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Všetkým známym záujemcom 
 

 

VEC:  Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) bez využitia 

elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie postupom podľa § 113 až 115 

ZoVO – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu 

zákazky s názvom: 

 „HOKEJBALOVÁ HALA - zmena dokončenej stavby, prístavba k tribúne futbalo-

vého ihriska“  

 - žiadosť č. 2 o vysvetlenie súťažných podkladov“ – odpoveď. 

 

 
 INPRO POPRAD, s.r.o., ako splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa: Mesto Spišská 

Belá, MsÚ, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, okr. Kežmarok (verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 

1 písm. b) ZoVO) pri zadávaní podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. f) ZoVO postupom podľa § 

113 až 115 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na 

uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: „HOKEJBALOVÁ 

HALA - zmena dokončenej stavby,  prístavba k tribúne futbalového ihriska“, vyhlásenej odoslaním 

výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie do Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „VVO“), ktorá 

bola zverejnená vo VVO č. 111/2018 zo dňa 06.06.2018 pod značkou 7833 - WYP, Vám týmto v zmysle § 

114 ods. 8 ZoVO a Časti II. bodu 10. Textovej časti súťažných podkladov zasiela vysvetlenie k  zaslaným 

otázkam, resp. dotazom. 

 

Splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa dňa 20.6.2018 o 15:38 hod., t. j. v zákonnej lehote na 

zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných 

podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal od jedného zo záujemcov mailovou poštou 

Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov v znení: 

  

Žiadosť zo dňa 20.6.2018: 

cit:  

 

1.   

V poskytnutých SP v PD pre stavebnú časť chýbajú Legendy materiálov a konštrukcií vo 

výkresoch (pôdorysy, rez, už zrealizované konštrukcie, konštrukcie z pôvodnej PD, konštrukcie 

Zmeny Stavby...)? Žiadame obstarávateľa doručiť chýbajúcu (opravenú) PD. 
2.   

 V dodaných podkladoch obstarávania vo Výkaze Výmer „SO 01.1 Stavebná časť“ sa nachádza položka: 

  

132 M 61141.03 
Plastové okno  biele, požiarné  EI 30 D 

, celoobvodové kovanie ,  
m2  12,000 

Detto aj vo „Výkaz okien a dverí O1.pdf“ pol. č. 9.  

Upozorňujeme, že plastové OKNO nemôže byť s požiarnou odolnosťou.  

Dané okná môžu byť buď hliníkové alebo oceľové, prípadne pre zníženú Požiarnu Odolnosť drevené 

alebo v prevedení drevo-hliník.  
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Žiadame verejného obstarávateľa doručiť opravenú PD - VÝPIS Výrobkov a aktualizovaný 

Výkaz Výmer. 

 

3. 

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo 

Výkaze Výmer, v súbore: „SO 01.1 Stavebná časť.xls“,  

v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, 

a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek. 

 

4. 

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo 

Výkaze Výmer, v súbore: „SO 01.2 - Zdravotechnika.xls“,  

v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, 

a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek. 

 

5. 

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo 

Výkaze Výmer, v súbore: „SO 01.3 – Ústredné vykurovanie.xls“,  

v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, 

a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek. 

 

6. 

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo 

Výkaze Výmer, v súbore: „SO 01.4 – Vzduchotechnika.xls“,  

v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, 

a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek. 

 

7. 

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo 

Výkaze Výmer, v súbore: „SO 01.5 – Elektroinštalácia.xls“,  

v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, 

a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek. 

 

8. 

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo 

Výkaze Výmer, v súbore: „SO 03 – Plynové odberné zariadenie.xls“,  

v súlade s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, 

a uvedený Výkaz Výmer obsahuje totožné množstvá, merné jednotky a popisy položiek. 

 

Vážený verejný obstarávateľ,  

 

dovoľujeme si Vás na otázky č. 3 - 8 tejto žiadosti poskytnúť vysvetlenie jednoznačným potvrdením, že 

budete počas realizácie diela požadovať len dodávky, práce a služby, ktoré sú obsiahnuté v poskytnutom 

výkaze výmer, pričom žiadame o potvrdenie, že v prípade vzniku rozdielov medzi množstvami, 

mernými jednotkami a popismi položiek výkazu výmer a projektovej dokumentácie budú platiť 

množstvá, merné jednotky a popisy položiek v zmysle výkazu výmer. 

