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Vec 
Zadávanie podlimitnej zákazky č. 15426-WYP 
„Oprava poruchy vozovky a živičného krytu na ulici Šafárikova a J.G. Tajovského v Trnave” 
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 

 
 V rámci zadávania podlimitnej zákazky č. 15426-WYP „Oprava poruchy vozovky                    
a živičného krytu na ulici Šafárikova a J.G. Tajovského v Trnave” Vám v zmysle § 114 ods. 8, 
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZVO) 
zasielame vysvetlenie súťažných podkladov (SP), nakoľko bola doručená žiadosť o vysvetlenie SP od 
jedného uchádzača. 

 
Otázka č. 1: 
„V súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky, v článku 2 Technické požiadavky 
obstarávateľa (všeobecne), bod 2.1. je uvedené. „Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác plne 
rešpektovať „Všeobecné technické požiadavky a obchodné požiadavky stavebných prác“ 
(publikované Ministerstvom výstavby a verejných prác a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska) 
a zhotoviť dielo v súlade s nimi.“ Môže verejný obstarávateľ uviesť či ide o správny názov 
dokumentu? Názov inštitúcie (Ministerstvo výstavby a verejných prác), ktorá mala dokument vydať, 
nie je správny. Domnievame sa že ide skôr o Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR? Vyhlášku podobného znenia vydalo Ministerstvo životného prostredia. 
Vysvetlenie: 
Verejný obstarávateľ upravuje v časti B.1 Opis predmetu zákazky, v článku 2 Technické požiadavky 
obstarávateľa (všeobecne), bod 2.1. nasledovne: 
2.1 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác plne rešpektovať Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zhotoviť dielo v 
súlade s nimi.          

 
Otázka č. 2: 
„Môže verejný obstarávateľ odstrániť nesúlad medzi odsekom 3.4. Súťažných podkladov, časť B.1 
Opis predmetu zákazky, článok 3, kde je v poslednom odseku uvedené: „Pripravenosť na odovzdanie 
ukončeného predmetu zákazky resp. verejnej práce je uchádzač povinný oznámiť objednávateľovi 
písomne doporučeným listom najmenej 15 dní vopred“ a článkom VIII., odsekom 8.1. Zmluvy o dielo 
(časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania), kde je uvedené: „Pripravenosť na 
odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej 5 
dní vopred.“ 
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Vysvetlenie: 
Verejný obstarávateľ upravuje v súťažných podkladoch časť B.1 Opis predmetu zákazky, článok 3 
odsek 3.4. nasledovne: 
3.4 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní uchádzač odovzdaním diela objednávateľovi na 

základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo 
technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí 
úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na 
odovzdanie ukončeného predmetu zákazky resp. verejnej práce je uchádzač povinný oznámiť 
objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej 5 dní vopred. 

 
Otázka č. 3: 
„Článok VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA, odsek 7.3. Zmluvy o dielo Povinnosti zhotoviteľa – 
Domnieva sa uchádzač správne, že skratka MV SR je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a nie Ministerstvo vnútra SR? Môže verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať pokyny pre 
vedenie stavebných denníkov napr. číslo vyhlášky a podobne? 
Vysvetlenie: 
Verejný obstarávateľ upravuje v súťažných podkladoch časť B.3 Obchodné podmienky dodania 
predmetu obstarávania pre každú časť zákazky  
A) Oprava poruchy vozovky a živičného krytu na ulici Šafárikova v Trnave  
B) Oprava poruchy vozovky a živičného krytu J. G. Tajovského v Trnave   
Čl. VII. PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA odsek 7.3. bod 7.3.1 a 7.3.4 nasledovne: 
7.3.1.  Je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (uviesť konkrétnu osobu-stavbyvedúceho a 

č. oprávnenia odbornej spôsobilosti) stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. vydanej 
Ministerstvom životného prostredia SR dňa 11.12.2000 a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a 
predkladať stavebný denník technickému dozorovi objednávateľa denne. Zároveň je povinný 
viesť v SD podrobný popis  výkonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osadenie orientačnej 
tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z.. 

7.3.4.  Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 
Z. z., v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.   

     
 S pozdravom 
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