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A.1.  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
Časť I. 

Všeobecné informácie 
 
1 Identifikácia obstarávateľa 
1.1    Názov obstarávateľa:   Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

Sídlo  obstarávateľa:      Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec  
IČO:             36255556 
IČ DPH                                              SK2020173705 
Zastúpený:              Mgr. Monika Budaiová, konateľ spoločnosti 

 Telefón:                                         033/7320135 
  

Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon 
o verejnom obstarávaní). 

  
 Meno osoby určenej obstarávateľom na styk s uchádzačmi: 
  
 Ingrid Ličková – e-mail: ingrid.lickova@hlohovec.sk   
  
 

2 Predmet zákazky 
 
2.1 Názov zákazky:  

Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie 
Nábrežie II 
 
Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii  vodovodu (hlavného rozvodného 
potrubia) na ulici Kpt. Nálepku v Hlohovci z dôvodu jeho vysokej poruchovosti v zmysle 
projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING, Rezedová 
1449/1, 821 01 Bratislava – Ružinov, číslo zákazky: 013/18 s dátum vypracovania 04/2018.  
 

2.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník:  45231110-9 Stavebné práce na kladení potrubného vedenia 
Doplnkový slovník: 
IA13-5 – Rekonštrukcia 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 
45231112-3 Inštalácia potrubného systému 
44161200-8 Vodovodné potrubia 
45233320-8 Práce spodnej stavby ciest 
45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest 
 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov  B.1 Opis 
predmetu zákazky  

 
 
3 Rozdelenie predmetu zákazky  
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 

zákazky. 

mailto:ingrid.lickova@hlohovec.sk
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4 Variantné riešenie 
4.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému  

predmetu zákazky. 
4.2  Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené 

do vyhodnotenia.  
 
 
5 Miesto dodania predmetu zákazky 
5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:   
 rozvodné vodovodné potrubie na ulici Kpt. Nálepku a čiastočne na Vodárenskej a 

Podzámskej ulici v Hlohovci 
 
 
6 Trvanie zmluvy alebo lehota  uskutočnenia 
6.1 Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej 

len „zmluva“) s nasledovnými termínmi plnenia :  

6.1.1 Termín začatia realizácie diela:    
 dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe výzvy objednávateľa 

6.1.2  Termín dokončenia realizácie diela:   
 do 40 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom 

6.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania predmetu zákazky tvorí časť B.3 
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky  a B.2 
Spôsob určenia ceny. 

 
 
7 Zdroj finančných prostriedkov 
7.1 Predmet zákazky sa bude financovať z  finančných prostriedkov rozpočtu Vodárenskej 

spoločnosti Hlohovec, s.r.o.  vyčlenených na  predmetnú  zákazku. Objednávateľ 
(obstarávateľ)  neposkytuje preddavky ani zálohy.  

7.2 Predpokladaná hodnota zákazky: 419.301,60 EUR bez DPH 
 
 
8 Druh zákazky 
8.1  Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní. 
8.2 Obstarávateľ uzavrie zmluvu na základe výsledku vyhodnotenia ponúk tejto zákazky, 

obstarávanej podľa zákona o verejnom obstarávaní.  
8.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky 

tvorí časť súťažných podkladov  B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. 
 
 
9 Lehota viazanosti ponuky 
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľom do 30.11.2019. 
 
 

Časť II. 
Komunikácia a vysvetľovanie 

 
10   Komunikácia medzi obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami 
10.1 Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov 

uvedených v  ponuke  a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto 
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dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich 
predloženie. 

10.2 Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní (oznámenia, odovzdávanie 
podkladov, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom 
a uchádzačom alebo záujemcom) možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, 
iného doručovateľa, elektronicky alebo ich kombináciou prípadne doručením osobne.  

10.2.1 Obstarávateľ stanovuje elektronickú formu komunikácie prostredníctvom e-mailu pri 
vysvetľovaní súťažných podkladov a pri vysvetľovaní ponuky, pokiaľ si komisia na 
vyhodnotenie ponúk nevyžiada inú formu komunikácie.  

10.2.2 Obstarávateľ v prípade poskytovania súťažných podkladov, tieto poskytne iba v 
elektronickej forme. Súťažné podklady vrátane všetkých príloh obstarávateľ zverejní na 
www stránke obstarávateľa: https://vshc.sk/verejne-obstaravanie-2/ , kde sú zverejnené 
zákazky v členení podľa názvu obstarávania. 

10.2.3 Pri komunikácii elektronickým spôsobom prostredníctvom e-mailu, je záujemca/uchádzač 
resp. obstarávateľ povinný potvrdiť doručenie predmetného dokumentu. 

10.3 Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená 
ich pravosť, záujemca/uchádzač doručí takéto údaje aj v písomnej forme poštou na 
kontaktnú adresu  obstarávateľa podľa bodu 1.1 týchto súťažných podkladov alebo 
osobne na kontaktnú adresu podľa bodu 1.1 tejto časti súťažných podkladov, a to 
najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania týchto údajov,  pri dodržaní zákonom stanovených 
lehôt. 

10.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom/uchádzačom 
spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť 
a obsahom údajov vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme 
podľa bodu 10.3,  rozhodujúca je písomná forma. 

 
 
11   Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
11.1 Obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však 3 pracovné dni pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca 
požiada dostatočne vopred. V prípade potreby vysvetlenia súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať písomne o ich 
vysvetlenie podľa bodu 10 tejto časti súťažných podkladov na adrese: Vodárenská 
spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec   a elektronicky na e-mailovú 
adresu: ingrid.lickova@hlohovec.sk . 

 
12   Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky  
12.1  Obstarávateľ odporúča uskutočniť obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, aby 

uchádzači boli plne oboznámení s miestnymi podmienkami, prístupmi, rozsahom a 
charakterom činností, rizikami škôd, s možnými škodlivými a rušivými vplyvmi na okolité 
nehnuteľnosti a ich užívateľov a s podmienkami, za ktorých budú musieť byť práce 
uskutočnené. 

12.2 V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky si 
záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou:  Ingrid Ličková, e-mail: 
ingrid.lickova@hlohovec.sk .  

