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V Skalici dňa 30.04.2018 

 

 

 

VEC:  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 
 

 Osobe podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – Fakultnej nemocnici s 

poliklinikou Skalica, a. s., so sídlom: Koreszkova 7, 909 82 Skalica, IČO: 44 444 761 boli 

doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 114 ods. 8 zákona, ktoré boli 

poskytnuté osobou podľa § 8 zákona k zadávaniu podlimitnej zákazke s názvom: 

„Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné práce“. Dovoľujeme si Vám 

zaslať znenie otázok a odpovedí:  

 

 Otázka č. 1: 

 Žiadame o doplnenie množstiev, merných jednotiek a presného typu komponentov 

vo výkaze výmer Časť 2 - Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie u nasledovných 

vyznačených položiek: 

a) 5-55/B - VYBÚRANIE MUROVANÉ PRIEČKY S OBOJSTRANNÝM 

KERAMICKÝM OBKLADOM,  HR. 110mm, V.2,9m, AJ ROZVODŮ 

b) 6-56/B - VYBÚRANIE MUROVANÉ PRIEČKY S OBOJSTRANNÝM 

KERAMICKÝM OBKLADOM, HR. 110mm, V.2,9m, AJ ROZVODOV 

c) 18 - 68/B - VYBÚRANIE MUROVANÉ PRIEČKY S OBOJSTRANNÝM 

KERAMICKÝM OBKLADOM, HR. 110mm, V. 2,95m, AJ ROZVODOV 

d) 46 - 24/D - DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU AJ SVIETIDIEL A 

PRVKOV VZT 

e) 47 - 25/D - DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU AJ SVIETIDIEL A 

PRVKOV VZT 

f) 48 - 26/D - DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU AJ SVIETIDIEL A 

PRVKOV VZT, OPERAČNEJ LAMPY 

g) 49 - 27/D - DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU AJ SVIETIDIEL A 

PRVKOV VZT 

h) 50 - 28/D - DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU AJ SVIETIDIEL A 

PRVKOV VZT 

i) 52 - 30/D - DEMONTÁŽ VZT, VEDENÍ MÉDIÍ 

j) 54 - 32/D - DEMONTÁŽ A VYBÚRANÍ RADIÁTOROV, AJ ROZVODOV 

TOPNÉ VODY 

k) 55 - 33/D - DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU AJ SVIETIDIEL A 

PRVKOV VZT 

 

 Odpoveď č. 1: 

 Osoba podľa § 8 zákona touto cestou upresňuje popis vyššie uvedených vyznačených 

položiek výkazu výmer: 

 
5 

55/B 
VYBÚRANIE MUROVANÉ PRIEČKY S OBOJSTRANNÝM 

KERAMICKÝM OBKLADOM HR.110mm,V.2,9m, AJ ROZVODŮ 
m2 10,200 

ROZVODŮ - rozvody vody, pozinkovaná oceľová rúra dĺžky cca 6 bm 
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6 
56/B 

