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Odpovede Vyhlasovateľa na otázky doručené k obchodnej verejnej súťaži na 
predmet obstarávania:   

„Napojenie na verejnú komunikáciu – vybudovanie cestnej komunikácie SO 08.01 v 
lokalite Trnava“ 

 

OTÁZKA č. 1: 

Vo výkaze výmer predmetnej stavby chýbajú niektoré položky napr.: obrubníky, vodor. a zvislé 
dopr. značenie, uličné vpuste.... Akým spôsobom sa majú chýbajúce položky doplniť do rozpočtu? 

 

ODPOVEĎ č. 1: 

Navrhovateľ naceňuje položky v súlade s informáciou uvedenou nižšie ako „Doplnenie informácií 
uvedených v Súťažných podkladoch“. Vyhlasovateľ upozorňuje navrhovateľov, že predmetom 
obstarávania sú výhradne práce a dodávky stavebného objektu SO-08.01 Príjazdová 
komunikácia. Stavebné objekty SO-08.02 Cesty a spevnené plochy a SO-08.03 Dopravné 
značenie, ktoré sú tiež uvedené v poskytnutej projektovej dokumentácii, nie sú predmetom 
obstarávania. 

 

DOPLNENIE INFORMÁCIÍ uvedených v Súťažných podkladov: 

V súlade s bodom 4.2 Súťažných podkladov Vám zasielame nasledovné doplnenie informácií. 

V článku 3.3 Súťažných podkladov  sa dopĺňa nový bod 3.3.1 v nasledovnom znení: 

„3.3.1  Spôsob určenia ceny v návrhu 

Cena predmetu obstarávania (ďalej aj ako „cenová ponuka“) musí obsahovať všetky náklady 
spojené s realizáciou diela a to: 

1) Cenu prác podľa poskytnutého neoceneného položkovitého rozpočtu (výkaz výmer).  

Pri spracovaní ceny predmetu obstarávania požadujeme vpísať ceny do jednotlivých položiek 
výkazu výmer, ktorý je súčasťou týchto podkladov. Poskytnutý výkaz výmer je vo formáte excel 
(.xls). Neumožňuje sa vytvárať súborné položky a meniť text položiek. Navrhovatelia pri oceňovaní 
výkazu výmer doplnia jednotkové ceny jednotlivých položiek. Výslednú cenu z oceneného výkazu 
výmer zadajú do príslušného riadku do Návrhu na plnenie kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 3 súťažných 
podkladov.  

2) Cenu prác - rozpočet prípadných „chýbajúcich“ položiek.  

V tejto časti navrhovateľ, ak je to opodstatnené, vyšpecifikuje položkovite práce a dodávky, ktoré 
chýbajú v poskytnutom výkaze výmer, ale sú uvedené v projektovej dokumentácii. V tejto časti 
uvedie aj prípadné úpravy množstva (výmer). Rozpočet doplnených „chýbajúcich“ položiek bude 
tvoriť samostatnú časť cenovej ponuky a musí byť vypracovaný v rovnakej štruktúre, ako je 
vypracovaný poskytnutý neocenený položkovitý rozpočet. 

 3)   Špecifikáciu (individuálnu kalkuláciu) nákladov na zariadenia staveniska (ďalej „ZS“).  

Nepripúšťa sa stanovenie nákladov na zariadenie staveniska na základe percentuálnych sadzieb 
zo základných rozpočtových nákladov. V prípade, že si navrhovateľ  bude uplatňovať náklady na 
zariadenie staveniska musí v cenovej ponuke uviesť samostatnú časť - podrobnú špecifikáciu 
nákladov ním navrhovaných objektoch ZS. 



Navrhovateľ musí pri oceňovaní predmetu obstarávania podľa bodu 1.) a 2.) uviesť pre každú 
požadovanú položku jednotkovú cenu položky. Celková cena položky bude uvedená ako súčin 
jednotkovej ceny a množstva uvedeného u položky. Všetky ceny musia byť uvedené v mene EUR 
bez DPH. 

Upozorňujeme navrhovateľov, že cenu za predmet obstarávania je potrebné stanoviť tak, aby 
zahŕňala nielen všetky položky v neocenenom položkovitom rozpočte (výkaz výmer), ale 
zohľadňovala kompletnú projektovú dokumentáciu a požiadavky Vyhlasovateľa stanovené v 
Zmluve o dielo. Pri oceňovaní stavebných prác a dodávok treba vychádzať z požiadavky, že 
všetky oceňované zariadenia a dodávky musia byť plne funkčné, ich inštalácia musí byť v zmysle 
platných noriem a technologických postupov výrobcov materiálov a v požadovanej kvalite. 

Prípadné požiadavky úspešného navrhovateľa na zvýšenie ceny počas realizácie predmetu 
obstarávania odvolávajúce sa na chýbajúce položky v poskytnutom neocenenom položkovom 
rozpočte (výkaze výmer), ktoré však projektová dokumentácie obsahuje, nebudú akceptované.“ 

 

 