                                                                       
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

 
13   Vyhotovenie ponuky 
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu. 
 

https://vshc.sk/verejne-obstaravanie-2/
mailto:ingrid.lickova@hlohovec.sk
mailto:ingrid.lickova@hlohovec.sk
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14   Jazyk ponuky 
14.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku (t.j. v slovenskom jazyku).  Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené 
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka (t.j. do 
slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel 
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku).  

 
15   Mena a ceny uvádzané v ponuke 
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena  za požadovaný predmet zákazky bude vyjadrená 

v eurách. 
15.2 Navrhovaná zmluvná cena  musí byť stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

15.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 
cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení: 

15.3.1 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
15.3.2  20 % sadzba DPH 
15.3.3 výška DPH v EUR, 
15.3.4 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 
15.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. 

Skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 
15.5 Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je 

registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto 
skutočnosť v ponuke. 

15.6 V prípade ak je uchádzač z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie, 
ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH, táto 
cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí obstarávateľ v zmysle 
zákona o dani z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom priznaní za príslušný kalendárny 
štvrťrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej republiky alebo z iného členského 
štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platcom DPH, musí celkovú cenu v 
ponuke uviesť jednotne v zmysle bodu 15.3 za účelom jednotného  vyhodnotenia ponúk. 

 
16   Zábezpeka ponuky 
16.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 
 
 
17   Obsah ponuky 
17.1  Ponuka predložená uchádzačom sa predkladá tak, že bude obsahovať:  
17.1.1 Krycí list ponuky ( v zmysle prílohy k týmto súťažným podkladov) v ktorom bude 

uvedený menný zoznam všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu 
zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom – telefón, e-mail, na ktorý 
bude zaslaná Výzva na účasť v elektronickej aukcii  

17.1.2 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk – potvrdený a podpísaný 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

17.1.3  Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom, 
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

17.1.4  Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa bodu B.3.1 časti B.3 
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov - návrh 
zmluvy s doplnením ceny, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
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17.1.5  Kalkulácia ponúknutej ceny (ocenený položkový rozpočet) v zmysle predmetu 
zákazky spracovaná v súlade s bodom B.2.2. časti B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 
týchto súťažných podkladov. 

17.1.6  V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané 
oprávnenými osobami všetkých členov skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia 
ich ponuky obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú 
právnu formu podľa bodu 19.2 tejto časti súťažných podkladov; 

17.1.7  V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý 
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov 
skupiny, podpísanú oprávnenými osobami všetkých členov skupiny. 

17.1.8 Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 Podmienky 
účasti týchto súťažných podkladov, ktorými uchádzač preukáže osobné postavenie, 
a technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. 

17.1.9 Vyhlásenie uchádzača, že vo svojej ponuke ocenil všetky výrobky, materiály a 
zariadenia navrhnuté v projektovej dokumentácii uvedenej v časti B.1. OPIS 
PREDMETU ZÁKAZKY v bode B.1.1 resp. v prípade predloženia ekvivalentných 
výrobkov, materiálov alebo zariadení aj predloženie dokladov uvedených v časti B.1.  
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY v bode B.1.3 týchto súťažných podkladov. 

17.2 Obstarávateľ odporúča, aby doklady a dokumenty v ponuke uchádzač zoradil v poradí 
podľa Krycieho listu ponuky a aby jednotlivé súbory a dokumenty boli vzostupne 
očíslované. 

 
 
18 Náklady  na ponuku 
18.1 Všetky výdaje, spojené s prípravou (aj s obhliadkou), predložením ponuky a súvisiacou 

komunikáciou  medzi  obstarávateľom a uchádzačom znáša  v  plnej  miere uchádzač bez 
finančného nároku voči obstarávateľovi. Prípadný neúspech neoprávňuje uchádzača 
uplatňovať voči obstarávateľovi náhradu nákladov spojených s predložením ponuky v 
zadávaní tejto zákazky. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s 
predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky a  to  ani  v prípade, ak bola jeho ponuka 
vyhodnotená ako úspešná. 

18.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti 
ponúk podľa bodu 9 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie  
obstarávania. 

 
Časť IV. 

Predkladanie ponuky 
 
19  Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 
19.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 

postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 
Obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  

19.2  Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči 
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich 
voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov na dodanie predmetu 
zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného 
na uzavretie zmluvy podľa bodu 31.1 právnu formu v súlade s § 37 ods. 2 zákona o 
verejnom obstarávaní.  

19.3 Obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorá je predložená v rozpore s bodom 19.1. 
 
 
20  Predloženie ponuky 
20.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 prostredníctvom pošty, 

iného doručovateľa alebo osobne na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na 
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predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2 rozhodujúci termín doručenia 
ponuky obstarávateľovi. 

20.2 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 22.1, obstarávateľ vydá 
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia 
ponuky.  

 
21 Označenie obálky ponuky 
21.1 Uchádzač vloží ponuku do obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený a označený 

požadovanými údajmi podľa bodu 21.2. 
21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 21.2.1 adresa obstarávateľa uvedená v bode 22.1, 
 21.2.2 adresa uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
 21.2.3 označenie „súťaž – neotvárať!“, 

označenie heslom súťaže: „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – 
Rozvodné potrubie Nábrežie II“ 

 
22 Miesto a lehota na predkladanie ponuky 
22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Pri osobnom doručení na adresu: 
               Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 
                v pondelok - piatok, v čase: od 7:00 h do 11:00 h a od 12:00 h do 15:30 h. 

Pri doručení poštou na adresu: 
                        Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 
22.2  Lehota na predkladanie ponúk uplynie  08. 08. 2019  o 13:00 h 
22.3  Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej 

v bode 22.2, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 
23 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.  
23.2 Doplnenie, zmenu alebo výmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom 
poštovej zásielky na adresu podľa bodu 22.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú 
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 a na adresu 
podľa bodu 22.1. 

 
Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
 
24 Otváranie ponúk 
24.1  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 08. 08. 2019 o 16:00 h 
          na adrese: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec.  
 
24.2  Vzhľadom na to, že obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, je 

otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnica 
z otvárania ponúk sa neposiela.  

