
 
 

Zápis zo dňa 23. 07. 2010 
z uskutočnenej obhliadky miesta plnenia zmluvy 

verejná súťaž "služba" "S ČOV Žilina – intenzifikácia"  
 
 
 
 

 Obhliadka miesta plnenia zmluvy sa uskutočnila v súlade s oznámením o vyhlásení metódy 
verejného obstarávania a súťažnými podkladmi. 
 
 Obhliadka bola nepovinná a zúčastnili sa jej  2 zástupcovia záujemcov. 
 
 Po poskytnutí všeobecných informácií o jestvujúcom stave ako aj o pripravovaných 
zmenách na čistiarni odpadových vôd, zástupcovia záujemcov so zástupcami verejného 
obstarávateľa vykonali obhliadku po budúcom stavenisku. 
 
 Písomné požiadavky v zmysle bodu 17.4 súťažných podkladov záujemcovia neodovzdali. 
 
 V zmysle bodu 17.5 súťažných podkladov boli záujemcami ústne vznesené otázky: 

1. Môže uchádzač použiť na preukázanie splnenia referencií aj iné tlačivo s tým, 
že na predloženom formulári vypíše, že predkladá na inom tlačive, alebo musia 
byť referencie predložené len na vzorovom formulári ? 

2. Budú v jestvujúcom areáli čistiarne odpadových vôd dostatočné priestory napr. 
pre uskladnenie materiálu zhotoviteľa stavby? 

 
Odpovede verejného obstarávateľa: 

1. Bolo odpovedané, že môže, ak budú na predkladanom tlačive všetky údaje požadované 
verejným obstarávateľom v oznámení a v súťažných podkladoch a zároveň vo 
formulári predloženom v súťažných podkladoch uvedie informáciu, že referencie 
predkladá na inom tlačive a formulár podpíše štatutárny zástupca uchádzača. 

2. Áno, bude možnosť uloženia materiálu priamo v areáli čistiarne odpadových vôd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:     Taranová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V Y S V E T L E N I E  SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 

verejná súťaž na službu – S ČOV Žilina - intenzifikácia  
 
 Otázky záujemcov predložené v zmysle bodu 16. súťažných podkladov a odpovede verejného 
obstarávateľa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

   
Otázky záujemcu: 

1. V zväzku 1 súťažných podkladov na str. 26 uvádzate vzor referenčného lista „Zoznam 
plnenia zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet obstarávania“. Bude 
verejný obstarávateľ akceptovať referenčné listy aj na inom tlačive ako je uvedené na str. 26 
zväzku 1 súťažných podkladov ak uchádzač zároveň výplni predmetné tlačivo podľa 
súťažných podkladov a toto tlačivo podpíše štatutár uchádzača? 

2. V bode 3.1 Zväzku 3 súťažných podkladov (str. 63) uvádzate, cit. 
“Odhadovaný začiatok stavby je plánovaný v 10/2010. Práce majú byť dokončené do 24 
mesiacov od začiatku stavby, plus 12 mesiacov skúšobnej prevádzky. Spravovanie zmluvy 
o dielo na stavebné práce a ich dozorovanie dodávateľom služby bude v súlade s priebehom 
implementácie týchto prác. Predpokladá sa, že služby v rámci tejto zmluvy budú časovo 
obmedzené na obdobie 39 mesiacov“. 
V bode 5.2 zväzku 3 súťažných podkladov (str. 67) uvádzate, že predpokladaný dátum začatia 
výkony služieb je 01.08.2010 a predpokladaná doba výkonu služieb je 39 mesiacov od dátumu 
začatia. 
Z hore uvedeného je zrejmé, že predpokladaný začiatok poskytovania je 2 mesiace pred 
začiatkom výstavby, 24 mesiacov je doba výstavby, 12 mesiacov je skúšobná prevádzka a na 
spracovanie záverečnej správy ostáva 1 mesiac. 
V bode 3.1 zväzku 4 súťažných podkladov (str. 73) uvádzate, cit.:  
„Obstarávateľ požaduje vykonať rozpis dní (v odhadovaných pracovných dňoch) tak, aby počas 
lehoty výstavby (predpokladaná doba 24 mesiacov) bol pokrytý každý pracovný deň 
stavebným dozorom alebo krátkodobým špecialistom, hlavný inžinier stavby musí byť na 
stavbe počas tohto obdobia aspoň 10 pracovných dní v mesiaci. Uvažujte maximálny počet 
pracovných dní v mesiaci 20. Prítomnosť špecialistov na stavbe bude počas skúšobnej 
prevádzky a vyhodnotenia projektu t.j. počas nasledujúcich 15 mesiacov – periodická“. 
Z tohto bodu súťažných podkladov však je zrejmé, že začiatok poskytovania služieb  
dodávateľa je od začiatku stavby, 12 mesiacov je skúšobná prevádzka a 3 mesiace je na 
spracovanie záverečnej správy . 
Žiadame Vás preto stanoviť, čí dodávateľ začne poskytovať službu dva mesiace pred začiatkom 
stavby alebo súčasne so zahájením stavby. Taktiež   Vás žiadame o upresnenie koľko mesiacov 
bude mať dodávateľ na spracovanie záverečnej správy. Okrem toho je zrejmé, že termín 
začiatku poskytovania služieb uvedený v bode 5.2. zväzku 3 súťažných podkladov (01.08.2010) 
je nereálny. Žiadame Vás o stanovenie reálneho predpokladaného termínu začiatku 
poskytovania služieb. 
 

