
V Bratislave, dňa  23.01.2018 

 
Vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v dokumentoch potrebných   
na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti č. 11 

 

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) obstarávateľ - VODOHOSPODÁRSKA 

VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK,  P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 00156752, 

poskytuje nasledovné vysvetlenie a doplnenie, resp. upresnenie informácií uvedených v dokumentoch 

potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre predmet zákazky 

„Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a 

rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

k predmetnej verejnej súťaži bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ S 171 zo dňa 07.09.2017 pod zn. 

2017/S 171 - 351101  a vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 zo dňa 08.09.2017 pod. zn. 

12718 – MSP (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania). 

Otázka č. 1: 
Je možné zo strany zhotoviteľa počas rekonštrukčných prác bez navýšenia investícií     vykonať technické 
opatrenia, vďaka ktorým dôjde k navýšeniu výkonu turbogenerátorov minimálne o 8%, prípadne i viac, 
ak tieto zmeny nebudú zasahovať do konštrukcie turbín ani iného technologického celku, pričom by 
zhotoviteľ prevzal na seba i zmluvne dohodnutú garanciu ? Ak áno, bude táto skutočnosť nejakým 
spôsobom premietnutá  i    do  kritérií  výberu najlepšej ponuky? 
Odpoveď na otázku č. 1: 
Základné technické riešenia súvisiace s predmetom verejného obstarávania (Sústava vodných diel 
Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo) 
musia byť súčasťou cenovej ponuky v zmysle Zväzku 1 súťažných podkladov 
(SP_GO_VEG_Zvazok_1_Pokyny, bod 19.1.1.6). Úspešný uchádzač po podpise zmluvy v zmluvne 
požadovaných termínoch predloží detailný návrh technického riešenia a realizácie prác, ktoré budú posúdené 
a schválené zástupcom obstarávateľa. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk podľa predmetných 
súťažných podkladov je „Navrhovaná Zmluvná cena Diela (vrátane rozpočtovej rezervy) vyjadrená 
v EUR bez DPH”. 
 

Otázka č. 2: 
Je možné po čiastkovom odovzdaní diela uplatniť redukciu Čiastky zábezpeky na vykonanie prác 
(na splnenie zmluvných záväzkov) v zmysle bodu 4.2 časti 2.5. súťažných podkladov, ktorá sa 
požaduje vo výške 2,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH a výšky poistnej sumy podľa 
bodu 18.3. časti 2.5. súťažných podkladov, ktorá sa požaduje vo výške minimálne 25 OOO OOO,- EUR 
bez DPH? 
Odpoveď na otázku č. 2: 
Zo znenia podčl. 4.2 zmluvy je zrejmé, že pri Zábezpeke na vykonanie prác je možné znižovanie čiastky 
zábezpeky. Pri poistnej sume podľa podčl. 18.3 zmluvy táto možnosť nie je. 
Obstarávateľ zároveň poukazuje pri predkladaní bankovej záruky ako Zábezpeke na vykonanie prác na 
odpoveď č. 10 v rámci vysvetlenia č. 10 zo dňa 17.01.2018. 
 
Otázka č. 3: 
V bode 15.2. zmluvy o dielo, zo zväzku 2 súťažných podkladov (ďalej len zmluvy) je odkaz na podčlánok 
1.16 zmluvy (Konflikt záujmov), pričom v zmluve podčlánok 1.16 pojednáva o Zmluve o dielo a Konfliktu 
záujmov sa venuje podčlánok s označením 1.1.6.10 žiadame o vysvetlenie. 
Odpoveď na otázku č. 3: 
V uvedenom prípade došlo k zrejmej chybe v písaní a v podčl. 15.2 zmluvy. 
 
Otázka č. 4: 
Podľa § 32 ods. 2 slovenského zákona o verejnom obstarávaní nesmú byť dokumenty podľa bodu a) 
až d) týkajúce sa osobného postavenia staršie ako tri mesiace vzhľadom k dátumu podania ponuky. 
Budú obstarávateľom akceptované tieto dokumenty, ktoré boli pripravené k pôvodnému dátumu 
podania ponuky 30.11.2017, avšak vďaka posunu termínu predloženia ponuky lehotu platnosti teraz už 
nespĺňajú? 
Odpoveď na otázku č. 4: 



Takéto doklady zo strany obstarávateľa nebudú akceptované. Obstarávateľ si zároveň dovolí uviesť, 
že v súlade s § 39  zákona č. 343/2017 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na 
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom 
jednotným európskym dokumentom.  
 
Otázka č. 5: 
Nižšie Vám zasielam žiadosť o objasnenie zadávacej dokumentácie na zadanie zákazky na verejnú 
zákazku: „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a 
rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo", vestník č. 178/2017, zo dňa: 08.09.2017, č. 12718 - 
MSP: 
V dokumente „3_TŠ_GO_Regulátory Turbíny“ je v kapitole 6.2.3 SKR uvedený, okrem iného, 
nasledujúci požadovaný rozsah dodávky: 
Požadujeme dodať pre každé sústrojenstvo (TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, TG6, TG7 a TG8): 

▪ Dodávka 2 ks diagnostickej a servisnej sady – notebook s operačným systémom Windows, 
MS Office, antivírus ESET NOD, SW s nainštalovaným vývojovým a aplikačným 
vybavením, vrátane SW pre diaľkový servisný prístup. Notebook požadujeme v odolnejšom 
vyhotovení a novej vývojovej rady + taška, vrátane potrebných komunikačných káblov 
a prevodníkov. (Servisné notebooky sú spoločné pre RT a regulátor budenia). 

▪ Dodávka konfiguračných, diagnostických a testovacích softvérových nástrojov 
a prostriedkov pre jeho správu a údržbu vrátane zodpovedajúcich softvérových licencií. 

▪ Dodávka externého prístroja na vnútenie meranej frekvencie generátorov pre účely 
certifikácie primárnej regulácie výkonu s požadovanými parametrami (presnosť prístroja, 
rozsah výstupu, veľkosť skoku, napäťový výstup 0-10V atď.) v zmysle Technických 
podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy, vydané 
SEPS, časť F. 

Prosíme o potvrdenie, že vyššie uvedené položky majú skutočne byť dodané pre každé agregáty 
samostatne, teda 8x. 
Odpoveď na otázku č. 5: 
Položky uvedené v otázke nepožadujeme dodať samostatne pre každý regulátor turbíny (TG1 až 

TG8). 

Na základe uvedeného rozsah dodávky v rámci generálnych opráv TG1 až TG8 predstavuje:  

• 2ks diagnostickej a servisnej sady a k tomu prislúchajúci SW v zmysle popisu v predmetných 
súťažných podkladoch (3_TŠ_GO_Regulátory Turbíny“  kapitola 6.2.3)   

• 1 ks externý prístroj na vnútenie meranej frekvencie generátorov v zmysle popisu 
v predmetných súťažných podkladoch (3_TŠ_GO_Regulátory Turbíny“  kapitola 6.2.3)   

 

 
 


