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Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 6 
 

Otázka č. 1:  

Vo vysvetlení a doplnení súťažných podkladov č. 2 v odpovedi č. 1 verejný obstarávateľ uvádza : 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že stoka B-A-5 ako gravitačné potrubie nie je predmetom Diela, bola 

zaradená do Cenovej časti a medzi pozdĺžne profily omylom. 

Chápe uchádzač správne, že v stavebnom objekte SO 0189.1 Kanalizácia Bošany nemá oceňovať položku č. 

17 ? 

 

Odpoveď č. 1: 

 

Áno uchádzač správne chápe, že v stavebnom objekte SO 0189.1 Kanalizácia Bošany nemá oceňovať 

položku č.17 „Kanalizačná stoka B-A-5“. 

  

Otázka č. 2:  

Vo vysvetlení a doplnení súťažných podkladov č. 2 v odpovedi č. 2 verejný obstarávateľ uvádza : 

Žiadame uchádzačov aby v Cenovej časti „ČOV Sever – Vol 4A TO“, v hárku „Bošany“ položku č.29 

neoceňovali. Výtlačné potrubie B-A medzi obcami Solčany a Bošany má byť ocenené iba v položke č. 33 

„Výtlačné potrubie“.  

Podľa platného výkazu výmer je v popise položky č. 29 – „Odľahčovacia stoka B-A-5-1“ a v položke č. 33 – 

„Križovanie rieky Nitra“. 

Chápe uchádzač správne, že v stavebnom objekte SO 0189.1 Kanalizácia Bošany nemá oceňovať položku č. 

28 „ Výtlak B-A“ a výtlačné potrubie B-A medzi obcami Solčany a Bošany má byť ocenené iba v stavebnom 

objekte SO 0191.1 Kanalizácia Bošany – Solčany – Výtlačné potrubie v položke č. 32 „Výtlačné potrubie“? 

 

Odpoveď č. 2: 

 

Áno uchádzač správne chápe, že v stavebnom objekte nemá oceňovať položku č.28 „Výtlak B-A“ a výtlačné 

potrubie B-A medzi obcami Solčany a Bošany má byť ocenené iba v stavebnom objekte SO 0191.1 

Kanalizácia Bošany - Solčany - Výtlačné potrubie v položke č. 32 „Výtlačné potrubie“. 

 

Otázka č. 3:  

Vo vysvetlení a doplnení súťažných podkladov č. 2 v odpovedi č. 3 verejný obstarávateľ uvádza : 

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť úvahy uchádzača, Cenová časť „ČOV Sever – Vol 4A BnB“ 

v hárku „Horné Naštice“ obsahuje položku č. 16 „Kanalizačné prípojky“, ktoré sa do cenovej časti dostali 

nedopatrením a nie sú predmetom Diela. Žiadame preto uchádzačov aby túto položku 16 neoceňovali.  

Pokiaľ uchádzač nedopatrením ocení aj položku 16, bude sa to brať ako zrejmá chyba v písaní, ktorú komisia 

pre vyhodnotenie ponuky opraví na neocenenú položku. 

Podľa platného výkazu výmer je v popise položky č. 16 – „ Privádzač stoka“. 

Chápe uchádzač správne, že v stavebnom objekte SO 12 Privádzač Bánovce nad Bebravou – Horné Naštice 

nemá oceňovať položku č. 18 „Kanalizačné prípojky“? 

 

Odpoveď č. 3: 

 

Áno, uchádzač správne chápe, že v stavebnom objekte SO 12 Privádzač Bánovce nad Bebravou - Horné 

Naštice nemá oceňovať položku č.18 „Kanalizačné prípojky“. 

 

 


