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Vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ obec Jovsa (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil verejnú súťaž na
predmet zákazky „Jovsa - vodovod“ zverejnenú vo vestníku VO č. 172/2013 zo dňa 4. 9. 2013 pod
kódom 15057 - WYP. Záujemcovia o účasť v tejto súťaži požiadali o vysvetlenie súťažných
podkladov a o nápravu. V zmysle §38 a v zmysle §136 ods. 6 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov verejný obstarávateľ predkladá všetkým záujemcom toto vysvetlenie resp.
oznámenie:

1. otázka záujemcu:
V zmluve o dielo v článku I. Základné ustanovenia v bode 1.2 sa uvádza:
Zmluva nadobudne platnosť a účinnosti dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Toto ustanovenie je v rozpore s §47a Občianskeho zákonníka. Môže byť toto ustanovenie zmluvy
upravené takto: Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Áno, žiadame záujemcov aby v zmluve o dielo, v článku I. Základné ustanovenia zmenili znenie
bodu 1.2 takto: „Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.“
2. otázka záujemcu:
V zmluve o dielo v článku I. Základné ustanovenia v bode 1.6 sa uvádza: „Množstvá a typy prác
a dodávok uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa nestanovujú a nemajú vplyv
na rozsah predmetu zmluvy. Môže verejný obstarávateľ bližšie vysvetliť toto ustanovenie?
Odpoveď verejného obstarávateľa: Toto ustanovenie bolo v zmluve uvedené omylom a žiadame
záujemcov ho zo zmluvy vypustiť.

3. Otázka záujemcu:
V zmluve o dielo v článku III. Cena za dielo v bode 3.6 sa uvádza že v cene za zahrnuté aj náklady
merania hluku, svetla, rozbory ovzdušia. Vzhľadom k obsahu predmetu zákazky sú tieto
ustanovenia bezpredmetné.
Odpoveď verejného obstarávateľa: Áno, toto ustanovenie je bezpredmetné a žiadame záujemcov
ho zo zmluvy vypustiť.
4. Otázka záujemcu:
V zmluve o dielo v článku VI. Podmienky plnenia zmluvy v bode 6.8 je uvedené: Splnenie si
informačnej povinnosti nezbavuje V predmetnom ustanovení chýba časť vety, môže ju verejný
obstarávateľ doplniť?
Odpoveď verejného obstarávateľa: Úplne znenie bodu 6.8. je: Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní
diela skryté prekážky miesta, kde sa má dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela
dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu
Objednávateľovi. Splnenie si informačnej povinnosti nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za
porušenie povinnosti preverenia miesta na vykonanie diela.
5. Otázka záujemcu:
Môže verejný obstarávateľ poskytnúť návrh zmluvy vo formáte word?
Odpoveď verejného obstarávateľa: Áno, návrh zmluvy aj s opravnými chybnými ustanoveniami
prikladáme v elektronickej forme vo formáte word.
6. Otázka záujemcu:
V podkladoch výkazu výmer, projektovej dokumentácii a technickej správy sú v niektorých
prípadoch výmery, materiál, stavebné riešenia a pod. uvádzané rozdielne. Ktoré z podkladov sú
pre vypracovanie cenovej ponuky smerodajné.
Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ konštatuje nezrovnalosti v poskytnutých
súťažných podkladoch. Projektant zistené nezrovnalosti opravil a opravené časti súťažných
podkladov poskytujeme záujemcom v prílohe.
7. Otázka záujemcu:
Výkaz výmer uvádza nasledovné položky:
- Skruž betónová s dnom pre vodomernú šachtu s liatinovými stúpačkami TZP 1000/1000 –
celkové množstvo 271 ks
- Skruž betónová prechodová TBS 1000/625 celkové množstvo 271 ks.
Projektová dokumentácia rieši vodovodné prípojky a v rámci nich navrhované vodomerné
šachty ako betónové monolitické konštrukcie o rozmeroch 1000x1500 mm (265 ks)
a 1200x1200 mm (6ks), hrúbka stien a dna 200 mm. Domnievame sa, že ide o rozpor medzi
výkazom výmer a projektovým riešením a prosíme o spresnenie
Odpoveď verejného obstarávateľa: Viď odpoveď na otázku č. 6.

Rozhodnutie verejného obstarávateľa o zmene lehoty na predkladanie ponúk.
Vzhľadom na nezrovnalosti v pôvodne poskytnutej projektovej dokumentácii rozhodol verejný
obstarávateľ o zmene lehoty na predkladanie ponúk takto:
Lehota na predkladanie ponúk je zmenená na: 15.10.2013 9:00.
Zároveň sa mení aj termín otvárania ponúk (častí ponúk označených ako „ostatné“) na 15.10.2013
10:00.
V zmysle uvedeného sa mení bod 4.2.2 časti A súťažných podkladov takto:
4.2.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 15. 10. 2013 o 09:00 hod.
A bod 5.3.1 časti „A“ súťažných podkladov sa mení takto:
5.1.3 Otváranie častí ponúk označených ako „ostatné“ sa uskutoční dňa
15.10.2013 od 10:00 hod. na adrese: Obecný úrad Jovsa, Jovsa 73, 072 32

S pozdravom
Michal H o m r o k
starosta obce