Odpovede verejného obstarávateľa: 
Odpoveď k otázke 1.  Uchádzač môže predložiť referenčné listy aj na inom tlačive aké je 
uvedené v súťažných podkladoch. Tento referenčný list musí obsahovať všetky požadované 
údaje uvedené v uverejnenom v oznámení príp. vo formulári, ktorý tvorí sú časť súťažných 
podkladov. V takomto prípade vo formulári uvedie odvolávku na priložené referenčné listy a 
formulár podpíše štatutárny zástupca uchádzača. 
 
Odpoveď k otázke 2.: upresňujeme: Celková predpokladaná doba výkonu stavebného dozora 
je 39 mesiacov. Výkon stavebného dozoru začne súčasne so zahájením stavby, pričom bude 
trvať 24 mesiacov t.j. počas lehoty výstavby + 12 mesiacov počas skúšobnej prevádzky + 3 
mesiace po ukončení skúšobnej prevádzky (počas tohto obdobia bude stavebný dozor 



spracovávať záverečnú správu a vykonávať ďalšie úkony súvisiace s uzavretím projektu). 
Predpokladaný začiatok poskytovania služby bude v zmysle súťažných podkladov, zväzok 2 
návrh zmluvy – po vydaní administratívneho nariadenia objednávateľa, ktorým sa stanoví 
dátum plnenia zmluvy. Administratívne nariadenie objednávateľa môže byť vydané až po 
uzatvorení Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby, t.j. po ukončení verejného obstarávania a 
jeho schválení poskytovateľom finančných prostriedkov. (Poznámka: Uvádzané konrétne 
dátumy ako napr. Odhadovaný začiatok stavby je plánovaný 10/2010, alebo predpokladaný 
dátum výkonu služieb je 1. 8. 2010, ktoré sú uvedené vo zväzku 3 súťažných podkladov neboli 
zosúladené a aktualizované v priebehu prípravy verejného obstarávania a odsúhlasovania 
súťažných podkladov a tým nie sú relevantné. ) 
 
Otázky záujemcu: 
Časť II.2.3 Technická spôsobilosť: 
 
v súťažných podmienkach je definovaná podmienka pre HIS okrem iného:  „skúsenosti 
s vykonávaním činnosti stavebného dozoru v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC minimálne 
na 2 projektoch realizovaných v oblasti výstavby – ČOV za posledných 10 rokov, s investičným 
nákladom každej stavby vyšším ako 3 mil. EUR“ 
 
Rozumieme uvedenej podmienke správne keď   sa domnievame že: 
 

- uchádzač o pozíciu HIS nemusel na dvoch projektoch vykonávať činnosť HIS (čl.3.1. 
FIDIC), podmienkou stanovenou v tendry je skúsenosť s činnosťou stavebného dozoru, 
napr. na pozícii „zástupca HIS“? 

 
- bude akceptovaný uchádzač o pozíciu HIS, ktorý má jednu potvrdenú referenciu ako HIS 

(čl.3.1. FIDIC) a ďalšiu  ako predstaviteľ Zhotoviteľa (čl.4.3. FIDIC) ? Rozumieme 
podmienke stanovenej v súťažných podmienkach tak, že aj Zástupca Zhotoviteľa musel 
disponovať so skúsenosťami s vykonávaním činnosti stavebného dozoru v súlade so 
zmluvnými podmienkami FIDIC voči svojim zmluvným partnerom – subdodávateľom ako 
aj členom realizujúceho združenia. 

 
Odpovede verejného obstarávateľa: 
odpoveď k prvej zarážke: 
Uchádzač je povinný splniť podmienku účasti tak, ako je uvedné v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch zväzok 3 –bod  6.1.1 t. j. musí preukázať 
skúsenosti s vykonávaním činnosti stavebného dozora v súlade so zmluvným podmienkami 
FIDIC ( červená alebo žltá kniha) min. na 2 stavbách realizovaných v oblasti 
vodohospodárskych stavieb (ČOV) za posledných 10 rokov s investičným nákladom každej 
stavby vyšším ako 3 mil. EUR bez DPH. (napr. môže byť aj na pozícii "zástupcu  HIS", alebo 
stavebného dozora) 
 
odpoveď k druhej zarážke: 
Na pozíciu HIS bude akceptovaný uchádzač, ktorý bude spĺňať už vyššie citovanú podmienku 
(skúsenosti s vykonávaním činnosti stavebného dozora min. na 2 stavbách...) 
V zmysle Oznámenia a súťažných podkladov môže predložiť referenciu ako zhotoviteľ len 
stavebný dozor pre ČOV (druhý k ľúčový špecialista). O skúsenostiach zástupcu zhotoviteľa s 
vykonávaním stavebného dozoru sa súťažné podklady na výber stavebného dozora 
nezmieňujú. Požiadavky na personál zhotoviteľa stavby sú riešené v súťažných podkladoch 
na výber zhotoviteľa. 
 
 
Vypracovali: Ing. Kvaššayová, Taranová 


