
Pre všetkých záujemcov, ktorí sú známi verejnému obstarávateľovi 
 
Stanovisko projektanta a spracovateľa príloh súťažných podkladov k otázkam uchádzača verejného 
obstarávania – firma UNISTAV spol. s r.o. Senica 
 
Otázky – SO 01 Rekultivácia skládky: 

1. V mernej jednotke položky č.4 „Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 
spevnenej ceste“ je chyba. Správna merná jednotka je m³. Žiadame o opravu MJ. 

2. V PD, konkrétne „Detail prekrytia skládky“ je nasledovná skladba trávnej zmesi: 
 - mätonoh jednoročný taliansky 36% 
 - mätonoh vytrvalý anglický  24% 
 - reznačka laločnatá   10% 
 - ďatelina biela plazivá   15% 
 - ďatelina červená   15% 
Vo výkaze výmer chýba mätonoh jednoročný taliansky a reznačka laločnatá. Žiadame o ich 
doplnenie. V zmysle výkazu výmer je zrejmé, že vyššie uvedené zloženie trávnej zmesi je na 
plochce 10.346,00 m². Žiadame o prepočet položiek, ktorých predmetom je dodávka 
materiálu(osivo matonoh=43,20kg, trávové semeno=7,20kg, osivo ďatelina biela=10,8kg; osivo 
ďatelina lúčna=10,80kg) z dôvodu, že množstvá sú neprimerane nízke vzhľadom na plochu 
10.346,00 m². 
3. Žiadame o informáciu, či má verejný obstarávateľ zabezpečenú rekultivačnú zeminu 

(5.316,00 m³), resp. s akým miestom/zdrojom zeminy uvažoval projektant pri spracovaní 
výkazu výmer.  
 

 
Odpoveď na otázky – SO 01 Rekultivácia skládky: 

1. Po kontrole SP, ktoré sú umiestnené v profile verejného obstarávateľa a boli známym 
uchádzačom odoslané aj elektronicky môžeme skonštatovať, že v položke č.4 „Príplatok za 
každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste“ je uvedená správna merná 
jednotka, t.j.  m³. 

2. S osivom mätonoh jednoročný taliansky 36% a reznačka laločnatá 10%  je vo výkaze výmer 
uvažované v položke č.9 „Trávové semeno 46%“.  

Po prepočítaní položiek č. 8; 9; 10 a č.11 uvádzame upravené množstvá uvedených položiek 
aj s príslušnými vzorcami pre výpočet kubatúr jednotlivých položiek v nasledovnej tabuľke: 

 
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 

celkom 

1 2 3 4 5 6 

8 005 0057213000 Osivo matonoh vytrvalý-anglický    kg 36,000 

   priemer množstva osiva na m2 -  0,0145g/m2   

   výpočet  množstva na celú pochu: 0,0145*10346=150,017kg   

   výpočet  množstva 24%:  150,017/100*24 = 36,00   

9 005 0057211300 Trávové semeno výber    kg 69,000 

   namiesto - matonoh jednoročný taliansky 36% a reznačka laločnatá 10% - spolu 46% 

   výpočet  množstva 46%:  150,017/100*46 = 69,0   

10 005 0057211000 Osivo datelina plazivá-biela    kg 22,500 

   výpočet množstva 15% : 150,017/100*15 =22,50   

11 005 0057210000 Osivo ďatelina lúčna    kg 22,500 

   výpočet množstva 15% : 150,017/100*15 =22,50   



3. Verejný obstarávateľ nemá zabezpečenú rekultivačnú zeminu. Lokalitu a zdroj rekultivačnej 
zeminy si zabezpečia uchádzači individuálne podľa vlastného zváženia. Pri spracovaní 
výkazu výmer uvažoval projektant s miestom/zdrojom zeminy v zmysle položiek č.3 – 
„Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m“  a č.4 - „Príplatok za každých ďalších 
1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste“  
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