 
 
25 Preskúmanie ponúk 
25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
25.1.1  obsahujú náležitosti uvedené v bode 17.1 tejto časti súťažných podkladov 
25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a 

v týchto súťažných podkladoch. 
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25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk 
a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
25.3 V prípade, keď z predložených dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa 

časti A.2 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov, ktorými uchádzač preukáže 
osobné postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť nie je možné posúdiť ich 
platnosť alebo splnenie podmienky účasti, obstarávateľ písomne požiada uchádzača o 
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie 
alebo požadované doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa 
odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutoční prostredníctvom elektronických 
prostriedkov (emailom).  

 
25.4 Obstarávateľ vylúči z procesu  obstarávania uchádzača ak: 
25.4.1 nesplnil podmienky účasti, 
25.4.2 predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota 

platnosti, 
25.4.3 poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 

nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
alebo výber záujemcov, 

25.4.4 pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,  
25.4.5 pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 
25.4.6 konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami, 
25.4.7 na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v 

danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu 
hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie vo výzve na predkladanie ponúk, 

25.4.8 pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 
uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky, 

25.4.9 nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 
určenej lehote, 

25.4.10 nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti 
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa 
určené požiadavky. 

25.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku ak: 
25.5.1 ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na 

vypracovanie ponuky, 
25.5.2 uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 

bodu 26.1 do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia 
neurčí dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických 
prostriedkov, 

25.5.3 uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s 
požiadavkou podľa bodu 26.1. 

25.5.4 uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu, 

25.5.5 uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa 
bodu 26.2. 

25.5.6 uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným 
vplyvom na vyhodnotenie ponúk, 

25.5.7 uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 
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25.6 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky  obstarávateľa podľa bodov 25.1 
a 25.2 bude z verejného obstarávania vylúčená.  Obstarávateľ písomne oznámi 
uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu 
predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami 
a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými obstarávateľom. 

 
26 Vysvetlenie ponúk 
26.1 Komisia môže písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky 

nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb 
v písaní a počítaní. Komunikácia s uchádzačom sa uskutoční prostredníctvom 
elektronických prostriedkov a uchádzač musí doručiť písomné vysvetlenie ponuky do 
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu 
lehotu. 

26.2 Ak sa pri zákazke bude javiť ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k stavebným 
prácam, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, 
ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť písomné vysvetlenie ponuky do 
piatich pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu 
lehotu.  

26.3 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 
26.1 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré bude vychádzať z 
predložených dôkazov.  

26.4 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť 
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola 
poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak  obstarávateľ vylúči 
ponuku.  

 
27 Hodnotenie ponúk 
27.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodu 25 tejto časti 

súťažných podkladov a neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované 
podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, 
prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a spôsobom určeným 
v časti súťažných podkladov A.3  Kritériá na hodnotenie ponúk formou elektronickej 
aukcie. 

 
 

Časť VI. 
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

 
28 Dôvernosť procesu  obstarávania 
28.1  Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk 

a odporúčaní na prijatie ponuky úspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie 
na vyhodnotenie ponúk nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas 
vyhodnocovania ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa bodu 28.2.  

28.2 Obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách 
označených ako dôverné, ktoré uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré 
skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely zákona 
o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia 
a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob 
výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia 
zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť  obstarávateľa oznamovať či 
zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani 
ustanovenia ukladajúce  obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať 
dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti 
zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (§ 47a Občianskeho zákonníka). 
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29 Opravné prostriedky 
29.1 Uchádzač, ktorého práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté 

postupom  obstarávateľa, môže podať  obstarávateľovi žiadosť o nápravu.   
 
 

Časť VII. 
Prijatie ponuky 

 
30 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
30.1 Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení 

uchádzača, bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Po podpísaní 
zmluvy s úspešným uchádzačom, obstarávateľ zverejní informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na svojej www stránke https://vshc.sk/verejne-
obstaravanie-2/ . 

30.2 Obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešnému 
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému 
uchádzačovi  obstarávateľ v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie identifikáciu 
úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.  

 
 
31 Uzavretie zmluvy 
31.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr 

do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1. Uzavretá zmluva nesmie byť 
v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

31.2  Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov  sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov  verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov  sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov  sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o registri partnerov  sektora“). 

31.3 Návrh zmluvy bude podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.   

31.4 Obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, v čase jej uzavretia uviedol 
údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný 
uchádzač a aj jeho subdodávatelia, v prípade, ak im takáto povinnosť zo zákona o registri 
partnerov  sektora vyplýva, musia byť v čase uzatvorenia zmluvy zapísaní v registri 
partnerov  sektora podľa zákona o registri partnerov  sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje 
na úspešného uchádzača a jeho subdodávateľov po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je 
výsledkom tohto postupu  verejného obstarávania.  Obstarávateľ si vyhradzuje právo 
odmietnuť subdodávateľa, s ktorým je v obchodnom, súdnom alebo inom spore. Počas 
plnenia zmluvy môže dôjsť k zmene subdodávateľa, pravidlá zmeny subdodávateľa sú 
uvedené v časti B.3.  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
v návrhu Zmluvy. 

31.5 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 
pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní. Ak 
úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu,  obstarávateľ môže 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. 
Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, 
neposkytnú  obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť 

https://vshc.sk/verejne-obstaravanie-2/
https://vshc.sk/verejne-obstaravanie-2/
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uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní,  
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili 
ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní 
poskytnúť  obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla 
byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní. 

31.6 Obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase 
uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný 
z registra partnerov verejného sektora. 

 
32 Zrušenie použitého postupu 
32.1  Obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak: 
32.1.1 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
32.1.2 nedostal ani jednu ponuku, 
32.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v súťažných 

podkladoch, 
32.1.4 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu 

postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 
nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä 
ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na 
výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac, ako dve ponuky alebo ak 
navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak 
bola predložená len jedna ponuka a obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie, je 
povinný uviesť odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil. 

32.2 Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak cena úspešného 
uchádzača prekročí čiastku finančných prostriedkov vyčlenenú obstarávateľom na tento 
účel.  

