
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 26.11.2020  

         

   
Názov: Všetkým známym záujemcom 

   Sídlo:  

   
Kor. adresa:  

         

   v Nových Zámkoch, dňa 3.12.2020 
         

Identifikácia verejného obstarávateľa: Identifikácia verejného obstarávania: 

Názov: Obec Dolinka Názov zákazky: 

Sídlo: Dolinka 211, 99128 Dolinka ZBERNÝ DVOR V OBCI DOLINKA 

IČO: 00 319 287 Druh zákazky: Práce 

         
Vážený záujemca! 

 

Zasielame Vám odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, o ktoré požiadal jeden zo 

záujemcov. 

 

Dňa 26.11.2020 jeden zo záujemcov požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov v nasledovnom 

znení: 

 

Otázka: 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov zákazky s názvom „ZBERNÝ DVOR 

V OBCI DOLINKA“, ktorej výzva bola zverejnená na stránke CKO – partnerská dohoda dňa 

24.11.2020. 

„Nakoľko záujemcovia naceňujú a do ponuky predkladajú (verejným) obstarávateľom poskytnutý 

výkaz výmer (zadanie), žiadame o vysvetlenie, či položky (materiály, práce/dodávky, montáže a iné), 

ktoré sa v tomto výkaze výmer nenachádzajú, avšak sa nachádzajú vo výkresovej/textovej časti 

projektovej dokumentácie alebo v zmluve o dielo, budú alebo nebudú považované za práce naviac? Ak 

by bola odpoveď na predošlú otázku záporná, t.j. že takéto položky nebudú považované za naviac 

práce, žiadame o vysvetlenie prečo nebudú považované za naviac práce ako aj o vysvetlenie, akým 

spôsobom má takéto položky uchádzač naceniť, keď sa vo výkaze výmer nenachádzajú (cenu takýchto 

„chýbajúcich“ položiek jednak principiálne a technicky nemožno zahrnúť do iných – existujúcich - 

položiek výkazu výmer a jednak za súlad výkresovej/textovej časti projektovej dokumentácie a zmluvy 

o dielo s výkazom výmer je zodpovedný verejný obstarávateľ, nie je teda možné prenášať zodpovednosť 

za chýbajúce položky vo výkaze výmer na uchádzačov)?“ 

 

Odpoveď: 

 

Dňa 27.11.2020 verejný obstarávateľ e-mailom požadoval o konkretizovanie jeho otázky v 

nasledovnom znení: 

 

Žiadame Vás o uvedenie konkrétnych položiek (materiály, práce/dodávky, montáže a iné), ktoré 

považujete za také, ktoré sa v tomto výkaze výmer nenachádzajú, avšak sa nachádzajú vo 

výkresovej/textovej časti projektovej dokumentácie alebo v zmluve o dielo. 

Inak je Vaša otázka hypotetického charakteru a zhotoviteľ projektovej dokumentácie sa k nej 

nevie vyjadriť. 



Keďže do odoslania a zverejnenia odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných 

podkladov daný záujemca nereagoval, je odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť 

o vysvetlenie zo dňa 26.11.2020 nasledovná:  

 

Verejný obstarávateľ nemá vedomosť o položkách (materiály, práce/dodávky, montáže a 

iné), ktoré sa v tomto výkaze výmer nenachádzajú, avšak sa nachádzajú vo 

výkresovej/textovej časti projektovej dokumentácie alebo v zmluve o dielo.  

V prípade, ak by počas realizácie diela k takejto situácii došlo, zmluvné strany sa budú 

riadiť príslušnými ustanoveniami návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je prílohou č. 4 Výzvy na 

predkladanie ponúk zo dňa 24.11.2020. 
 
 

 

 

 
Touto odpoveďou nedochádza k žiadnej zmene súťažných podkladov či doplneniu Výzvy na 

predkladanie ponúk. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ  nepristupuje k predĺženiu lehoty na 

predkladanie ponúk.  
 

Uvedené dávame na vedomie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.    

         
S pozdravom 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

     Zsolt Régi, starosta obce 

 


