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Vec 

 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza -  stanovisko k žiadosti o 
vysvetlenie súťažných podkladov 

 

 

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej 

zákazky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“ zverejnenej vo 

Vestníku VO č. 60/2018 dňa 26.3.2018 pod číslom 4133-WYP.  

 

K žiadosti uvádzame nasledovné: 

 

Otázka č. 1 

V predmetnom oznámení vo vestníku v bode III. 1.3) Technická spôsobilosť, časť 2) § 34 ods. 1 

písm. g) zákona o VO ...sa uvádza: „Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti 

stavbyvedúceho .... na činnosti dopravné stavby, mosty, tunely....“ Môže verejný obstarávateľ 

upraviť rozsah spôsobilosti stavbyvedúceho na činnosť dopravné stavby z dôvodu, že v predmetom 

obstarávania tejto zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v intraviláne mesta 

a mestských častí mesta Prievidza, a nie rekonštrukcia mostov a tunelov?  

  

Odpoveď: 

 

Vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku VO č. 60/2018 dňa 26.3.2018 pod číslom 

4133-WYP, bod III. 1.3) Technická a odborná spôsobilosť časť 2) znie: 

 

2) § 34 ods.1 písm. g) zákona o VO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a 

odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej 

zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,  

Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného alebo 

notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v platnom znení v overenej kópii s originálom odtlačku pečiatky 
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a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci), alebo iný ekvivalentný doklad 

preukazujúci skutočnosť pre minimálne jedného stavbyvedúceho v kategórii / odbornom zameraní  

– 20 – inžinierske stavby , ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác.   

Odôvodnenie: Zabezpečenie zodpovednosti a odbornej spôsobilosti pri realizácii stavebných 

prác.     

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

                                                                                 JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                           primátorka mesta 
 

 

 