VYBÚRANIE MUROVANÉ PRIEČKY S OBOJSTRANNÝM 

KERAMICKÝM OBKLADOM HR.110mm, V.2,9m, AJ ROZVODOV 
m2 10,200 

ROZVODOV - rozvody vody, pozinkovaná oceľová rúra dĺžky cca 6 bm 

18 
68/B 

VYBÚRANIE MUROVANÉ PRIEČKY S OBOJSTRANNÝM 

KERAMICKÝM OBKLADOM HR.110mm, V. 2,95m, AJ ROZVODOV 
m2 9,700 

ROZVODOV - rozvody vody, pozinkovaná oceľová rúra dĺžky cca 7 bm 

 
46 

24/D 
DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU AJ SVIETIDIEL A 

PRVKOV VZT 
m2 11,200 

PRVKOV VZT - rozvody VZT cca 12 bm a VZT vyústiek cca 2 ks 

47 
25/D 

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU AJ SVIETIDIEL A 

PRVKOV VZT 
m2 41,600 

PRVKOV VZT - rozvody VZT cca 22 bm a VZT vyústiek cca 8 ks 

48 
26/D 

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU AJ SVIETIDIEL A 

PRVKOV VZT, OPERAČNEJ LAMPY 
m2 53,200 

PRVKOV VZT - rozvody VZT cca 26 bm a VZT vyústiek cca 12 ks  

49 
27/D 

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU AJ SVIETIDIEL A 

PRVKOV VZT 
m2 10,600 

PRVKOV VZT - rozvody VZT cca 26 bm a VZT vyústiek cca 12 ks 

50 
28/D 

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU 

AJ SVIETIDIEL A PRVKOV VZT 
m2 6,900 

PRVKOV VZT - rozvody VZT cca 10 bm a VZT vyústiek cca 2 ks 

52 30/D DEMONTÁŽ VZT, VEDENÍ MEDIÍ bm 2,600 

DEMONTÁŽ VZT – rozvody VZT - cca 20 bm  

VEDENÍ MEDIÍ - potrubné rozvody, pozinkovaná oceľová rúra – cca 60 bm 

54 
32/D 

DEMONTÁŽ A VYBÚRANÍ RADIÁTOROV, AJ ROZVODOV TOPNÉ 

VODY 
ks 10,000 

ROZVODOV TOPNÉ VODY – oceľové potrubie – cca 80 bm 

55 
33/D 

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO PODHĽADU AJ SVIETIDIEL A 

PRVKOV VZT 
m2 7,200 

PRVKOV VZT - rozvody VZT cca 6 bm a VZT vyústiek cca 2 ks 

 

 Otázka č. 2: 

 Žiadame doplniť Časť 1 - Ambulancie klinickej onkológie - 07 - I - DOKLADY, 

priečinok je prázdny. 

 

 Odpoveď č. 2: 
 Osoba podľa § 8 zákona touto cestou dopĺňa priečinok 07 - I – DOKLADY, Časť 1 - 

Ambulancie klinickej onkológie o tieto doklady:  

 - Prekladacia kabina - popis + nakresy.pdf; 

 - Pristresok Alouette - popis + nakres.pdf; 

 - Technicka inspekcia SR - odborne stanovisko k PD.pdf. 

 Vyššie uvedené doklady tvoria prílohu č. 1 až č. 3 tohto vysvetlenia súťažných 

podkladov. 

 

 Otázka č. 3: 

 VV Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie - pol. č. 899 

- Izolácia prívodného potrubia hrúbky 30mm, samolep 88,00 m3. Je merná jednotka 

správna? 
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 Odpoveď č. 3: 
 Merná jednotka (m3) uvedená vo výkaze výmer pri položke č. 899 nie je správna, ide o 

chybu v písaní. Správnou jednotkou plochy izolácie je m2, t.j. osoba podľa § 8 zákona požaduje 

v tejto položke oceniť 88,00 m2 - Izolácie prívodného potrubia hrúbky 30mm, samolep. 

 

 Otázka č. 4: 

 Vo výkrese VZT - 1 je v miestnosti č. H1.32 odvodný ventilátor izolátora, ktorý sa 

ale vo VV nenachádza. Je tento ventilátor predmetom VO? Ak áno, žiadame doplniť VV. 

 

 Odpoveď č. 4: 
 Ventilátor pre odsávanie je súčasť dodávky izolátora (viď. príslušná technická správa). 

Z toho dôvodu nie je samostatne uvedený vo výkaze výmer. 

 

 Otázka č. 5: 

 Bola položená otázka ohľadom spôsobu predkladania ponúk vzhľadom na 

účinnosť zákona č. 248/2017 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, t.j. z akého dôvodu osoba podľa § 8 zákona požaduje v bode 13. súťažných 

podkladov Predkladanie ponuky - predloženie ponúk dvojobálkovým systémom a 

následne otváranie ponúk samostatne v časti Ostatné a Kritériá? 

 

 Odpoveď č. 5: 
 Osoba podľa § 8 zákona sa ospravedlňuje za vzniknutú chybu a upravuje spôsob 

predkladania ponúk na tzv. „jednoobálkový“, t.j. uchádzač predkladá všetky doklady tvoriace 

obsah ponuky v jednej obálke bez delenia na časť ponuky, označené slovom „Ostatné“ a 

„kritériá“.  

 Vzhľadom na uvedené osoba podľa § 8 zákona upravuje znenie týchto častí súťažných 

podkladov: 

 

- časť III. súťažných podkladov, bod 7.4. znie takto: 

„7.4. Uchádzač predloží ponuku v jednom listinnom origináli, jednej listinnej kópii a jednej 

elektronickej kópii na pamäťovom médiu (na CD/DVD/USB nosičoch alebo na iných vhodných 

nosičoch). Textové výstupy musia byť vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare, tabuľkové 

výstupy vo formáte .pdf a zároveň vo formáte .xls/.xlsx, obrázkové výstupy vo formáte .pdf. 