 

9. 

Sú uvedené konštrukcie navrhnuté v súlade s konkrétnou STN, EN?    

 

10.   

 Sú výplňové konštrukcie uvedené vo Výkaze Výmer a v PD v súlade s Projektom Požiarnej 

ochrany - s Požiarnou bezpečnosťou stavby? 

 

11.  

 Sú jednotlivé časti technologických celkov profesne prepojené, je toto prepojenie súčasťou 

Výkazov Výmer súvisiacich profesií? 

 

12.   
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 Sú vo Výkaze Výmer všetky nevyhnutné materiály a práce súvisiace s danou konštrukciou 

a požadovaným stupňom dokončenosti ?  

 

13.   
 Sú vo Výkaze Výmer zachytené všetky demontáže a spätné montáže konštrukcií? 

 

14.   
 Sú množstvá, druhy a typy materiálov uvedené v PD, a vo Výkaze Výmer v súlade so statickým 

posúdením stavby – s PD statiky? 

 

15.   

 Sú všetky navrhnuté materiály, výrobky a zariadenia  v súčasnosti dostupné na trhu? 

 

16.  
 Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o oznámenie, či bola projektová dokumentácia – 

Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu vypracovaná tak, že ak bude stavba 

uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, bude zodpovedať základnej požiadavke na 

stavby, a to požiadavke mechanickej odolnosti a stability stavby, v zmysle prílohy 1 bod 1 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú 

harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 

89/106/EHS (Ú.v. EÚ L 88,4. 4. 2011)? 

 

17.   

Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky opisom, výkazom výmer a súvisiacou projektovou 

dokumentáciou, tj. je s ním oboznámený a stotožnený.  

Vzhľadom na naše skúsenosti z realizovaných zákaziek zámena materiálu oproti ponuke, počas 

realizácie diela vo vzťahu k ďalším častiam projektu, ktorých sa prípadná zámena materiálu dotkne, 

predstavuje komplikácie, napr. vo vzťahu k termínu, spôsobu určenia ceny pôvodných ponúk a pod.  

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či je stotožnený s materiálovým 

riešením, ktoré vymedzuje opisom predmetu zákazky, výkazom výmer a súvisiacou projektovou 

dokumentáciou a počas realizácie diela neuvažuje nad zmenou materiálu ( uvedené sa netýka materiálu, 

ak samotný uchádzač poskytne ekvivalent ). 

 

18. 
Súčasťou obstarávaného predmetu zákazky je aj zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných 

kontaktných systémov (ETICS).  

STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) 

Predmet normy: Táto norma určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných 

kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze expandovaného (penového) polystyrénu 

(EPS), na báze minerálnej vlny (MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií, napr. fenolovej peny 

(PF), polyuretánu (PU) s konečnou povrchovou úpravou omietkou alebo omietkou s náterom, spájaných 

s podkladom pomocou lepiacej hmoty alebo lepiacej hmoty a rozperných kotiev, ktoré výrobca dodáva 

na trh ako ucelený systém. ETICS predovšetkým zabezpečuje tepelnú ochranu budovy a jej ochranu pred 

klimatickými vplyvmi. Nezabezpečuje vzduchotesnosť zatepľovanej stavebnej konštrukcie, ktorá sa 

dosiahne stavebnými prácami pri zhotovovaní ETICS. 

Bod 3.3. normy: Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom 

typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na stavbách podľa STN EN 

ISO/IEC 17020. Tento inšpekčný orgán musí byť vybavený skúšobným zariadením na overenie 

deklarovaných charakteristík ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo musí mať 

zabezpečené takéto overenie. 

Hoci je súčasťou obstarávaného predmetu zákazky aj zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných 

kontaktných systémov (ETICS), verejný obstarávateľ ani vo výzve, ani v súťažných podkladoch, ani 

v zmluve o dielo nešpecifikoval požiadavku vo vzťahu k záujemcovi, prípadne úspešnému 

uchádzačovi, aby sa tento v ponuke, resp. pred podpisom zmluvy o dielo v prípade úspešnosti 
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preukázal hore uvedenou kvalifikáciou, potvrdenou inšpekčným orgánom tj. licenciou na 

zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). 