32.3 Obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu 
zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní 
zákazky na pôvodný predmet zákazky.  Obstarávateľ v oznámení o výsledku uvedie, či 
zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia. 

 
33 Doplňujúce informácie 
33.1 Pracovný čas  obstarávateľa pre účely tohto obstarávania je    

  v pondelok - piatok, v čase: od 7:00 h do 11:00 h a od 12:00 h do 15:30 h. 
33.2 Obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku. 
 
Dôležité upozornenie! 
Uchádzačom odporúčame v ponuke predložiť súpis všetkých dokladov, dokumentov 
a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh  (jednotlivé listy ponuky očíslovať od 1 po x), 
požadované doklady a dokumenty odporúčame zoradiť v takom slede, ako je uvedené 
v súťažných podkladoch („Obsah ponuky“ – bod 17.1)  a ponuku pevne zviazať. 
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A.2.  PODMIENKY ÚČASTI 
 
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti:  

 
1.1 Osobné postavenie: 
1.1.1 je oprávnený uskutočňovať stavebné práce - uchádzač preukazuje splnenie podmienok 

dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú 
predmetu zákazky. 

1.1.2 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad 
uvedený v ods. 1.1.1 alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť 
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. 

 
1.1.3 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo 

obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného 
vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, 
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov 
platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo 
záujemcu. 

 
1.1.7 Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa 

zákona o verejnom obstarávaní, nie je povinný v procesoch  obstarávania predkladať 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

 V takomto prípade poskytne obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad pre verejné 
obstarávanie vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov/podnikateľov s 
uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu. 

 
1.2 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: 
 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

1.2.1 obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť 
rokov od vyhlásenia  verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní 
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných 
podmienok, ak odberateľom  

 1. bol  verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
dokladom je referencia,  

 2. bola iná osoba ako  verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k 
dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim 
ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia  
obstarávania  rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, uchádzač 
predloží referencie v celkovej hodnote minimálne 400 000 EUR bez DPH pričom aspoň 
jedna referencia musí byť na realizáciu stavebných prác pri ktorých bola použitá 
bezvýkopová metóda RELINING (zaťahovanie potrubia). 
V prípade, ak v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako 
stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí 
byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota 
stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. 
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1.2.2 obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej 
kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
1.2.2.1 Odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, uchádzač preukáže  

osvedčením o odbornej spôsobilosti osoby určenej na plnenie zmluvy  podľa zákona 
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to predložením úradne 
overenej kópie osvedčenia alebo kópiou osvedčenia s pečiatkou a originálnym 
podpisom stavbyvedúceho. Vyhlásením uchádzačom deklarovanej odborne spôsobilej 
osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie 
zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky. Minimálne 5 rokov odbornej praxe 
stavbyvedúceho, preukáže  profesijným životopisom  stavbyvedúceho, ktorého súčasťou 
bude zoznam stavebných prác, na ktorých pôsobil v pozícii stavbyvedúci. 

1.2.2.2 odbornú spôsobilosť zváračov na zváranie vodovodných plastových rozvodov uchádzač 
preukáže kópiou osvedčenia o skúške odbornej spôsobilosti minimálne 2 zváračov, ktorí 
absolvovali skúšky odbornej spôsobilosti podľa STN EN 13067. 

1.2.3 obstarávateľ požaduje uviesť údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač 
k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. 

 Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Na uskutočňovanie prác je potrebné disponovať strojovým zariadením určeným na 
zaťahovanie potrubia RELINING. Údaje o strojovom a technickom vybavení v ponuke 
uchádzač preukáže fotodokumentáciou, kópiou osvedčenia od zariadenia alebo zmluvou o 
budúcej zmluve o výpožičke strojového a technického vybavenia alebo kúpnou zmluvou 
prípadne prehľadom odpisového majetku alebo inventárnymi kartami majetku 
požadovaného strojového a technického vybavenia. 

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto 
prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne 
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s  osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať 
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať 
záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie; oprávnenie dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku 
súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými 
skúsenosťami (výkon činnosti stavbyvedúceho), uchádzač môže využiť kapacity inej 
osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa 
kapacity vyžadujú. 

3. V prípade, ak sa  obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za 
každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazujú spoločne. 
Splnenie podmienky účasti podľa bodu 1.1.1 tejto časti súťažných podkladov, preukazuje 
člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
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A.3.  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
A.3.1  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 
Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a týmito súťažnými 
podkladmi a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo 
výzve na predkladanie ponúk a v časti A.2 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov.  

A.3.2 Vzhľadom na to, že na vyhodnotenie ponúk sa použije elektronická aukcia, je otváranie 
ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk 
sa  uchádzačom neposiela. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek  
obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií 
a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Podľa spôsobu definovania podmienok účasti 
týkajúce sa osobného postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 
tieto vyhodnocuje komisia na vyhodnotenie ponúk. Obstarávateľ, na základe výsledku 
hodnotenia splnenia podmienok účasti komisiou na vyhodnotenie ponúk, bezodkladne 
písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu. 

A.3.3 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú postúpené do elektronickej aukcie.  
 Všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky budú súčasne vyzvaní 

elektronickými prostriedkami na účasť v elektronickej aukcii. Výzva na predloženie ponuky 
do elektronickej aukcie bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslaná e-mailom na 
adresu, ktorú uviedli vo svojej ponuke. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude 
obsahovať najmä  všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k 
používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia elektronickej aukcie,  
spôsob skončenia elektronickej aukcie a vzorec na určenie automatizovaného 
prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien. 

 Kritérium pre vyhodnotenie ponúk : 
 
 - najnižšia cena 

( vyhodnocovaná cena bude cena, za ktorú sa zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
zrealizuje vrátane DPH t. j. súčet všetkých položiek) 
 

A.3.4 ELEKTRONICKÁ AUKCIA 
 
A.3.4.1  Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto  obstarávania opakujúci sa 

proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien 
upravených smerom nadol.  

A.3.4.2  Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po 
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. 

A.3.4.3  Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve na 
predkladanie ponúk a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch. 

A.3.4.4  Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na 
určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové 
ceny upravené smerom nadol. 

