
PRIEVIDZA M E S T O P R I E V I D Z A 

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 

Mestský úrad, 

Záujemcom vo verejnej súťaži 

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo 
1.4-5204-2018/62316 

Vybavuje / linka 
Krajčíková/0465179601 

Ing. Hammer/0465179611 

Prievidza 
20.04.2018 

Vec 

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

Verejnému obstarávateľovi boli doručené žiadosti 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 žiadostiam uvádzame nasledovné: 

V súťažných podkladoch, časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zmluvy je v článku 4, bod č. 4.3 
definovaný záväzok zhotoviteľa vypracovať a predložiť vecný a finančný harmonogram svojich prác v 
termínoch uvedených v ďalšom texte predmetného bodu. 
Keďže v podkladoch poskytnutých obstarávateľom nie je definované, ktoré komunikácie tvoria prvú a 
ktoré druhú etapu môže obstarávateľ definovať i pre účely prípravy vecného a finančného harmonogramu 
ktoré komunikácie budú predmetom realizácie v rámci prvej etapy ? 

V prípade, že nie, môže obstarávateľ ozrejmiť v akom časovom horizonte, koľko dní pred podpisom zmluvy 
poskytne úspešnému uchádzačovi údaj, ktoré z komunikácií definovaných v súťažných podkladoch budú 
realizované v roku 2018 ? 

Odpoveď: 
Súčasťou návrhu zmluvy v cenovej ponuke bude vypracovaný vecný harmonogram, záväzný vecný a časový 
harmonogram bude súčasťou ZoD s úspešným uchádzačom. Predpokladáme, že zhotoviteľ vypracuje vecný 
harmonogram v závislosti od svojich stavebných kapacít a v závislosti na dopad plynulosti dopravy v danej 

Otázka č.2 ; 
V súťažných podkladoch, časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmera zmluvy je v článku 6, 
bod 6.6 definované akým spôsobom bude uvoľňované zádržné, t.j. 5% po odstránení vád a 

Žiadosť č. 1: 

Otázka č. 1 : 

oblasti. 
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nedorobkov prípadne zistených a uvedených v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí, zvyšných 5% 
potom do 60 dní po uplynutí lehoty 5 rokov od podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. 
Umožní obstarávateľ poskytnutie bankovej zábezpeky zo strany uchádzača vo výške zvyšných 5% 
zádržného ? 
V prípade, že áno do koľkých dní od poskytnutia bankovej zábezpeky uvoľní obstarávateľ zvyšných 5% 
zádržného ? 

Odpoveď: 

S možnosťou nahradenia druhej časti zádržného bankovou zárukou nesúhlasíme. 

Otázka č .3 : 
V súťažných podkladoch, časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zmluvy je v článku 8, bod 8.6 
definovaný záväzok zhotoviteľa do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť 
objednávateľovi 1 x poistnú zmluvu. Uchádzač má uzatvorenú rámcovú poistnú zmluvu. 
Myslíme si správne, a bude obstarávateľ akceptovať o považovať túto povinnosť zo strany zhotoviteľa za 
splnenú, pokiaľ tento v objednávateľom požadovanom termíne predloží poistný certifikát vystavený 
príslušnou poisťovňou k rámcovej zmluve, z ktorého bude zrejmé splnenie podmienky na poistenie diela v 
rozsahu definovanom v bode 8.4 zmluvy ? 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ trvá na podmienkach uvedených v častiach B.3 súťažných podkladov — Obchodné 
podmienky plnenia predmetu zákazky, či. 8, bod č. 8.6. 