Otázka 1: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil, aby sa zákazky zúčastnili iba 

záujemcovia, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky odborne, v súlade s hore uvedenou 

normou, tj. sú držiteľmi predmetnej licencie? 

Otázka 2: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil dodržanie princípu nediskriminácie 

a rovnakého zaobchádzania, keď ponuku predloží uchádzač, ktorý predmetnú licenciu vlastní, 

musel na jej získanie vynaložiť finančné prostriedky a nepretržite musí zamestnávať potrebné 

množstvo vyškolených pracovníkov, oproti uchádzačovi, ktorý legislatívu nepozná, neriadi sa ňou 

a príslušnú licenciu nevlastní? Uvedený rozdiel prístupu k realizácii predmetu zákazky má za 

následok zo strany týchto „nelicencovaných“ uchádzačov predkladať mimoriadne nízke ponuky, 

nakoľko nemajú náklady na získanie licencie a zamestnávanie pracovníkov. 

S ohľadom na hore uvedené, žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby požadoval v ponuke, 

ako náležitosť ponuky, prípadne zaviazal úspešného uchádzača k podpisu zmluvy o dielo 

predložiť predmetnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných  kontaktných 

systémov (ETICS ), tak ako vyplýva z predmetnej normy. 

Z vlastných skúseností vieme, že  pri zákazke, ktorej súčasťou je zhotovovanie vonkajších 

tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ
 
nevlastní 

predmetnú licenciu, reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného 

užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu ( skolaudovania  predmetu realizácie ).  

 

19.   

Súčasťou obstarávaného predmetu zákazky je aj zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do 

stavby.  

STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. 

Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie 

Systém tesnenia a výplne škáry: 

- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny) 

- tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené) 

- tesniace izolačné fólie a pásky (paropriepustné, parotesné) 

 

Predmet normy: Táto norma platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality 

a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií a vonkajších dverí do stavby. Norma 

neplatí na okná a dvere zabudované v závesných stenách. 

Bod 4.1. normy: Zhotovenie pripojovacích škár vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú 

inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality vykonávaných stavebných prác na 

stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020. Tento inšpekčný orgán musí byť vybavený skúšobným 

zariadením na overenie deklarovaných charakteristík ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 

alebo musí mať zabezpečené takéto overenie. 

 Hoci je súčasťou obstarávaného predmetu zákazky aj zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií 

do stavby, verejný obstarávateľ ani vo výzve, ani v súťažných podkladoch, ani v zmluve o dielo 

nešpecifikoval požiadavku vo vzťahu k záujemcovi, prípadne úspešnému uchádzačovi, aby sa tento 

v ponuke, resp. pred podpisom zmluvy o dielo v prípade úspešnosti preukázal hore uvedenou 

kvalifikáciou, potvrdenou inšpekčným orgánom tj. licenciou na zabudovanie vonkajších otvorových 

konštrukcií do stavby. 

Otázka 1: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil, aby sa zákazky zúčastnili iba 

záujemcovia, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky odborne, v súlade s hore uvedenou 

normou, tj. sú držiteľmi predmetnej licencie? 
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Otázka 2: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil dodržanie princípu nediskriminácie 

a rovnakého zaobchádzania, keď ponuku predloží uchádzač, ktorý predmetnú licenciu vlastní, 

musel na jej získanie vynaložiť finančné prostriedky a nepretržite musí zamestnávať potrebné 

množstvo vyškolených pracovníkov, oproti uchádzačovi, ktorý legislatívu nepozná, neriadi sa ňou 

a príslušnú licenciu nevlastní? Uvedený rozdiel prístupu k realizácii predmetu zákazky má za 

následok zo strany týchto „nelicencovaných“ uchádzačov predkladať mimoriadne nízke ponuky, 

nakoľko nemajú náklady na získanie licencie a zamestnávanie pracovníkov. 

S ohľadom na hore uvedené, žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby požadoval v ponuke, 

ako náležitosť ponuky, prípadne zaviazal úspešného uchádzača k podpisu zmluvy o dielo 

predložiť predmetnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, tak 

ako vyplýva z predmetnej normy. 