A.3.4.5  Elektronická aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné 
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich 
vyhodnocovanie v reálnom čase. 

A.3.4.6  Elektronická aukcie bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie 
certifikovanom Úradom pre verejné obstarávanie. 

Priebeh: 
A.3.4.7  V rámci elektronickej aukcie, uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej 

aukcii môžu, v rámci opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na plnenie 
kritérií uvedené vo svojich ponukách. 
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A.3.4.8  Obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí 
neboli vylúčení, resp. ktorých ponuky neboli vylúčené z tohto postupu obstarávania, 
na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej 
aukcii (ďalej len „Výzva“), budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa 
elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe uchádzača 
uvedenej v ponuke uchádzača ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (v ponuke 
je nutné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny 
kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu osoby doručiť 
písomne  obstarávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie. 

A.3.4.9  Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na 
internetovej adrese https://www.eaukcie.sk (ďalej len „eAukcie“), na ktorej po 
prihlásení bude každému uchádzačovi administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej 
siene. 

A.3.4.10.  Po sprístupnení vstupu do elektronickej aukčnej siene si uchádzači skontrolujú 
správnosť svojich vstupných hodnôt, ktoré do elektronickej aukčnej siene zadá  
obstarávateľ, a ktoré musia byť zhodné s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. 
Každý uchádzač do začiatku elektronickej aukcie bude vidieť iba svoju ponuku a až do 
začiatku elektronickej aukcie ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do 
elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú 
uvedené vo Výzve. 

A.3.4.11  Elektronická aukcia sa začne v termíne uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej 
aukcii. Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa 
odoslania Výzvy uchádzačom. Na začiatku elektronickej aukcie sa každému z 
uchádzačov zobrazí jeho návrh na plnenie kritérií aj s aktuálnym poradím jeho 
ponuky. 

A.3.4.12.  Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže počas elektronickej aukcie opakovane 
znižovať svoj návrh na plnenie kritérií, a to:  
Zmenou celkovej ceny za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 
Minimálny krok zmeny celkovej ceny za celý predmet zákazky v EUR s DPH je 100,00 
EUR s DPH. 
Elektronická aukcia začne v dátume a čase uvedenom vo Výzve na účasť v 
elektronickej aukcii.  
Obstarávateľ skončí elektronickú aukciu 
- vo výzve na účasť v elektronickej aukcii uvedie dátum a čas jej skončenia 
v kombinácii  
- ak nedostane žiadne nové ceny alebo hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa 
minimálnych rozdielov; v takomto prípade obstarávateľ uvedie vo výzve na účasť 
v elektronickej aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej 
aukcie. 

A.3.4.13  V priebehu elektronickej aukcie budú všetkým jej účastníkom zverejňované 
informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. 
Informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po 
zadaní novej ponuky alebo po aktualizácii stránky kliknutím na tlačítko „Aktualizácia 
stránky – refresh“, prípadne stlačením na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu 
údajov sú zodpovední uchádzači zúčastnení v elektronickej aukcii.  

A.3.4.14  Po zadaní novej ponuky bude uchádzačovi potvrdené zadanie ponuky alebo sa 
zobrazí správa, že zadanie ponuky bolo neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o 
neúspešnom zadaní ponuky. Systém zaznamenáva presný čas zadania každej novej 
ponuky, pričom do histórie e-aukcie sa zaznamenáva každý vstup alebo zásah od 
všetkých účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh elektronickej aukcie platí tzv. 
serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vpravo hore. 

A.3.4.15  Po ukončení elektronickej aukcie systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať 
jednotlivé hodnoty, ktoré boli predmetom danej elektronickej aukcie. Výsledkom 
elektronickej aukcie je určenie poradia uchádzačov podľa určeného vzorca v časti A.3 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov. 

https://www.eaukcie.sk/
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A.3.4.16  Uchádzač v predloženej ponuke uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby 
zodpovednej za účasť uchádzača v elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a 
telefónne číslo, na ktorom bude v čase priebehu elektronickej aukcie uvedená 
kontaktná osoba zastihnuteľná. 

A.3.4.17  Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:  
Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-
aukcii je nutné mať Microsoft Internet Explorer – minimálne vo verzii 11, Firefox – 
minimálne vo verzii 26, Google Chrome – minimálne vo verzii 35. Správna funkčnosť 
iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v 
prehliadači zapnuté „cookies“. Obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že 
nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením do systému e-aukcie.  
Obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii 
náhradný internetový zdroj pripojenia do systému    e-aukcie. V prípade objektívnych a 
preukázaných technických problémov na strane obstarávateľa (napr. výpadok 
elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude aukcia opakovať v náhradnom termíne. 
V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva. Uchádzačom sa 
odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v 
posledných minútach elektronickej aukcie elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk 
sa neodporúča využívať posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým 
momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému 
elektronickej aukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Uchádzač 
pritom musí rátať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom 
internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom elektronickej aukcie. Tento proces 
je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov 
prostredníctvom internetu medzi počítačovým zariadením uchádzača a serverom 
systému elektronickej aukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítačového 
zariadenia uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť počítačového 
zariadenia, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a 
pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej na ukončenie 
elektronickej aukcie do systému elektronickej aukcie doručené a systémom 
elektronickej aukcie spracované, systém elektronickej aukcie zaznamená. Ak 
uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia 
elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a 
spracovaný systémom elektronickej aukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu 
uzavretia systému elektronickej aukcie presne v čase stanovenom obstarávateľom na 
ukončenie elektronickej aukcie. V prípade opakovania elektronickej aukcie bude 
uchádzačom zaslaná výzva. 

 
A.3.5  Obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrie zmluvu s úspešným 

uchádzačom na základe výsledku elektronickej aukcie v zmysle časti VII. Prijatie 
ponuky bodu 31 Uzavretie zmluvy týchto súťažných podkladov. 

 
A.3.6.  Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, 

kde víťazom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. 
 
A.3.7  V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty 

viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil 
v hodnotení na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na 
druhom mieste počas lehoty viazanosti, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý 
sa umiestnil na treťom mieste. Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa diela nevytvára 
nárok na uplatnenie náhrady škody. 

