku 

bola 562,56 mm, v ľavom jazdnom pruhu (smer 2) bola 550,73 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

9  Rekonštrukcia MK Olympijská 

  

 

 

Spracovatelia: 
Ing. Martin Pitoňák, PhD.; email: pitonak@daqe.sk  

Ing. Ján Filipovský, PhD.; email: jan.filipovsky@roadscanners.com  

Ing. Michaela Sekaninová; email: michaela.sekaninova@roadscanners.com  

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY: 
 

Príloha 1: Profily úsekov komunikácie ul. Olympijská, zobrazené v programe  Road 

Doctor, vyhodnotenie GPR údajov.  

  

mailto:pitonak@daqe.sk
mailto:jan.filipovsky@roadscanners.com
mailto:michaela.sekaninova@roadscanners.com
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Príloha 1. Profily úsekov ulice Olympijská v Trnave, 

hodnocenie GPR údajov 
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DAQE Slovakia s.r.o. 

Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina, Slovensko 
Tel. int. +421 908 047 197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roadscanners Central Europe s.r.o 

Ohradské náměstí 1621/5, 155 00 Prague 5, Czech Republic 
Tel. int. +420 601 325 131 

 
Rovaniemi, Main Office: 

Roadscanners Oy, Varastotie 2, FI-96100 ROVANIEMI, Finland  
Tel. int. +358 (0)207 815 660  
Fax int. +358 (0)207 815 662 

 







KRYCÍ LIST PONUKY - NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ  
Vyplní uchádzač a predloží na začiatku svojej ponuky za obsahom ponuky. 

 

UCHÁDZAĆ :  
názov  

adresa  

štatutár (i) 

IČO  

DIČ  

telefón 

e-mail 

 
Názov zákazky: Rekonštrukcia MK Olympijská v Trnave 

Kritérium - Cena diela  
   

Rekonštrukcia MK Olympijská                
v Trnave  
 

Bez DPH                  
eur 

20 % DPH           
eur 

S DPH                   
eur 

geodetické práce     

SO 01 - komunikácia a 
spevnené plochy 

   

SO 02 - úprava verejného 
osvetlenia 

   

SO 03 - prípojka dažďovej 
kanalizácie a ORL 

   

SO 04 - sadové úpravy    

náklady na zabezpečenie 
koordinátora PD a koordinátora 
bezpečnosti 

   

 
Cena diela celkom  

   

     
 
Celková lehota výstavby (realizácie) len pre informáciu verejnému obstarávateľovi: 
 v kalendárnych dňoch: ..............................(sumárne max. 120) 

1. etapa .............................(max. 60 dní) 
2. etapa .............................(max. 60 dní) 

Uchádzač: 
-  súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom uvedenými  vo výzve na 
predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a že v prípade prijatia ponuky súhlasí s predloženými 
obchodnými podmienkami identickými, ktoré sú predložené ako súčasť súťažných podkladov, 
-  prehlasuje, že údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
- prehlasuje, že súhlasí so zaslaním kópie jeho ponuky (návrhu plnenia kritérií) v profile verejného 
obstarávateľa na www.uvo.gov.sk. 
 
 
Dátum: ..................                           
 
 

                                                  ……………………… 
pečiatka a podpis 

              UCHÁDZAČA 
 
 

http://www.uvo.gov.sk/
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