Z vlastných skúseností vieme, že  pri zákazke, ktorej súčasťou je zabudovanie vonkajších otvorových 

konštrukcií do stavby, a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ nevlastní predmetnú licenciu, reálne nastáva 

vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného 

stavebného úradu ( skolaudovania  predmetu realizácie).  

20.   

Súčasťou obstarávaného predmetu zákazky je zhotovovanie oceľových konštrukcií. 

  STN EN 1090-2+A1   Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky 

na oceľové konštrukcie (Konsolidovaný text) 

Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zhotovovanie nosných oceľových 

konštrukcií alebo vyrobených dielcov z:výrobkov z konštrukčných uhlíkových ocelí valcovaných za tepla 

až do (vrátane) pevnostnej triedy S690;dielcov tvarovaných za studena a plošných profilov až do a 

vrátane pevnostnej triedy S700 !od-stránený text";austenitických, usteniticko-feritických a feritických 

nehrdzavejúcich oceľových výrobkov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena; nosných dutých 

profilov dokončovaných za tepla a tvarovaných za studena, vrátane výrobkov štandardného rozsahu a 

výrobkov na zákazku, valcovaných a dutých profilov vyrobených zváraním. 

Bod 4.1.1. normy: Potrebné informácie a technické požiadavky na zhotovovanie každej časti konštrukcie 

musia byť kompletizované a schválené pre začatím zhotovovania. Musia existovať postupy na 

uskutočnenie zmien oproti vopred schváleným špecifikám zhotovovania. ... 

Bod 4.1.2 normy: Uvádzajú sa štyri triedy zhotovovania, 1 až 4, označované ako EXC1až EXC4, pre 

ktoré sa prísnosť požiadaviek zvyšuje od EXC1 po EXC4. ... 

Ak nie je stanovená trieda zhotovovania, musí platiť EXC2. 

Hoci je súčasťou obstarávaného predmetu zákazky aj zhotovovanie oceľových konštrukcií,  Projektant 

nešpecifikoval triedu vyhotovenia stavby, máme teda zato, že sa jedná o triedu zhotovovania EXC2. 

Verejný obstarávateľ ani vo výzve, ani v súťažných podkladoch, ani v zmluve o dielo nešpecifikoval 

požiadavku vo vzťahu k záujemcovi, prípadne úspešnému uchádzačovi, aby sa tento v ponuke, resp. 

pred podpisom zmluvy o dielo v prípade úspešnosti preukázal hore uvedenou kvalifikáciou na 

zhotovovanie nosných oceľových konštrukcií alebo vyrobených dielcov prostredníctvom spracovanej 

dokumentácie podľa hore uvedenej normy. 

Z vlastných skúseností vieme, že zákazka, ktorej súčasťou je zhotovovanie oceľových konštrukcií, 

a zhotoviteľ nemá spracovanú dokumentáciu  v zmysle hore uvedenej normy STN EN 1090-2+A1, 

reálne nastáva vážna situácia v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od 

predmetného stavebného úradu ( skolaudovania ) predmetu realizácie. Požiadavky kladené normou 

STN EN 1090-2+A1 musia spĺňať všetci dodávatelia oceľových konštrukcií ako aj montážne 

spoločnosti. 

Otázka: Pýtame sa, ako verejný obstarávateľ zabezpečil, aby sa zákazky zúčastnili iba 

záujemcovia, ktorí sú schopní zrealizovať predmet zákazky odborne, v súlade s hore uvedenou 

normou? 
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S ohľadom na hore uvedené, žiadame týmto verejného obstarávateľa, aby zaviazal úspešného 

uchádzača k podpisu zmluvy o dielo predložiť predmetnú dokumentáciu vo vzťahu k predmetnej 

norme,  podľa triedy zhotovovania určenej projektantom. 

Z vlastných skúseností vieme, že  pri zákazke, ktorej súčasťou je zhotovovanie oceľových konštrukcií, 

a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ nevlastní predmetnú licenciu, reálne nastáva vážna situácia 

v podobe nemožnosti získania právoplatného užívacieho povolenia od predmetného stavebného úradu ( 

skolaudovania  predmetu realizácie ).  