Otázka č.4 : 
V súťažných podkladoch, časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zmluvy je v článku 8, bod 8.33, 
ktorý definuje povinnosť zhotoviteľa v oblasti BoZP okrem iného uvedené nasledovné : 
„ V prípade zistenia nedostatku je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre 
- daňovom doklade za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok, a to vo výške uvedenej v bode 11.4. tejto 
zmluvy za každého zamestnanca a každý nedostatok. Zhotovíte!' je povinný tieto uplatňované pokuty odpočítať 
z faktúry - daňovom doklade za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok." 
Takto definovaný spôsob uplatnenia si sankcie za prípadné porušenie BoZP, t.j. že zhotoviteľ povinný túto 
situáciu riešiť formou odpočtu z faktúry za vykonané práce považujeme za nepresný a v rozpore splatnou 
legislatívou, ako i v rozpore so samotným znením zmluvy (bod 11.5). Podotýkame že zhotoviteľ je povinný 
vyhotoviť faktúru, kde základom dane je všetko čo tvorí protihodnotu, t. j . 100% hodnoty zhotoviteľom 
vykonaných a objednávateľom v súpise skutočne vykonaných prác odsúhlasených prác a dodávok, resp. 
100% z ceny diela po jeho ukončení a prevzatí objednávateľom, ktorú zhotoviteľ prijal alebo má prijať od 
objednávateľa. Máme za to, že v prípade vzniku takejto situácie dávajúcej objednávateľovi nárok na 
uplatnenie si sankcie bude tento postupovať v súlade so znením zmluvy - bod 11.5 a následne dôjde k 
vzájomnému zápočtu pohľadávok a nie odpočtu z faktúry. 
Prehodnotí obstarávateľ v tomto smere znenie vyššie uvedeného textu v bode č. 8.33 a tento upraví tak aby 
bol v súlade s platnou legislatívou, resp. daný text z bodu č. 8.33 vypustí ? 

Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ trvá na podmienkach uvedených v častiach B.3 súťažných podkladov, Obchodné 
podmienky plnenia predmetu zákazky, čl. 8, bod 8.33. 

Otázka č.5 : 
V súťažných podkladoch, časť B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zmluvy je v článku 8, bod 8.34, 
ktorý definuje právo objednávateľa ku kontrole a vykonaniu skúšky na prítomnosť alkoholu okrem iného 
uvedené nasledovné: 
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„ Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške uvedenej 
v bode 11.4. tejto zmluvy za každý pozitívny výsledok skúšky alebo odmietnutie podrobiť sa skúške. V prípade 
zistenia takéhoto stavu je objednávateľ oprávnený požadovať odpočet zmluvných pokút vo faktúre a 
zhotoviteľ je povinný tieto pokuty odpočítať z faktúry." 
Takto definovaný spôsob uplatnenia si sankcie, t. j . že zhotoviteľ je povinný tieto pokuty riešiť formou 
odpočtu z faktúry za vykonané práce považujeme za nepresný a v rozpore s platnou legislatívou, ako 
i v rozpore so samotným znením zmluvy (bod 11.5). Podotýkame že zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru, 
kde základom dane je všetko čo tvorí protihodnotu, t. j . 100% hodnoty zhotoviteľom vykonaných a 
objednávateľom v súpise skutočne vykonaných prác odsúhlasených prác a dodávok, resp. 100% z ceny diela 
po jeho ukončení a prevzatí objednávateľom, ktorú zhotoviteľ prijal alebo má prijať od objednávateľa. Máme 
za to, že v prípade vzniku situácie dávajúcej objednávateľovi nárok na uplatnenie si sankcie bude tento 
postupovať v súlade so znením zmluvy - bod 11.5a následne dôjde k vzájomnému zápočtu pohľadávok a nie 
odpočtu z faktúry. 
Prehodnotí obstarávateľ v tomto smere znenie vyššie uvedeného textu v bode č. 8.34 a tento upraví tak aby 
bol v súlade s platnou legislatívou, resp. daný text z bodu č. 8.34 vypustí ? 

Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ trvá na podmienkach uvedených v častiach B.3 súťažných podkladov, Obchodné 
podmienky plnenia predmetu zákazky, čl. 8, bod 8.34 

Otázka č.6: 
V objekte Východná ulica je nesúlad PD a výkazu výmer. Položky č. 7 a 8 majú rozdielne hrúbky ako vo 
vzorovom priečnom reze. 

Žiadame o presné zadanie hrúbok, s ktorými máme uvažovať v objekte Východná ulica pol. č. 7 a 8. 

