
 
V Bratislave, dňa  08.12.2017 

 
Vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v dokumentoch potrebných   

na vypracovanie ponuky č. 6 
 
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 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). 
 
Obstarávateľ týmto vykonáva nasledujúce vysvetlenie a doplnenie, resp. upresnenie: 
 
  Otázka č. 1: 
Portálový žeriav 275T: 
A / NÁTEROVÝ SYSTÉM 
Typ nového náterového systému požadovaného v zadaní projektu vyžaduje kompletnú demontáž 
väčšiny segmentov žeriavov, zakrytie alebo demontáž mechanizmov proti vniknutiu abrazíva, následné 
kompletné pieskovanie všetkých plôch na SA2,5, aplikáciu náterového systému a následne spätnú 
montáž. 
Je prípustná lokálna oprava náteru iba u skorodovaných častí žeriavu pôvodným náterovým 
systémom? Prípadne prevedenie náteru celého žeriavu, avšak pôvodným náterovým systémom? 
Oprava náterov pôvodným náterovým systémom by nevyžadovala potrebu pieskovania celého žeriavu, 
na rozdiel od prípadu, kedy by mal byť žeriav natretý dvojzložkovou farbou (nový náterový systém). 
Odpoveď na otázku č. 1: 
Náter dvoch kusov žeriavov 275 t  bol obnovený v roku 2009 použitím polymér – kompozitného 
náterového systému CHESTERTON ARC S1 v celkovej minimálnej hrúbke 250 µm.  
Upresnenie Technickej špecifikácie pre vykonanie generálnej opravy žeriavov                                                 
(9_TŠ_GO_PORTÁLOVÝCH ŽERIAVOV_275t) v bode 6.3.10: 

- - Použitý náterový systém musí byť kompatibilný s náterom použitým v roku 2009 (Chesterton ARC 
S1) tak, aby bola vylúčená nutnosť odstránenia pôvodných náterov pieskovaním. 
Ostatné požiadavky uvedené v bode 6.3.10 Technickej špecifikácie pre generálnu opravu žeriavov 275 
t týmto nie sú dotknuté. 
 
Otázka č. 2: 
B / ZDVÍHACIE ZARIADENIE - traverza 500t vr. pomocných traverz 
Uvedenie zdvíhacieho zariadenia vrátane závesného zariadenia do prevádzky predstavuje zložitý 
systém skúšok vrátane predloženia príslušnej dokumentácie k jednotlivým dielom zdvíhacieho 
zariadenia. 
Pri skúškach a odovzdaní diela budú dodávateľom zdvíhacích zariadení dokladované iba novo dodané 
diely. 
Bude u skúšok k dispozícii pôvodná dokumentácia k závesným zariadeniam vrátane materiálových 
atestov a revízií ZZ? 
Odpoveď na otázku č. 2: 
Víťaznému uchádzačovi bude poskytnutá dostupná dokumentácia k traverze 500t vrátane pomocných 
traverz pre zavesenie statora. 

 
Otázka č.3: 
V HMG nie je zohľadnené schvaľovania dokumentácie Technická inšpekcia Slovensko, ktorá má na 
schválenie až 30 dní. Tiež nie je zohľadnená doba na výrobu nových dielov a dodanie subdodávok, 
ktoré môžu byť objednané až po podpise zmluvy, kedy už ale začína plynúť celkový termín 12 mesiacov 
pre časť Žeriavy. Ide predovšetkým o strojné dielce, zdvihové prevodovky a elektro komponenty, kde 
termín dodávky je až 6 mesiacov. 



Budú uvedené skutočnosti v HMG zohľadnené? 
Odpoveď na otázku č. 3: 
Odpoveď je obsiahnutá v obstarávateľom už poskytnutom Vysvetlení č.4 (odpoveď na otázku č.6), 
ktoré obstarávateľ zverejnil na svojom webovom sídle 
http://www.vvb.sk/cms/index.php?page=zoznam-vyhlasenych-obstraravani, dňa 20.11.2017: 
„Nakoľko si je Obstarávateľ vedomý, že čas pre získanie vyjadrení dotknutých orgánov k vypracovanej 
realizačnej dokumentácií, napríklad Technickej inšpekcie, nie je v moci Zhotoviteľa ovplyvniť, umožňuje 
Zhotoviteľovi realizovať predmetnú sekciu v maximálnej dobe 14 mesiacov bez toho, aby sa dostal do 
omeškania, a teda platenia zmluvnej pokuty, v zmysle Zväzku 2, Časť 2.5.  
Na základe vyššie uvedeného je v prílohe 7.1 Zväzku1 uvedená „Lehota ukončenia“ predmetnej sekcie 
do 14 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o Dielo.“ 
 
Otázka č.4: 
D / MONTÁŽNE A Predmontážne PRIESTORY 
V dopyte je zobrazený predmontážny a montážny priestor a príjazdové cesty pre ťažkú techniku. 
Bude možné v prípade nutnosti montážny priestor zväčšiť? 
Odpoveď na otázku č. 4: 
Pre potreby výkonu prác na Generálnej oprave žeriavov 275t bude umožnené, po vzájomnom 
odsúhlasení, dočasne rozšíriť montážne plochy a priestory podľa požiadaviek Zhotoviteľa.  