 

21. 

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o odpoveď či preskúmal pomery na budúcom 

stavenisku a či je možné stavenisko riadne odovzdať v zmysle § 43 i Zákona č. 50/1976 Zb. t.j. Zákona 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) ? 

22.  

Oboznámil sa budúci objednávateľ ( verejný obstarávateľ ) s projektovou dokumentáciou a výkazom 

výmer, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov? 

 

23.  
Pozná budúci objednávateľ ( verejný obstarávateľ ) dispozičné riešenie uvedené v projektovej 

dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov? 

 

24.  
Pozná budúci objednávateľ ( verejný obstarávateľ ) rozmery otvorových konštrukcií, tj. okien a dverí 

uvedených v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov? 

 

25.  
Pozná budúci objednávateľ ( verejný obstarávateľ ) rozmery miestností uvedených v projektovej 

dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov? 

 

 

26.  
Stotožňuje sa budúci objednávateľ ( verejný obstarávateľ ) s navrhovaných technickým riešením, 

uvedeným v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov? 

 

27.  
Žiadame budúceho objednávateľ (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval osoby budúceho 

objednávateľa, s oprávnením vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikáciu s budúcim 

zhotoviteľom. 

 

28.  
Žiadame budúceho objednávateľ ( verejného obstarávateľa ), aby jednoznačne definoval ako osobu 

oprávnenú za prípadnú zmenu zmluvných podmienok výhradne štatutárneho zástupcu budúceho 

objednávateľa. 

 

29.  
Je budúci objednávateľ ( verejný obstarávateľ ) stotožnený s navrhovaným riešením a je si vedomí, že 

nemôže počas realizácie diela meniť materiálové položky, technické riešenie oproti poskytnutej 

projektovej dokumentácii a výkazu výmer? 

 

30.  
Pýtame sa, či v prípade, že je vydané stavebné povolenie na predmet zákazky, budúci objednávateľ ( 

verejný obstarávateľ ) premietol pripomienky zo stavebného konania od dotknutých orgánov štátnej 

správy a samosprávy do projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré poskytol uchádzačom? 

 

31.  
Pýtame sa, či si je budúci objednávateľ ( verejný obstarávateľ ) vedomý skutočnosti, že budúci 

zhotoviteľ nebude vykonávať  zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré budúci objednávateľ ( verejný 

obstarávateľ ) bude chcieť uskutočniť po prevzatí staveniska z dôvodu neoboznámenia sa s projektovou 

dokumentáciou pred začatím verejného obstarávania? 
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32.  
Pýtame sa, či má  budúci objednávateľ ( verejný obstarávateľ ) dostatočne naštudované zmluvné 

podmienky, ktoré poskytol a zaväzuje sa tieto počas realizácie dodržiavať? 

 

33.  
Je na zodpovednosti budúceho zhotoviteľa realizovať dielo v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu 

výmer, ktoré verejný obstarávateľ ( budúci objednávateľ  ) poskytol uchádzačom.  Pýtame sa, či budúci 

objednávateľ ( verejný obstarávateľ ) si je vedomý, že v prípade chýb v projektovej dokumentácii 

a výkaze výmer, ktorú poskytol uchádzačom, ktoré budú počas kolaudačného konania vytknuté ako 

vady a nedostatky, brániace vydaniu kolaudačného rozhodnutia a neboli spôsobené realizáciou 

budúceho zhotoviteľa, je plne na jeho zodpovednosti? 

 

34.  
Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že kontaktná osoba zodpovedná za proces verejného 

obstarávania má oprávnenie zo strany verejného obstarávateľa na zodpovedanie hore uvedených otázok, 

a že verejný obstarávateľ ( budúci objednávateľ ) si je vedomý, že je viazaný takýmito odpoveďami 

počas realizácie diela. 