Kópia ponuky v elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosičoch musí zodpovedať ponuke 

predloženej v písomnej/papierovej forme, pričom ak ide o doklady, ktoré sú podpísané alebo 

obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej ponuke s uvedením mena a 

priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto 

osôb a odtlačku pečiatky. CD/DVD/USB sú určené na účely zverejňovania dokumentov v 

profile, preto musia byť primerane označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o 

informáciách označených ako dôverné podľa § 22 zákona, ako aj vo väzbe na ochranu osobných 

údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné 

informácie“).“ 

 

- časť III. súťažných podkladov, bod 11.3. znie takto: 

„11.3. Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Ak doklad o zložení 

zábezpeky nebude súčasťou ponuky a/alebo ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet 

osoby podľa § 8 zákona podľa bodu 11.5 a) týchto súťažných podkladov alebo ak banková 
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záruka nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 11.5 b) týchto súťažných podkladov, bude 

uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.“ 

 

- časť III. súťažných podkladov, bod 12. znie takto: 

„12.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia 

podľa bodov 12.2 a 12.3 týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných 

podkladoch, doplnené tak ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov. Uchádzač 

nie je oprávnený meniť znenie dokladov, dokumentov a vyhlásení, ktorých vzory sú súčasťou 

týchto súťažných podkladov, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť 

podľa požiadaviek osoby podľa § 8 zákona uvedených v súťažných podkladoch. 

12.2. Ponuka musí obsahovať: 

12.2.1. samostatný list, na ktorom je uvedené min.: 

 - obchodné meno alebo názov uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, 

 - meno, e-mailovú adresu a telefónny kontakt osoby určenej pre elektronickú aukciu, 

 - či uchádzač je mikropodnik, malý alebo stredný podnik v prípade, ak uchádzač 

 predbežne nenahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 39 

 zákona určené osobou podľa § 8 zákona v tomto verejnom obstarávaní a podpis 

 uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (porovnajte odporúčanie 

 Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných 

 podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na 

 štatistické účely. 

 - Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat 

 a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR; 

 - Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat 

 a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR; 

 - Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré 

 zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR 

 a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR). 

12.2.2. doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa podmienok 

 uvedených v prílohe č. 6 týchto súťažných podkladov v súlade s výzvou na predkladanie 

 ponúk ((oddiel III: Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie, 

 bod III.1) Podmienky účasti, podbody III.1.1), III.1.2 a III.1.3)), formulár jednotného 

 európskeho dokumentu podľa prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov, v prípade, že 

 uchádzač podľa § 39 zákona predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia 

 podmienok účasti určených osobou podľa § 8 zákona v tomto verejnom obstarávaní; 

12.2.3. návrh zmluvy o dielo pre príslušnú časť zákazky (s doplnením ceny v čl. IV bod  4.3.,  

bez príloh) uvedený v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov, doplnený o identifikáciu 

uchádzača v záhlaví a na konci návrhu zmluvy o dielo a informácií podľa čl. I bod 1.6. (ak ide 

o skupinu dodávateľov) návrhu zmluvy o dielo, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom, jeho 

štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 

uchádzača v záväzkových vzťahoch. Návrh zmluvy o dielo nesmie obsahovať žiadne 

ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore s požiadavkami osoby podľa § 8 zákona stanovenými vo 

výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch; 

12.2.4. doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 11 týchto súťažných podkladov; 

12.2.5. vyhlásenia uchádzača a plnomocenstvá uchádzača – vyplnené formuláre podľa prílohy 

 č. 5 týchto súťažných podkladov. 

 Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie – vyplnený/é formulár/e podľa prílohy č. 5 

 týchto súťažných podkladov. 

