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Vec:  

ODPOVEĎ Č. 1 NA PREDLOŽENÚ ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

K ZVEREJNENEJ VÝZVE NA ZÁKAZKU: „PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA – VÝSTAVBA BYTOVÝCH 

DOMOV NA SÍDLISKU VÝCHOD STARÁ ĽUBOVŇA“ 

 

Dňa 10.01.2020 verejnému obstarávateľovi prostredníctvom e-mailu bola doručená žiadosť 

o vysvetlenie v nasledujúcom znení:  

„Žiadame o vysvetlenie: 

1)  Pre inžiniersku činnosť treba rátať  v ponuke aj cenu za poplatky alebo tie si bude hradiť mesto 

samostatne? 

2) Bude treba riešiť aj majetko-právne vzťahy v rámci IC? 

 

Verejný obstarávateľ vydáva nasledujúce stanovisko / vysvetlenie. 

1) Verejný obstarávateľ si všetky poplatky bude hradiť sám v rámci svojho rozpočtu. 

2) Majetkovoprávne veci si verejný obstarávateľ zaobstará prostredníctvom svojho výkonného 

aparátu a teda nebude potrebné riešiť majetkovo-právne vzťahy zo strany víťazného uchádzača. 

 

Dňa 13.01.2020 verejnému obstarávateľovi prostredníctvom e-mailu bola doručená žiadosť 

o vysvetlenie v nasledujúcom znení:  

1) „Žiadame v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ZVO) o vysvetlenie stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len 

PHZ) akcie Výstavba nájomných bytov na sídlisku Východ. Máme dôvod sa domnievať, že PHZ 

bola stanovená v rozpore so ZVO a to neprimerane nízko za účelom vyhnúť sa vyššiemu postupu 

zadávania zákazky, t.j. zadávania podlimitnej zákazky. 

Verejný obstarávateľ vydáva nasledujúce stanovisko / vysvetlenie. 

Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s § 6 ods.1 zákona č. 

343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

Na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“) verejný obstarávateľ použil 

prieskum trhu s požadovaným plnením prostredníctvom zaslania indikatívnych cenových 

ponúk. Vzhľadom na fakt, že zákon neupravuje spôsob výpočtu a tým aj stanovenie PHZ, 

verejný obstarávateľ sa rozhodol v rámci svojich finančných možností a na základe zaslaných 

indikatívnych cenových ponúk si zvoliť spodnú hranicu prijatých indikatívnych ponúk 

a stanoviť PHZ ktorá bola aj uverejnená v predmetnej výzve. 

Verejný obstarávateľ si nie je vedomí žiadneho porušenia zákona, keďže požadované plnenie 

v indikatívnej ponuke a aj v predmetnej výzve nie je ničím navýšené. 
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Všetky svoje požiadavky verejný obstarávateľ zadal do predmetnej Výzvy a nemá dôvod sa 

domnievať, že bude potrebné dodatočné navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu nových 

požiadaviek. Dané presvedčenie vychádza aj z faktu, že stanovená špecifikácia, nebola nikým 

spochybňovaná resp. doplňovaná v procese indikatívnej cenovej ponuky.  

V prípade, že verejný obstarávateľ neobdrží cenovú ponuku v súlade s vyhlásenou výzvou, 

prehodnotí svoje stanovisko a prípadne zvoli novú PHZ alebo upustí od svojho zámeru a daná 

zákazka sa nebude realizovať. 

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje tých uchádzačov, ktorí už predložili cenovú ponuku resp. ju 

zaslali doručovacou službou a na základe Odpovedi č.1 na predložené otázky by v predloženej alebo 

zaslanej ponuke chceli vykonať zmeny, môžu tak učiniť zaslaním verejnému obstarávateľovi Žiadosť 

o späťvzatie ponuky a nahradiť ju novou ponukou. Vyššie uvedený postup je možné zrealizovať do dňa 

a hodiny stanovenej na predkladanie cenových ponúk na Ref. VO na adrese verejného obstarávateľa. 

 

S pozdravom 

 

 

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

         PhDr. Ľuboš Tomko 

              primátor mesta 