Odpoveď: 
Zadanie hrúbok pre realizáciu stavebného objektu: Rekonštrukcia MK Východná ulica I. Etapa 
Plocha úpravy je cca 1 868,00 m2 komunikácie. 
KONŠTRUKCIA VOZOVKY 
Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia: 

Asfaltový betón strednozrnný AC11 O, PMB 45/80-75, STNEN 13 108-1 50 mm 
Postrek spojovací PS-A, CBP 0,50 kg/m2 STN 73 6129 
Asfaltový betón strednozrnný AC 22 L , 35/50,1 STN EN 13 1 08-1 70 mm 
Postrek spojovací PS-A, CBP 0,50 KG/M2 STN 73 6129 
Cementová stabilizácia CBGMC8/io22 STN EN 14227-1 200 mm 
P odkladné konštrukčné vrstvy vozovky (ŠD) frakcie 0-63 180 mm 
Spolu nová konštrukcia 500 mm 

Otázka č.7: 
Vo vysvetlení č.. 1.4-5204-2018/56669 , žiadosť č. 2, otázka č.3 V súťažných podkladoch, časť B I Opis 
predmetu zákazky, bod 6, je uvedené:,, Zhotoviteľ vypočíta samostatne pre každý stavebný objekt výšku 
nákladov umiestnenia stavby -rezervu vo výške 4%. Položky budú uvedené samostatne vo výkaze výmer." 
Akým spôsobom má uchádzač postupovať, za predpokladu, že by nemal zasahovať do súpisu prací (výkazov 
výmer) vydaných zadávateľom? Má uchádzač pripraviť svoj samostatný súpis objektov a u každého stanoviť 
rezervu vo výške 4%?" 
odpoveď verejného obstarávateľa: Rozpočtová rezerva bude stanovená z rozpočtu a uvedená v krycom liste 
každého stavebného objektu. 
Žiadame verejného obstarávateľa, aby presne a zrozumiteľne definoval akým spôsobom a kde máme 
započítať rozpočtovú rezervu vo výške 4%, ktorá má byť vypočítaná pre každý objekt samostatne, nakoľko 
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nám krycie listy v súťažných podkladoch neboli poskytnuté a uchádzač nesmie zasahovať do výkazu výmer, 
ktorý obstarávateľ poskytol. 

Odpoveď: 
Rozpočtová rezerva, z dôvodu zmeny alebo doplnenia projektového technického riešenia v priebehu 
realizácie diela, bude stanovená z oceneného výkazu výmer. Uchádzač vypracuje ku každému oceňovanému 
stavebnému objektu krycí list, kde uvedie rezervu vo výške 4 %. 

Žiadosť č. 2; 

Otázka: 
Z Dodatečných informacích z 13.4.2018 nám není jasná odpoveď na dotaz č. 3 z žádosti č. 2, týkající se 
nákladu na umísténí stavby. 
Jaký krycí list má zadavatel na mysli? Soupis prací (rozpočet) zadného stavebního objektu krycí list 
neobsahuje. Bod 7 v časti B. 1 uvádí, že požadavky uvedené v bodech 2. až 6. zahrne zhotovitel do ceny díla. 
To se tyká i nákladu na umísténí stavby ve výši - rezerva 4%, která má být též vykázaná samostatné. 
Doplní zadavatel položku do soupisu prací? 

Odpoveď: 
Rozpočtová rezerva, z dôvodu zmeny alebo doplnenia projektového technického riešenia v priebehu 
realizácie diela, bude stanovená z oceneného výkazu výmer. Uchádzač vypracuje ku každému oceňovanému 
stavebnému objektu krycí list, kde uvedie rezervu vo výške 4 %. 

Žiadosť č. 3: 

Otázka: 
Súčasťou Zmluvy o dielo - ako príloha č. 2 je uvedený harmonogram realizácie prác. Chápeme správne, že 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť harmonogram už v ponuke alebo ho bude vyžadovať až od 
úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy o dielo. 

Odpoveď: 
Súčasťou návrhu zmluvy v cenovej ponuke bude vypracovaný vecný harmonogram, záväzný vecný a časový 
harmonogram bude súčasťou ZoD s úspešným uchádzačom. Predpokladáme, že zhotoviteľ vypracuje vecný 
harmonogram v závislosti od svojich stavebných kapacít a v závislosti na dopad plynulosti dopravy v danej 
oblasti. 

S pozdravom 

í 
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