
Mesto PEZINOK 
R a d n i č n é   n á m e s t i e   7 ,   9 0 2   1 4   P e z i n o k 

 

V Pezinku, dňa 04.02.2021 
 
 
Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK 
Zákazka:   - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
Predmet zákazky: „Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku“ 
 
 
 
Doplňujúce informácie pre uchádzačov  
 
Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady o doplňujúce informácie na základe dopytu od uchádzača k predmetnej 
zákazke.  
 
Otázka č. 1 

Výkaz výmer neobsahuje vodorovné dopravné značenie. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, prípadne 
doplnenie výkazu výmer. 

Odpoveď 

Vodorovné DZ je navrhnuté, celková plocha 105 m2 v zmysle PD. Položka bola doplnená do výkazu výmer (viď príloha 
SO 101-00 Komunikácia na Krížnej ulici_02-VV) 
 
 
Otázka č. 2 

Vo výkaze výmer, položka č.23 "Smerový stĺpik - BALISETA". 

Naša otázka znie: Smerové stĺpiky tzv. balisety majú rôzne ekvivalenty. Žiada verejný obstarávateľ, aby bol použitý 
smerový flexibilný stĺpik v zmysle vyobrazenia v PD? (jedná sa o najdrahší možný ekvivalent). Žiadame verejného 
obstarávateľa o vyjadrenie. 

Odpoveď 

Je potrebné použiť flexibilný smerový stĺpik v zmysle PD alebo jeho flexibilný ekvivalent. Balisety sú navrhnuté v zmysle 
vyhlášky 30/2020 Z.z. § 13 ods. 3,  tento typ už bol použitý v SR napr. na ceste I/79 Dvorianky. 

 
 
Otázka č. 3 

Je na projektovú dokumentáciu dopravného značenia vydané určenie dopravného značenia cestným správnym 
orgánom? 

Odpoveď 

Určenie trvalého dopravného značenia podmienil ODI 30-dňovou lehotou pred odovzdaním do prevádzky, skôr nevydá 
záväzné stanovisko, z tohto dôvodu cestný správny orgán zatiaľ nevydal určenie dopravného značenia. 
 
 
Otázka č. 4 
Podľa vyjadrenia výrobcu navrhovaný smerový stĺpik BALISETA nie je v Slovenskej republike certifikovaný, ani 
alternatívy od iných výrobcov.  
 
Naša otázka znie: Má verejný obstarávateľ schválený projekt trvalého dopravného značenia od cestného správneho 
orgánu aj s necertifikovanými smerovými stĺpikmi. 

 



 

 

Odpoveď 

V stanovisku k projektovej dokumentácii ODI neuviedol nesúhlas voči technickému riešeniu dopravného značenia. 
Určenie trvalého dopravného značenia podmienil ODI 30-dňovou lehotou pred odovzdaním do prevádzky, skôr nevydá 
záväzné stanovisko, z tohto dôvodu cestný správny orgán zatiaľ nevydal určenie dopravného značenia. 
 
 

Príloha - SO 101-00 Komunikácia na Krížnej ulici_02-VV 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Vlasta Cholujová 
poverený zamestnanec na vykonanie VO 
 


