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OZNÁMENIE O OPRAVE
HLAVIČKA FORMULÁRA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Hlohovec
IČO: 00312509
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Miklovičová
Telefón: +421 333813384
Email: martina.miklovicova@hlohovec.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.hlohovec.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4729

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov
Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a v m. č. Šulekovo – II. etapa
Referenčné číslo: 9375/2020/1977/MIK
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky sú práce na vybudovaní cyklistickej komunikácie zakreslenej v projektovej dokumentácii ako 8. úsek
trasy Ochranná hrádza Váhu nespevnená časť hrádze dĺžky 1957,29 m.
Riešený úsek trasy je v katastri Hlohovec. Dĺžka úseku je daná nespevnenou časťou ochrannej hrádze po koniec
katastrálneho územia Hlohovec navrhovaná úroveň PK- F10 Smerové vedenie trasy v 8. úseku kopíruje jestvujúcu
hrádzu. Smerové vedenie Rmin=400m ,Rmax=5000m. Šírkové usporiadanie nespevnenej časti sa v priemere pohybuje
okolo 3m. Úsek nebude osvetlený. Cestička pre peších a cyklistov bude mať nasledovné parametre: šírka spevnenej
časti š=2,50m, nespevnenej časti štrkovej krajnice v priemere š=0,26m,v smere staničenia vľavo v priemere š=0,27m
resp. vpravo š=0,25m. V rámci úprav sa navrhuje úprava prejazdu hrádze do inudačného územia a opačne v dĺžke 5,0m
od okraja úpravy v sklone prejazdov.
Rozsah predmetu zákazky je podrobne riešený v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)

DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.04.2020

ODDIEL VII: ZMENY
VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
VII.1.1)Dôvod zmeny
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom
Časť: 1
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.5
Časť č.: 1.5
Miesto, kde má byť text upravený: Celková predpokladaná hodnota
Namiesto:
205 183,66 EUR bez DPH
má byť:
201 908,79 EUR bez DPH
Časť: 2
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
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VII.2)

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.2.6
Časť č.: 2.6
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaná hodnota
Namiesto:
205 183,66 EUR bez DPH
má byť:
201 908,79 EUR bez DPH
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
K verejnému obstarávaniu bola priložená neaktuálna verzia výkazu-výmeru. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť PHZ v
súlade s aktuálnym výkazom-výmerom. Zároveň bude v profile verejného obstarávateľa pri predmetnej zákazke
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426002 zverejnený aktuálny výkaz-výmer.
Zmeny sú v množstvách niektorých položiek, konkrétne:
Položka 27 správne množstvo 1,818 m2
Položka 32 - správne množstvo 4 ks
Položka 33 - správne množstvo 4 ks
Položka 34 - správne množstvo 2 ks
Položka 35 - správne množstvo 2 ks
Položka 37 - správne množstvo 2 ks
Položka 38 - množstvo 3910,171 t

2/2