12.2.6. Osoba podľa § 8 zákona odporúča uchádzačom, aby ponuka obsahovala „Zoznam 

 dôverných informácií“ podľa bodu 7.6 týchto súťažných podkladov. 
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12.2.7. Vyplnená príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa týchto 

 súťažných podkladov; 

12.2.8. kompletne vyplnený výkaz výmer príslušnej časti zákazky podľa Prílohy č. 1 týchto 

 súťažných podkladov predložený v listinnej podobe a súčasne aj v elektronickej forme 

 vo formáte kompatibilnom s MS Excel. Dokument v listinnej podobe musí byť podpísaný 

 uchádzačom, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 

 skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať za člena skupiny. Vyplnený výkaz 

 výmer sa stane prílohou č.2 (Špecifikácia ceny diela – rozpočet) zmluvy o dielo, ktorej 

 návrh je prílohou č. 3 týchto súťažných podkladov. 

 UPOZORNENIE: 

 Z dôvodu odstránenia rozdielov vznikajúcich zaokrúhľovaním číselných údajov v 

 rozpočtoch, je potrebné dodržiavať pravidlo „zaokrúhľovania“ všetkých číselných 

 údajov na 2 desatinné miesta, a to podľa funkcie v MS Exceli: 

 „Formát/Bunky/Číslo/2desatiné miesta“. Zároveň je potrebné v záujme presného 

 stanovenia údajov definovaných v tabuľkách rozpočtu, dodržať pravidlo nielen 

 zaokrúhľovania na 2 desatinné miesta, ale aj „nastavenie“ číselných údajov na 

 presnosť výpočtu 2 desatinné miesta, a to podľa funkcie v MS Exceli: 

 „Nástroje/Možnosti/Výpočty/Presnosť podľa zobrazenia“. Evidencia a počítanie 

 číselných údajov s presnosťou na 2 desatinné miesta zabezpečí, aby program, v ktorom 

 je rozpočet zostavený, nepočítal s viacerými desatinnými miestami, pričom viditeľné by 

 boli iba požadované 2 desatinné miesta. 

12.2.9.CD/DVD/USB nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s ponukou podľa týchto 

 súťažných podkladov 

12.3. Doklady a dokumenty v zmysle bodov 12.2.1 až 12.2.9, budú spoločne vložené do uzavretej 

obálky, ktorá bude mať náležitosti v zmysle bodu 16.1.“ 

 

- časť III. súťažných podkladov, vypúšťa sa bod 16.2. a 16.3. 

- časť IV. súťažných podkladov, bod. 22. znie takto: 

„22.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.05.2018, o 10:00 hod. na adrese osoby podľa § 8 

zákona: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica. 

22.2. Každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola 

predložená. 

22.3. Každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk má právo sa 

zúčastniť otvárania ponúk. Takýto uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť 

sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom 

totožnosti a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 

preukazom totožnosti, dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. 

21.4 Na otváraní ponúk sa overí neporušenosť ponúk a zverejnia obchodné mená alebo názvy, 

sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli 

doručené v lehote na predkladanie ponúk a na adresu uvedenú na doručenie ponúk, a ich 

návrhy na plnenie kritérií určených osobou podľa § 8 zákona na hodnotenie ponúk, ktoré sa 

dajú vyjadriť číslom. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. 

21.5 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli otvárané, bude najneskôr do piatich dní odo 

dňa otvárania ponúk zaslaná zápisnica z otvárania ponúk s uvedením zoznamu uchádzačov 

vrátane ich obchodných mien alebo názvov, sídiel, miest podnikania alebo adresy pobytov a 

ich návrhov na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.“ 

 

 Spôsob predkladania ponúk na tzv. „jednoobálkový“, bude osobou podľa § 8 zákona 

upravený prostredníctvom korigenda pôvodnej výzvy na predkladanie ponúk. 
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Vzhľadom na doplnenie súťažných podkladov a projektovej dokumentácie, osoba podľa 

§ 8 zákona predlžuje lehotu na predkladanie ponúk. Nová lehota na predkladanie ponúk je 

24.05.2017 do 10:00 hod. (na adrese: Tendrex, s. r. o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava) a taktiež 

lehota na otváranie ponúk sa posúva na 25.05.2017 o 10:00 hod. (na adrese: Fakultná 

nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica). Uvedené bude taktiež 

upravené korigendom pôvodnej výzvy na predkladanie ponúk.   

 

S pozdravom 

 

 

 

      Mgr. Hana Šlachtová 

    osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Prekladacia kabina - popis + nakresy.pdf  

Príloha č. 2: Pristresok Alouette - popis + nakres.pdf 

Príloha č. 3: Technicka inspekcia SR - odborne stanovisko k PD.pdf 


