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Vec 
Zadávanie podlimitnej zákazky č. 15426-WYP 
„Oprava poruchy vozovky a živičného krytu na ulici Šafárikova a J.G. Tajovského v Trnave” 
Vysvetlenie súťažných podkladov  

 
 V rámci zadávania podlimitnej zákazky č. 15426-WYP „Oprava poruchy vozovky                    
a živičného krytu na ulici Šafárikova a J.G. Tajovského 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 jedného uchádzača. 
 

1. Citácia zo žiadosti uchádzača o vysvetlenie: 
„V SP je nesúlad asfaltových betónov nasledovne: 
V technickej správe Ulice Šafárikova ako aj v priečnych rezoch má asfaltový betón podkladný            
hr. 70 mm, a vo výkaze výmer je hr. 50 mm. 
Otázka: 
Ak platí technická správa a projektová dokumentácia, opraví verejný obstarávateľ tento nesúlad vo 
výkaze výmer?“ 
Vysvetlenie: 
Vo výkaze výmer Ul. Šafárikovej sa mení popis položky č. 18 

- pôvodný popis „Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 50 mm 

- upravený popis „Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení II. tr ložný AC 22 P hr. 70 mm 

 

2. Zároveň obstarávateľ podáva vysvetlenie k nasledovnému: 
Vo výkaze výmer Ul. J.G. Tajovského sa mení popis položky č. 17 

- pôvodný popis „Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, 
po zhutnení hr. 70 mm 

- upravený popis „Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení II. tr ložný AC 22 P hr. 70 mm 

 
 Uchádzač je povinný vyššie uvedené úpravy položiek výkazu výmer zohľadniť vo svojej 
ponuke resp. ponukovom rozpočte.  
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