 
A.3.8  Po skončení elektronickej aukcie, úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi 

prepracované položkové rozpočty podpísané štatutárnym orgánom uchádzača v 
zmysle predloženej ponuky z elektronickej aukcie, ktoré budú súčasťou zmluvy. 
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V prepracovaných položkových rozpočtoch po ukončení elektronickej aukcie, nemôžu 
byť jednotkové ceny vyššie ako uchádzač predložil vo svojej ponuke v lehote na 
predkladanie ponúk. 

A.3.9  V prípade, ak by sa elektronickej aukcie zúčastnil len jeden uchádzač, obstarávateľ 
nie je povinný použiť elektronickú aukciu. 
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B.1.  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
B.1.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii  vodovodu (hlavného 

rozvodného potrubia) na ulici Kpt. Nálepku v Hlohovci z dôvodu jeho vysokej 
poruchovosti v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ľuboš Jakubec 
– PROKRING, Rezedová 1449/1, 821 01 Bratislava – Ružinov, číslo zákazky: 013/18 s 
dátum vypracovania 04/2018. 

B.1.1.1 Technické riešenie: 
Vodovodné potrubie z ocele DN 500 bude nahradené novým kvalitným potrubím z 
materiálu HDPE RC (SDR17, PN10) dimenzie DN 400 (450x26,7 mm) v celkovej dĺžke 
620,00 m. 
Rekonštrukcia bude rozdelená na tri úseky. Úsek č.1 a č.3 budú vzhľadom na krátke 
rovné úseky rekonštruované v otvorenom výkope v dĺžke 210,10 m. Úsek č. 2 v dĺžke 
409,90 m bude realizovaný bezvýkopovou technológiou RELINING. 
Začiatok úpravy bude v existujúcej armatúrnej šachte v blízkosti Michalskej ulice. 
Existujúce potrubie bude rozobrané až po T-kus 200/150. Tu bude osadený nový 
uzáver s montážnou vložkou a až za stenu šachty bude vytiahnuté liatinové potrubie 
DN 200, ktoré sa následne zredukuje na dimenziu DN 400. Následne bude v pôvodnej 
trase kladené nové potrubie za staré potrubie až po prvú montážnu jamu v dĺžke 
97,0 m. Staré oceľové potrubie DN 500 bude v tomto úseku zlikvidované a zlikvidované 
v zmysle platnej legislatívy. Na križovatke ulíc Podzámska a Kpt. Nálepku bude 
prerobený prepoj na potrubie TAVOS-u z ocele DN 500 a bude tu osadený odkaľovací 
hydrant „H1“. 
V montážnej jame č.1 v staničení km 0,097 0 bude koniec bezvýkopovej rekonštrukcie 
potrubia, ktorá bude celá prebiehať zo spoločnej montážnej jamy č. 3 v km 0,297 8. 
Z tejto montážnej jamy č. 3 budú realizované dva rovnako dlhé cca 200,0 m úseky 
bezvýkopovej rekonštrukcie potrubia. Prvý úsek bude smerom do montážnej jamy č.1 a 
druhý úsek smerom do montážnej jamy č. 4. Montážna jama č. 2 je zriadené len pre 
potreby zrealizovania prepoju na jestvujúce potrubie z liatiny DN 100 do ulice 
Za Poštou. 
Posledný úsek rekonštrukcie č. 3 bude začínať v mieste montážnej jamy č. 4 a z tohto 
miesta bude potrubie rekonštruované v otvorenom výkope až po koniec rekonštrukcie 
pri šachte vedľa existujúceho vodojemu. Staré oceľové potrubie DN 500, osadené v 
areáli vodojemu, bude v tomto úseku ponechané na pôvodnom mieste, oba konce 
budú zaliate prostým betón do hĺbky cca 0,50 m. Vedľa existujúcej uzáverovej šachty 
pod vodojemom bude vybudovaná nová uzáverová šachta UŠ, kde bude nainštalovaný 
hlavný uzáver DN 400. Napojenie nového potrubia DN 400 bude zrealizované v 
jestvujúcej armatúrnej šachte na jestvujúce potrubie DN 500 pred jestvujúcim 
uzáverom DN 500 s ručným kolesom.  

B.1.1.2 Rúrový materiál a uloženie potrubia v stavebnej ryhe: 
Vodovodné potrubie bude zhotovené z materiálu HDPE RC PN10 (SDR17). Dimenzia 
potrubia vychádza s klesajúcej potreby pitnej vody. 
Potrubie sa uloží do strojne kopanej ryhy šírky min. 1300 mm na lôžko z piesku hr. 
100 mm. Po uložení potrubia a pokládke vyhľadávacieho vodiča izolovaného sa 
vykoná obsyp z piesku (štrkopiesku) na výšku 30,0 cm nad vrchol potrubia. Následne 
spätný zásyp ryhy po vrstvách výkopkom so zhutnením a úprava krycích vrstiev podľa 
ich zloženia. 

Spätná úprava asfaltovej komunikácie bude riešená dočasnou (na 12 mesiacov) a 
trvalou úpravou. Dočasná úprava bude spočívať v zásype ryhy na šírku 1300 mm 
hutnenou štrkodrvou hr. 300 mm. V prípade jej postupného vyjazdenia sa bude 
priebežne dosýpať po dobu 12 mesiacov. Trvalá úprava spočíva vo vybratí dočasnej 
štrkodrvy + odobratí bočných konštrukčných vrstiev jestvujúcej komunikácie o šírku 
300 mm (na obe strany) a do hĺbky 300 mm. Do toho voľného medzipriestoru o 
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celkovej šírke 1900 mm a hĺbke 300 mm sa dodajú trvalé vrstvy (ukladané zospodu) 
nasledovne: 

štrkodrva 200 mm 
obaľované kamenivo AC 22 P; II 50 mm 
spojovací postrek 0,50 kg/m2 1x 
asfaltobetón AC 11 O (ABS II) 50 mm 

V zelenom páse bude krycia vrstva zo zeminy a ohumusovania navýšená o cca 200-
300 mm z dôvodu sadania zeminy. 