 

koniec cit. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 

 Verejný obstarávateľ prostredníctvom splnomocnenej osoby dňa 21.06.2018 požiadal zodpovedného 

projektanta o poskytnutie vyjadrenia k jednotlivým otázkam záujemcu. Dňa 25.6.2018 obdržala 

splnomocnená osoba stanovisko v nasledovnom znení: 

 

Cit: 

 Všetky otázky podobného typu sú zbytočné. My ako projektanti musíme samozrejme urobiť rozpočet 

tak, aby zodpovedal dokumentácii; projekt tak, aby sme zohľadnili normy a vyhlášky, aby sme 

zohľadnili statiku, požiarnu ochranu,... Za kvalitu projektu ako celku sme zodpovední my = projektanti 

(samozrejme nikto nie je neomylný).  

 Naším zámerom (snahou) bolo vytvoriť pre investora ucelenú projektovú dokumentáciu na základe 

investičného zámeru zadefinovaného zástupcom objednávateľa v požadovanej kvalite a podrobnosti 

potrebnej pre vydanie stavebného povolenia a bezproblémovú realizáciu stavby. Týka sa to samozrejme 

celej dokumentácie vrátane výkazu výmer. Tento projekt, tak ako väčšina projektov stavieb, je prototyp 

t.z., že sa nedá vylúčiť, že sa počas realizácie, napriek snahe celého skúseného projekčného týmu, nájdu 

nejaké nedostatky, odchýlky,….  

 

K bodom: 

 

1.  

Legendy materiálov a konštrukcií, ktoré majú byť zabudované na stavbe sa nachádzajú v technickej 

správe, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie. Dokumentácia z už zrealizovaných konštrukcií, 

konštrukcií z pôvodnej PD, konštrukcií Zmeny stavby nie je potrebná, lebo uvedené konštrukcie 

nesúvisia s predmetom zákazky. Predmetná stavba nie je konštrukčne prepojená s tribúnou futbalového 

ihriska.  

 

2.  

 Pripomienky záujemcu akceptujeme a považujeme za opodstatnenú, preto položka 132 bude oceňovaná 

následovne: 

 

132 M 61141.03 
Hliníkové okno požiarne  EI 30 D1, 

celoobvodové kovanie  
m2  12,000 

 
3. až 8.  

 Zámerom (snahou) projektantov je, aby to v rámci tolerovanej odchýlky v PD takto vždy bolo. (Výkaz 

výmer bol spracovaný na základe preštudovania projektovej dokumentácie. Na stanovenie jednotlivých 

výmer sa pri výpočtoch použili štandardne zaužívané metódy so zohľadnením konkrétnych stavebných 
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postupov. Dokumentácia bola spracovaná obvyklým postupom, v štandardnom rozsahu, so zohľadnením 

odborných skúseností jednotlivých členov projekčného týmu. Požiadavka záujemcu na potvrdenie 

požadovania len dodávok, prác a služieb, ktoré sú obsiahnuté v poskytnutom výkaze výmer je 

deklarovaná v súťažných podkladoch časti B.2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a postup 

pri zistených rozdieloch medzi PD a výkazom výmer je uvedný v zmluvných podmienkach čl. 4.6. 

 

9.  
 Zámerom (povinnosťou) projektantov je, aby to v PD takto vždy bolo. (V čase projektovania 

postupovali projektanti v súlade so všetkou relevantnou záväznou legislatívou platnou v čase prác na 

projekte.) 

 

10.  
 Zámerom (povinnosťou) projektantov je, aby to v PD takto vždy bolo. (V projektovej dokumentácii sú 

štandardne zapracované závery vyplývajúce s posudku protipožiarnej ochrany.) 

 

11.  
 Zámerom (povinnosťou) projektantov je, aby to v PD takto vždy bolo. (Pri procese tvorby PD sú 

požiadavky jednotlivých profesií na stavebné riešenie resp. na iné profesie skoordinované). 

 

12.  
 Zámerom (povinnosťou) projektantov je, aby to v PD takto vždy bolo. 

 

13.  

 Zámerom (povinnosťou) projektantov je, aby to v PD takto vždy bolo. 

 

14.  

 Zámerom (povinnosťou) projektantov je, aby to v PD takto vždy bolo. 

 

15.  

 Zámerom projektantov je, aby to v PD takto vždy bolo. (V čase spracovania boli všetky navrhované 

materiály dostupné na trhu. V prípade, že navrhované materiály sa pri realizácii stavby už nevyrábajú 

a bude otom predložený doklad, bude možné ich zameniť, ak technické aj vzhľadové vlastnosti tú 

identické, alebo dosahujú kvalitatívne lepšie parametre.) 

