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   - / 24.-28.02.2020   713/2020 / RVO   Mgr. Grich / 052-4315270     28. 02. 2020 

                                                                                                                               rvo@staralubovna.sk    

Vec:  

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

K ZVEREJNENEJ VÝZVE NA ZÁKAZKU: „SPLAV BEZ HRANÍC“ 

 

Dňa 24.02.2020 verejnému obstarávateľovi prostredníctvom e-mailu bola doručená žiadosť 

o vysvetlenie v nasledujúcom znení:  

1. „Je nesúlad medzi PD-stavebná časť výkres – pôdorys 1.NP, kde je uvedený rozmer vnútorných 

dverí 800x1970 a je ich 2ks a v časti výkaz výmer je k tomu priradená položka č. 44 a č. 45 kde je 

uvedený iný rozmer a iný počet?“ 

2. „Je možné dostať od VO prílohu č. 2 a č. 3 v editovateľnej podobe napríklad .doc?“ 

 Verejný obstarávateľ vydáva nasledujúce stanovisko / vysvetlenie. 

1. Verejný obstarávateľ prekontroloval nesúlad grafickej časti s výkazom výmer a upravuje položky 

rozpočtu nasledovne: 

Stará hodnota: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

44 762 762621120 Montáž dverí tesárskych jednokrídlových    m2 5,280     

45 611 61161000010R 
Dvere vnútorné drevené 800x3300mm, 
kľučky, zámok, atyp    ks 9,000     

Nová hodnota: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

44 762 762621120 Montáž dverí tesárskych jednokrídlových    m2 4,800     

45 611 61161000010R 
Dvere vnútorné drevené 800x3000mm, 
kľučky, zámok, atyp    ks 2,000     

Verejný obstarávateľ zároveň v prílohe č, 1 tejto odpovede zasiela aktualizované zadanie k vyššie 

uvedeným skutočnostiam. 

V grafickej časti projektovej dokumentácie PD-stavebná časť výkres – pôdorys 1.NP uvedený ako 

Príloha č. A5 predmetnej výzvy sa rozmer vnútorných dverí 800x1970 upravuje na 800x3000. 

Vzhľadom na vyššie uvedenú zmenu, verejný obstarávateľ upravuje aj stanovenie PHZ z bodu 4.1 

predmetnej výzvy a to z hodnoty 48 160, 92 € bez DPH na hodnotu 47 460, 15 € bez DPH. Verejný 

obstarávateľ touto zmenou a v súlade s § 6 Zákona č. 343/2015 o Verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe uvedenej hodnoty zákazky 
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nemení použitý spôsob verejného obstarávania. Aktualizovaná výzva pod názvom Výzva SBH – 

aktualizácia č. 1 je uvedená ako Príloha č. 2 tejto odpovede. 

2. Verejný obstarávateľ každému uchádzačovi resp. záujemcovi, po prihlásení sa do predmetnej 

zákazky ako potencionálnemu uchádzačovi resp. záujemcovi zašle príslušné prílohy 

v editovateľnej forme na e-mail, z ktorej ste zaslali svoju Žiadosť o vysvetlenie. 

Dňa 28.02.2020 verejnému obstarávateľovi prostredníctvom e-mailu bola doručená žiadosť 

o vysvetlenie v nasledujúcom znení:  

1. „Žiadam VO o zdôvodnenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora, 

keďže v PD sa nenachádza žiadny zdroj kúrenia.“ 

 Verejný obstarávateľ vydáva nasledujúce stanovisko / vysvetlenie. 

1. Verejnému obstarávateľovi sa do predmetnej Výzvy táto podmienka dostala omylom a teda 

podmienku uvedenú v predmetnej Výzve pod bodom 11.2.2.4 nebude požadovať naplniť a vypúšťa 

ju v celom rozsahu.  

Vzhľadom na vzniknutú zmenu podmienok v predmetnej výzve Verejný obstarávateľ sa rozhodol 

zmeniť bod 14.2 výzvy a predĺžiť termín odovzdávania cenových ponúk, a to do 9.3.2020 do 10:00 

hod. z dôvodu prípadného rozhodnutia ďalších potencionálnych uchádzačov resp. záujemcov, 

ktorých mohla daná podmienka odradiť k zapojeniu sa do predmetnej zákazky. Aktualizovaná 

výzva pod názvom Výzva SBH – aktualizácia č. 1 je uvedená ako Príloha č. 2 tejto odpovede. 

 

 

S pozdravom 

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

         PhDr. Ľuboš Tomko 

              primátor mesta 