B.1.1.3 Uzáverová šachta UŠ: 
Prefabrikovaná železobetónová uzáverová šachta je osadená v oplotenom areáli 
vodojemu v blízkosti jestvujúcej armatúrnej šachty na trase pôvodného potrubia oceľ 
DN 500. Výkop sa prevedie stavebnými mechanizmami do projektom predpísaného 
rozmeru. Podkladné vrstvy sú štrkový násyp, prostý podkladný betón s 1x KARI 
sieťovinou 150x150/6x6 mm a pieskový jemný podsyp. Na takto pripravený základ sa 
pomocou žeriavu osadí nádrž. Na dne prefabrikátu sa vybuduje spádový betón s 
kalovou priehlbňou, vybetónuje sa základový blok a vykoná sa montáž potrubí. Horná 
doska s poklopom sa dosadí na nádrž až po montáži potrubí a uzáveru. Prestupy sa 
vodotesne uzavrú. Nádrž sa dosype výkopkom a okolie sa vyspraví ohumusovaním. 
Vo vnútri šachty sa osadí ručný uzáver DN 400 na nové potrubie DN 400 a taktiež 
T kus 400/100 s ručným uzáverom DN 100 na odbočke so zaslepením. 

B.1.1.4 Montážne jamy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4: 
Pre realizáciu zaťahovania je nutné vybudovať montážne jamy na ul. Kpt. Nálepku. 
Tieto jamy budú vykopané priamo nad jestvujúcim OC potrubím DN 500 (v telese 
komunikácie). Presný rozmer, umiestnenie a spôsob ich zabezpečenia bude riešiť 
výrobná dokumentácia reliningu, ktorú vypracuje úspešný uchádzač na základe jeho 
technologického postupu. Montážne jamy musia byť pažené, zabezpečené voči 
zboreniu stien, ohradené ochranným zábradlím, vyznačené prenosným dopravným 
značením a v noci primerane osvetlené. 

B.1.1.5 Tlakové skúšky: 
Vodovodné potrubie bude skúšané na vodotesnosť v súlade s STN 75 5911 Tlakové 
skúšky vodovodného a závlahového potrubia. Úsekové tlakové skúšky sa vykonajú na 
skúšobný pretlak ps=1,3 x pmax =1,3 x 0,6 = 0,78 MPa → 0,80 MPa. 

B.1.1.6 Požiadavky obstarávateľa: 
B.1.1.6.1 Pred zahájením akýchkoľvek stavebných práce vykonať kompletný kamerový prieskum 

rekonštruovaného potrubia, aby bolo možné dopredu identifikovať prípadné 
problematické miesta a polohu jednotlivých odbočiek, ktoré bude potrebné prepojiť na 
nové potrubie. Ak bude nutné z dôvodu nepriechodnosti jestvujúceho potrubia DN 500 
vykonať jeho prečistenie, dodávateľ zabezpečí tieto výkony. Všetky úkony požaduje 
obstarávateľ zahrnúť do ponuky uchádzača. 

B.1.1.6.2 Vytýčenie všetkých podzemných vedení ich majiteľmi (správcami sietí) a pripraviť 
overenie výškových bodov pre nivelačne správne vedenie vodovodu – náklady zahrnúť 
do ponuky uchádzača. 

B.1.1.6.3 Zriadenie dočasného dopravného značenia – náklady zahrnúť do ponuky uchádzača 
vrátane, odsúhlasenia dočasného dopravného značenia príslušným dopravným 
inšpektorátom. 

B.1.1.6.4 Presný postup realizovania rekonštrukcie potrubia technológiou Relining bude 
vypracovaný úspešným uchádzačom/zhotoviteľom stavby a odsúhlasený stavebným 
dozorom a obstarávateľom/investorom stavby. Návrh technológie Relining, uvedený 
v projektovej dokumentácii je všeobecný a obstarávateľ umožňuje uchádzačom použiť 
vlastný technologický postup prác. V prípade, ak uchádzač použije vlastný 
technologický postup prác bezvýkopovej technológie vťahovania, kde sa do pôvodného 
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potrubia vťahuje potrubie nové, ale priemerom menšie ako pôvodné, upozorní na to 
obstarávateľa vo svojej ponuke. 

B.1.1.6.5 Obstarávateľ požaduje po realizácii predmetu zákazky odovzdať porealizačné 
geodetické zameranie  v súlade s aktuálnym technologickým predpisom na tvorbu a 
aktualizáciu digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec. Technologický predpis je k 
dispozícii u správcu DTMH, OSRMaÚP, referát GIS (Ing. arch. Denisa Krupová, 
denisa.krupova@hlohovec.sk ) a pre potreby spracovania porealizačného zamerania 
sa poskytuje na vyžiadanie vo formáte PDF. Pre spracovateľov geodetických 
dokumentácií sú k dispozícii u správcu DTMH, okrem technologického prepisu, aj 
digitálne súbory formátu DGN v8 obsahujúce štruktúru vrstiev (prázdne výkresy pre 
jednotlivé témy DTMH) a potrebné knižnice (značiek, farieb, typov čiar a fontov písma), 
ktoré tvoria súčasť DTMH a pre spracovateľov sú záväzné.  

Porealizačné geodetické zameranie obstarávateľ požaduje odovzdať v elaboráte 
obsahujúcom tlačenú formu (6x) a digitálnu formu (3x vo formáte DGN v8, v 
súradnicovom systéme S-JTSK) vrátane zoznamu súradníc všetkých podrobných 
bodov v digitálnom textovom súbore. 

B.1.1.6.6 Obstarávateľ si vyhradzuje právo realizácie ostrých prepojov. Realizáciou prác a 
dodávkou materiálu ostrých prepojov obstarávateľom, nevzniká úspešnému 
uchádzačovi právo na fakturáciu súvisiacich položiek rozpočtu. 

B.1.2 Podrobný opis stavebných prác a dodávok, ktoré sú predmetom tejto zákazky, sa 
nachádza v projektovej dokumentácii uvedenej v bode B.1.1 tejto časti súťažných 
podkladov, ktorá je ich súčasťou a poskytuje sa v elektronickej forme.  

 Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer, 
ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov a poskytuje sa v elektronickej forme. 
Obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v neocenenom výkaze výmer. 

 Uchádzači sú povinní rešpektovať priložený neocenený výkaz výmer. 