 
Otázka č. 5 a odpoveď na otázku č. 5: 
E / SÚČINNOSŤ OBSTARÁVATEĽA // PREVÁDZKOVATEĽA zdvíhacích zariadení 
Predpokladáme, že prevádzkovateľ žeriavov zabezpečí: 
 
E / Otázka č.5.1: Odovzdanie stavebnej pripravenosti pre opravu portálového žeriava 
Odpoveď na otázku č. 5.1: Odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi pre výkon prác na sekcií Generálna 
oprava žeriavov 275t vykoná Stavebnotechnický dozor Obstarávateľa. 
 
E / Otázka č.5.2: Vstupné školenia, zabezpečenie vstupov a vjazdu do areálu VE Gabčíkovo, povolenie 
montážnych prác zváranie a pálenie v montážnom priestore, vstup do priestoru montáže 
Odpoveď na otázku č. 5.2: Vstupné školenia, povolenie vstupov a vjazdu do areálu VE Gabčíkovo 
zabezpečí Obstarávateľ prostredníctvom Stavebnotechnického dozoru a v zmysle Súťažných 
podmienok (Zväzok 3, bod 7.13). 
Pokiaľ bude pri výkone prác potrebné „Povolenie na zváranie a pálenie v priestoroch so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru“ toto zabezpečí Zhotoviteľ a predloží na schválenie 
Stavebnotechnickému dozoru Obstarávateľa. Pri zváračských prácach je Zhotoviteľ okrem iného 
povinný vykonávať práce v zmysle Zväzku 3 (bod 7.10 / 7) súťažných podkladov. 
 
E / Otázka č.5.3: Zaistenie príjazdových ciest pre montážne mechanizmy a trajlery 
Odpoveď na otázku č. 5.3: Zaistenie príjazdových ciest pre montážne mechanizmy, pracovné stroje, 
dovoz a odvoz dielov vykoná Zhotoviteľ. 
 
E / Otázka č.5.4: Oboznámenie pracovníkov objednávateľa s vykonávanou montážou vrátane 
zamestnancov zúčastnených organizácií 
Odpoveď na otázku č. 5.4: Oboznámenie pracovníkov Obstarávateľa (stavebnotechnický dozor, 
pracovníci prevádzky VE Gabčíkovo) s prácami na Generálnych opravách vykoná Zhotoviteľ. 
 
E / Otázka č.5.5: Odovzdanie žeriavov k opravám a modernizácii 
Odpoveď na otázku č. 5.5: Odovzdanie žeriavov na výkon prác Zhotoviteľovi vykoná Obstarávateľ 
prostredníctvom Stavebnotechnického dozoru. 
 
E / Otázka č.5.6: Možnosť parkovania montážnych vozidiel v najbližšej možnej vzdialenosti od 
montážneho pracoviska 
Odpoveď na otázku č. 5.6: Parkovanie montážnych vozidiel v objekte Vodnej elektrárne na mieste 
požadovanom Zhotoviteľom bude umožnené na základe schválenia Stavebnotechnického dozoru. 
 
E / Otázka č.5.7: Zaistenie montážneho priestoru na ŽD (žeriavovej dráhy) provizórnymi nárazníkmi, 
koncovým vypínaním žeriavu a výstražnými svetlami 

http://www.vvb.sk/cms/index.php?page=zoznam-vyhlasenych-obstraravani


Odpoveď na otázku č. 5.7: Zhotoviteľ vykoná počas prác na Generálnych opravách zaistenie 
montážnych priestorov (vrátane žeriavovej dráhy) všetkými potrebnými technicko – bezpečnostnými 
opatreniami. 
 
E / Otázka č.5.8: Preukázateľné vypnutie hlavnej troleje 
Odpoveď na otázku č. 5.8: Pri žeriavoch 275 t sa nejedná o trolej ale o prívodný napájací kábel. 
Vypnutie a zaistenie napájacieho kábla žeriavu 275t v generálnej oprave vykoná Obstarávateľ. 
 
E / Otázka č.5.9: Viazacie prostriedky, viazača a žeriavnika pre zaistenie skúšok podľa platných noriem 
Odpoveď na otázku č. 5.9: Všetky technické pomôcky a zariadenia (vrátane viazacích prostriedkov) 
a personál (žeriavnik, viazač) pre vykonanie predpísaných skúšok žeriavov 275t zabezpečí Zhotoviteľ. 

 
Otázka č. 6: 
F / STAVEBNÉ POVOLENIE PODĽA ZÁKONA Č. 50/1976 Z.Z 
V rámci generálnej opravy žeriavov 275T na území SR schvaľuje príslušnú dokumentáciu Technická 
inšpekcia Slovenska, ktorá je tiež prítomná aj pri prevádzkových skúškach žeriavov. 
Na aké činnosti spojené s GO žeriavov je potreba žiadať o stavebné povolenie Okresný úrad Bratislava, 
odbor ŽP? 
Odpoveď na otázku č. 6: 
Odpoveď je obsiahnutá v obstarávateľom už poskytnutom Vysvetlení č.5 (odpoveď na otázky č.1,2,3), 
ktoré obstarávateľ zverejnil na svojom webovom sídle 
http://www.vvb.sk/cms/index.php?page=zoznam-vyhlasenych-obstraravani, dňa 27.11.2017. 
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