 

 16. 

 Viď všeobecné vyjadrenie projektanta. 

 

koniec cit. 

 

K ostatným bodom zasielame nasledovné vyjadrenie: 

 

Odpoveď k otázke č. 17: 

 PD je spracovaná v súlade s požiadavkami objednávateľa, ktorý je stotožnený s navrhovaným riešením. 

Objektívne môže nastať situácia, pri ktorej môže dôjsť k zmene materiálu, nie však z viny objedná-

vateľa. V prípade, že k takejto situácii dôjde, bude sa postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami 

a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Odpoveď k otázke č. 18 až 20: 

 Uvedené otázky a požiadavky na zaviazanie verejného obstarávateľa k tomu, aby bol záujemca, resp. 

úspešný uchádzač k podpisu zmluvy viazaný predložiť potrebnú dokumentáciu vo vzťahu 

k predmetným normám, podľa triedy zhotovenia určenej projektantom, resp. požadoval a skúmal 

záujemcom uvedené kvalifikácie  považujeme za neprimeranú záťaž k predmetnej zákazke. Uvedené 

práce pri danej zákazke nepredstavujú jej podstatnú časť z celkových prác, teda nie sú hlavným 

zameraním projektového riešenia. Verejný obstarávateľ/budúci objednávateľ nie je povinný v procese 

verejného obstarávania skúmať všetky odborné znalosti potencionálnych uchádzačov ku všetkým 

odborným prácam. Takéto skúmanie by znamenalo taktiež neúmernú záťaž pre verejného obstarávateľa. 

Zákazka obsahuje mnoho činností, ktoré musia rešpektovať rôzne normy, resp. musí byť získaná 

kvalifikácia na vykonávanie danej činnosti (napr. pri vykurovaní, plynofikácii, elektroinštalácii a pod.). 

Verejný obstarávateľ zaviazal úspešného uchádzača všeobecne k dodržiavaniu všetkých príslušných 

predpisov, vyhlášok, zákonov a noriem, ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou 
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predmetu tejto Zmluvy o dielo (viď. bod. 5.3 článku V. Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy). Nakoľko 

uvedené práce nepredstavujú nosnú časť zákazky, nevidíme dôvod na takéto neúmerne zaťaženie 

a zvýšenie administratívy uchádzačov, resp. úspešného uchádzača pri podpise zmluvy. Na základe 

vyššie uvedeného je nepožadovanie a nepreverovanie predmetných dokumentov v procese verejného 

obstarávania u potencionálnych záujemcov, uchádzačov, resp. úspešného uchádzača výsostné právo 

verejného obstarávateľa a nebude sa riadiť požiadavkami záujemcov. Na záver uvádzame, že uvedené 

bude predmetom kontroly pred samotnou realizáciou a pri preberaní a odovzdávaní zhotoveného diela.  

 

Odpoveď k otázke č. 21: 

 Odpoveď verejného obstarávateľa k uvedenej otázke je ÁNO. Zároveň opäť uvádzame, že verejný 

obstarávateľ odporúčal záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie stavebného diela, aby si sami 

overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Využitie alebo 

nevyužite tejto možnosti je na rozhodnutí a zodpovednosti samotných záujemcov. 

 

Odpoveď k otázke č. 22 až 26: 

 Odpoveď verejného obstarávateľa k uvedeným otázkam je ÁNO.  

Upozorňujeme, že verejný obstarávateľ odporúčal záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie 

stavebného diela, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a 

spracovanie ponuky. Využitie alebo nevyužite tejto možnosti je na rozhodnutí a zodpovednosti 

samotných záujemcov.  

 

Odpoveď k otázke č. 27:  

 Viď. bod 14.1 článku XIV Kontaktné osoby Zmluvy o dielo (príloha č. 1 súťažných podkladov), kde sú 

uvedené konkrétne mená, funkcie a kontaktné údaje.  

 

Odpoveď k otázke č. 28:  

 Viď. identifikácia Zmluvných strán v Zmluve o dielo (príloha č. 1 súťažných podkladov), kde je pri 

objednávateľovi jednoznačne uvedená osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvy. 