B.1.3 V prípade, ak sa v priložených výkazoch výmer alebo v týchto súťažných podkladoch 
používajú pri opise konkrétne označenia výrobkov, materiálov alebo zariadení, dopĺňa 
k nim  obstarávateľ slová „alebo ekvivalentný“.   

V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke ocení ekvivalentné výrobky, materiály a 
zariadenia upozorní na to vo svojej ponuke a súčasne doloží katalógové listy alebo 
špecifikáciu ponúkaných výrobkov, materiálov alebo zariadení na základe ktorých 
môže  obstarávateľ posúdiť, či ponúkaný výrobok, materiál alebo zariadenie je 
ekvivalentný/é.  

V prípade, ak uchádzač vo svojej ponuke ocení výrobky, materiály alebo zariadenia, 
tak ako sú navrhnuté v projektovej dokumentácii uvedenej v bode B.1.1 tejto časti 
súťažných podkladov, poskytne  uchádzačovi vyhlásenie, že vo svojej ponuke ocenil 
všetky výrobky, materiály a zariadenia navrhnuté v uvedenej projektovej dokumentácii.  

B.1.4 Obstarávateľ požaduje zrealizovať a odovzdať predmet zákazky v súlade s platnými 
normami s odvolaním sa na EN ako i v súlade s technologickými postupmi a predpismi 
výrobcov zakotvených v príslušných dotknutých prevádzkových a technologických 
predpisoch.  obstarávateľ požaduje pri realizovaní predmetu zákazky rešpektovať 
podmienky stavebného povolenia resp. podmienky dotknutých orgánov štátnej správy. 
Predmet zákazky bude dokončený v čo najkratšom čase pri dodržaní platných 
bezpečnostných  a technologických noriem. Obstarávateľ požaduje realizáciu stavby 
tak, ako je navrhnuté v projektovej dokumentácii. 

B.1.5 Obstarávateľ taktiež požaduje oceniť všetky realizované práce, odovzdanie 
kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie 
predmetu zákazky, v súlade s právnymi záväzkami a predpismi. 

mailto:denisa.krupova@hlohovec.sk
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B.1.6 Obstarávateľ predpokladá, že si uchádzači predmetnej zákazky osobne prehliadli 
stavenisko, a sú plne oboznámení s miestnymi podmienkami, prístupom na stavbu, 
rozsahom a charakterom prác, rizikami škôd, s možnými škodlivými a rušivými vplyvmi 
na okolité nehnuteľnosti a ich užívateľov, ďalej s podmienkami, za ktorých budú musieť 
byť práce realizované, s podmienkami na trhu materiálov, potrebných zariadení i na 
trhu pracovných síl a všeobecnými podmienkami pri realizovaní prác.  

B.1.7 Stavebné práce v popise prác daného popisu položky menovite neuvedené, ale s 
daným popisom priamo súvisiace a vyplývajúce z projektovej dokumentácie a pre 
ukončenie stavebných prác nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách 
ponuky uchádzača.  Je neprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci 
všetky podrobnosti pripúšťa previesť práce nižšej technickej resp. kvalitatívnej úrovne 
ako je pre daný účel obvyklé. 

B.1.8 Obstarávateľ požaduje pred odovzdaním staveniska predložiť harmonogram 
stavebných prác, ktorý musí byť odsúhlasený zástupcami  obstarávateľa vo veciach 
technických.  
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 
 

B.2.1 Obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných strán podľa 
zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vykonáva a je 
špecifikovaná ako záväzná a maximálna.  

 
B.2.2 Súčasťou ponuky bude uchádzačom ocenený výkaz výmer. 

Uchádzač spracuje cenu v EUR v členení: 
- Cena v EUR bez DPH 
- 20 % sadzba DPH 
- DPH v EUR 
- Cena v EUR s DPH 

 
B.2.3 Cena bude spracovaná uchádzačom na základe predloženej projektovej dokumentácie a 

poskytnutého neoceneného výkazu výmer, v ktorom budú zohľadnené všetky položky v 
zmysle uvedenej PD tak, aby za predpokladu dodržania všetkých technických požiadaviek 
v zmysle projektovej dokumentácie, uvedené dielo mohlo byť zrealizované a uvedené do 
prevádzky ako užívania schopné. 

 
B.2.4 Do ceny je nutné premietnuť maximálne preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady 

na predmet zákazky a primeraný zisk. 
 
B.2.5 V cene budú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie 

strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a 
dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu, všetky priame náklady súvisiace s 
predmetom zákazky, odvoz a poplatok za skládku stavebnej/asfaltovej sute, náklady 
spojené s kompletným kamerovým prieskumom rekonštruovaného potrubia (pred 
zahájením rekonštrukcie), náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany 
životného prostredia a likvidácie odpadov, náklady spojené s vypracovaním projektu 
skutočného vyhotovenia, porealizačného geodetického zamerania, náklady na vytýčenie 
všetkých podzemných vedení ich majiteľmi (správcami sietí) a overenie výškových bodov 
pre nivelačne správne vedenie vodovodu, náklady na tlakové skúšky vodovodu, taktiež 
budú v cene náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri 
uskutočňovaní stavebných prác a náklady súvisiace s odovzdaním kompletných 
príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky 
v súlade s právnymi záväzkami a predpismi. 
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B.3.  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
B.3.1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnené obchodné podmienky dodania 

predmetu zákazky v návrhu zmluvy. V prípade potreby doplnenia alebo zmien 
ustanovení v návrhu zmluvy, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov zo strany 
uchádzačov, môžu títo využiť inštitút vysvetľovania súťažných podkladov, v rámci 
ktorého budú ich návrhy zmien obstarávateľom posúdené. 

 Obstarávateľ nepripúšťa žiadne iné sankcie za porušenie zmluvných povinností  
obstarávateľa  okrem tých, ktoré sa nachádzajú v návrhu zmluvy a ktorý je súčasťou 
súťažných podkladov. 

 
B.3.2 Obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v 

rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 
 
B.3.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných 

podkladov sú záväzným právnym dokumentom pre dodanie predmetu zákazky.  
 
B.3.4 Návrh zmluvy tvorí samostatnú prílohu k týmto súťažným podkladom. 
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