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Vec: Oznámenie o zmenách v súťažných podkladov a v zmluve o dielo na základe žiadosti 

o vysvetlenie súťažných podkladov; redakčné opravy výzvy na predkladanie ponúk; 

oznámenie o predĺžení lehoty predkladania ponúk  
 

      Obec Víťaz, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona  č. 343/2015  Z. z. 

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

obstaráva zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz“ 

vyhlásenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 54/2017 dňa 16.03.2017 pod zn. 3273-WYP. 

 

V súlade s vysvetlením súťažných podkladov na základe žiadosti o vysvetlenie jednotlivých 

uchádzačov verejný obstarávateľ vykoná tieto zmeny v súťažných podkladoch: 

 

1. Na  základe žiadosti o vysvetlenie č. 20 sa v prílohách ZoD bude vykonaná táto zmena: 

„Prílohy:  

- Príloha č.1 - položkovitý výkaz výmer 

- Príloha č.2 - vecný a časový harmonogram stavby 

- Príloha č.3 –podiel subdodávateľov a subdodávok (predkladá iba úspešný uchádzač) 

- Príloha č.4 - vyplnená tabuľka Požiadavky  na technológiu zariadenia. 

- Príloha č.5 – poistná zmluva (predkladá iba úspešný uchádzač) 

- Príloha č.6- kontrolný a skúšobný plán stavby (predkladá iba úspešný uchádzač) 

- Príloha č.7 – Požiadavky na technologické zariadenie 

- Príloha č.8 – Zmluva o úvere na základe záväzného úverového prísľubu banky 

(predkladá iba úspešný uchádzač)“ 

 

2. Na  základe žiadosti o vysvetlenie č. 21 verejný obstarávateľ mení článok 5, bod 5.15 Zmluvy 

o dielo, ktorý znie: 

5.15 Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 7 dní po nadobudnutí 

účinnosti zmluvy, najneskôr však k dátumu odovzdania staveniska bankovú záruku – 

Performance bond (výkonnostnú záruku) vo výške 10% z ceny diela bez DPH na 

zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v zmysle 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky: 

 



3. Na  základe žiadosti o vysvetlenie č. 21 verejný obstarávateľ mení článok 5, bod 5.15.4 

Zmluvy o dielo, ktorý znie: 

5.15.4 bankovú záruku Performance bond nahradí zhotoviteľ po ukončení diela bankovou 

zárukou Waranty bond (garančná záruka) vo výške 3% z ceny diela bez DPH, najneskôr do 

14 dní od podpisu protokolu o prevzatí dokončenej stavby. Výkonnostná záruka Performance 

bond bude vrátená zhotoviteľovi v čo najkratšej lehote. Banková záruka Waranty bond 

zanikne uplynutím 60 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela 

„Kanalizácia a ČOV I. a II. etapa Víťaz“. 

 

4. Na  základe žiadosti o vysvetlenie č. 21 verejný obstarávateľ mení bod 9.3 Zmluvy o dielo, 

ktorý znie: 

9.3 V prípade, porušenia povinnosti zhotoviteľom v zmysle ustanovení čl. 3 bodu 3.5 alebo 

bodu 3.7 a dvoch bodov 3.9 a bodu 3.10  tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený 

vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške  250 € za každé porušenie povinnosti. 

 

5. Na základe žiadosti o vysvetlenie č. 24 sa upresňuje bod II.5  Prílohy č. 7 k  ZoD 

nasledovne: 

 

„V referenčnom liste prevádzkovateľ, alebo majiteľ ČOV uvedie, aká bola celková spotreba 

chemikálii na čistenie za 3 roky prevádzky. Uvedie sa aké chemikálie sa použili a aká bola ich 

spotreba v prepočte na priemerný denný prítok 300 m3/deň. Náklady na nákup spotrebovaných 

chemikálii (vrátane ceny za dopravu na referenčnú ČOV) u referenčnej stavby za prvé 3 roky 

prevádzky musia byť nižšie ako 1000 EUR bez DPH. V prípade, že bude spotreba chemikálií vyššia, 

bude ponuka vylúčená z hodnotenia“. 

 

Verejný obstarávateľ oznamuje, že na základe vybavovania žiadosti o vysvetlenie mení: 

1. Dátum a čas lehoty predkladania ponúk z 31.05.2017 12:00 na  16.06.2017 12:00 

2. Dátum a čas podmienok na otváranie ponúk z 31.05.2017 16:00 na 16.06.2017 16:00. 

 

     Uvedená zmena sa premietne do výzvy na predkladanie ponúk, kde verejný obstarávateľ vykoná 

zmeny formou redakčnej opravy. 

 

S pozdravom 

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

                                                                                                               Ing. Ján Baloga, v.r. 

                                                                                                                  starosta obce 


