
                         
Verejný obstarávateľ:        

 
 

O B E C    V Í Ť A Z 
 

Obecný úrad, 082 38 Víťaz 111  

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

    
                                                                                                                                 Rozdeľovník 
 

 
                                                                                                       

 

Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo     Vybavuje/linka                  Víťaz 
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Vec: Oznámenie o zmenách v súťažných podkladov a v zmluve o dielo na základe preskúmania 

dokumentácie sprostredkovateľským orgánom medzi Poskytovateľom a Prijímateľom; 

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 so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-

SC121/122-2015/3 na základe preskúmania dokumentácie sprostredkovateľským orgánom medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom verejný obstarávateľ vykoná tieto zmeny v súťažných podkladoch: 

 
1. Na základe odporúčania SaŽP verejný obstarávateľ mení kritériá na vyhodnotenie ponúk na 

jediné kritérium a to najnižšia cena.  

Uvedená zmena sa premietne do výzvy na predkladanie ponúk, kde verejný obstarávateľ 
vykoná zmeny formou redakčnej opravy.  

Prílohou oznámenia sú opravené časti súťažných podkladov. 
2. V súvislosti s tým, že každá zmena predmetu zákazky musí byť predmetom dodatku 

schváleného poskytovateľom finančnej pomoci verejný obstarávateľ mení bod 5.11 Zmluvy 

o dielo, ktorý znie: 
 

            5.11 V prípade odôvodnených a nepredvídaných naviac prác sa vyhotoví zápis a tieto 

naviac práce budú predmetom prerokovania s objednávateľom, vrátane ocenenia 

smernými orientačnými cenami (naviac práce, ktoré nie sú ocenené v zmluvnom 

rozpočte, budú ocenené orientačnými cenami podľa cenníkov firmy KROS programu 

CENKROS) v príslušnom období. Po schválení takejto zmeny predmetu zákazky 

poskytovateľom finančnej pomoci budú práce vykonané a fakturované zhotoviteľom na 

základe vopred odsúhlasenej ceny a súpisu prác nad rámec dohodnutej ceny. Faktúra 



musí byť zreteľne označená názvom: FAKTÚRA – NAVIAC PRÁCE. V prípade  

neschválenia takejto zmeny predmetu zákazky poskytovateľom finančnej pomoci 

objednávateľ vykonané práce uhradí z vlastného rozpočtu.  

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

1. Dátum a čas lehoty predkladania ponúk z 13.04.2017 12:00 na  12.05.2017 12:00 

2. Dátum a čas podmienok na otváranie ponúk z 13.04.2017 16:00 na 12.05.2017 16:00. 
 

     Uvedená zmena sa premietne do výzvy na predkladanie ponúk, kde verejný obstarávateľ vykoná 
zmeny formou redakčnej opravy. 
 

     Zároveň Vám oznamujeme, že jedna žiadosť o vysvetlenie sa týka aj návrhu zmluvy o dielo. Po 
zakomponovaní zmien, ktoré verejný obstarávateľ vykoná formou odpovedí na žiadosti o vysvetlenie 

Vám bude zaslaný opravený návrh zmluvy o dielo.  
 

 

 
S pozdravom 

 
 

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

                                                                                                               Ing. Ján Baloga, v.r. 

                                                                                                                  starosta obce 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