 

Odpoveď k otázke č. 29:  

 Odpoveď verejného obstarávateľa k uvedenej otázke je ÁNO. Záujemcov zároveň upozorňujeme na 

časť B.2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov. Verejný 

obstarávateľ/objednávateľ a taktiež zhotoviteľ môže navrhnúť zmenu Zmluvy v súlade so ZoVO 

a podmienkami uvedenými v Zmluve o dielo (viď. článok XX. Zmena zmluvy), preto uvedenú otázku 

nepovažujeme za relevantnú pri danej zákazke. Môžu nastať prípady, kedy nebude možné zrealizovať 

dielo podľa PD, resp. podľa Výkazu výmer - Rozpočtu (napr. zmena legislatívy, noriem a pod.) a vtedy 

sa uplatnia práve postupy uvedené v článku XX. Zmluvy o dielo.  

 

Odpoveď k otázke č. 30:  

 Odpoveď verejného obstarávateľa k uvedenej otázke je ÁNO, ale uvádzame, že opäť môže nastať 

prípad, kedy nebude možné zrealizovať dielo podľa PD, resp. podľa Výkazu výmer - Rozpočtu (napr. 

zmena legislatívy, noriem a pod.) a vtedy sa uplatnia práve postupy na zmenu Zmluvy uvedené v článku 

XX Zmluvy o dielo.  

 

Odpoveď k otázke č. 31:  

Verejný obstarávateľ/objednávateľ a taktiež zhotoviteľ môže navrhnúť zmenu Zmluvy len v súlade so 

ZoVO a podmienkami uvedenými v Zmluve o dielo (viď. článok XX. Zmena zmluvy Zmluvy o dielo). 

 

Odpoveď k otázke č. 32:  

 Odpoveď verejného obstarávateľa k uvedenej otázke je ÁNO.  

 

Odpoveď k otázke č. 33:  

 Odpoveď verejného obstarávateľa k uvedenej otázke je ÁNO. 

 

Odpoveď k otázke č. 34:  

 Odpoveď verejného obstarávateľa k uvedenej otázke je ÁNO, osoby boli poverené/splnomocnené dňa 

9.5.2018.  

 

 Na záver uvádzame, že záujemca okrem jednej oprávnenej požiadavky nepožiadal o vysvetlenie žiadnej 

konkrétnej nezrovnalosti uvedenej v súťažných podkladoch, alebo v prílohách k súťažným podkladom. 
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Uchádzač položil také otázky, ktoré sa dajú všeobecne položiť ku obdobný zákazkám a preto 

považujeme takéto konanie záujemcu v rozpore s Etickým kódexom záujemcu / uchádzača vo verejnom 

obstarávaní a to konkrétne: 

- s bodom 2. článku IV. Proces verejného obstarávania, ktorý znie: Záujemca / uchádzač / člen 

skupiny dodávateľov nijakým spôsobom nezneužíva svoje postavenie v procese verejného obstarávania. 

- s bodom 8. článku IV. Proces verejného obstarávania, ktorý znie: Záujemca / uchádzač / skupina 

dodávateľov nezneužíva zákonné revízne postupy so zámerom predlžovať, komplikovať alebo inak 

ovplyvňovať priebeh verejného obstarávania. Aj keď vysvetlenie nie je reverzným postupom, máme za 

to, že vysvetlenie nemá záujemca predkladať so zámerom predlžovať, komplikovať alebo inak 

ovplyvňovať priebeh verejného obstarávania. 

- s bodom 4. článku V. Prevencia a profylaxia, ktorý znie: Záujemca / uchádzač / člen skupiny 

dodávateľov podporuje a napomáha aktivitám smerujúcim k ochrane verejného záujmu a podpore 

legitímnej podnikateľskej činnosti (poctivého obchodného styku). 

- s bodom 8. článku V. Prevencia a profylaxia, ktorý znie: Záujemca / uchádzač / člen skupiny 

dodávateľov si uvedomuje svoju povinnosť spoločenskej zodpovednosti v procesoch verejného 

obstarávania. 

 

 

 

S úctou 

  

 

                                                              ..................................................... 

Ing. Peter Bendík 

                                                                       konateľ a splnom. osoba pre verejné obstarávanie 


