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Vec 
Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď 
 
 
Na základe žiadosti o vysvetľovanie doručenej verejnému obstarávateľovi elektronickou 
poštou dňa 20. decembra  2013 Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie v celom rozsahu. 
Vysvetľovanie sa týka podlimitnej zákazky s predmetom obstarávania Rekonštrukcia 
objektov SBM Banská Štiavnica – II. etapa,  zverejnenej vo VVO č.245/2013 zo dňa 14. 12. 
2013, značka 19735 – WYP. 
 
V žiadosti o vysvetlenie žiadateľ uvádza, že v súťažných podkladoch, v časti 1. Časový 
harmonogram verejného obstarávania v prípade neuplatnenia revíznych postupov,   je 
uvedené, že 08. 01. 2014 o 14.00 h je posledný deň lehoty na doručenie žiadosti 
o vysvetlenie súťažných podkladov verejnému obstarávateľovi, pričom obhliadka miesta 
realizácie diela je stanovená na 09. 01. 2014 o 9.00 h .  Otázka znie , citujeme: „ Nakoľko 
obhliadka staveniska je nasledujúci deň po lehote na doručenie žiadosti o vysvetlenie 
súťažných podkladov verejnému obstarávateľovi, je nám odopretá možnosť žiadať 
o vysvetlenie skutočností, ktoré zistíme pre obhliadke miesta realizácie diela.“  Ďalej žiadateľ 
uvádza, že pri obhliadke miesta realizácie diela si uchádzač porovnáva PD na predmetnú 
stavbu so skutočnosťou zistenou pri obhliadke miesta realizácie  diela.“ Ďalej sa pýta, ako 
má postupovať v prípade, ak bude potrebovať od obstarávateľa vysvetlenie súťažných 
podkladov na základe zistenia skutočností počas obhliadky miesta realizácie diela.  
 
Vysvetlenie:  
 
Slovenské banské múzeum  ako verejný obstarávateľ postupuje v súlade so zákonom  č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov.  
 
Obhliadku miesta realizácie diela sa verejný obstarávateľ rozhodol zorganizovať preto, aby si 
záujemcovia  mohli prezrieť objekty SBM, pretože realizácia predmetu zákazky sa dotýka 
viacerých budov, aj štôlne,  z ktorých niektoré nie sú verejne prístupné. 
 
Cieľom  obhliadky je umožniť  záujemcom spoznať podmienky a špecifiká miest realizácie 
diela pre optimálne určenie celkovej ceny zákazky.  
 
Obhliadka miesta realizácie diela nie je súčasťou súťažných podkladov;  súťažné podklady 
obsahujú len informáciu, že verejný obstarávateľ obhliadku organizuje ako spoločnú pre 



všetkých záujemcov, čím zabezpečí  naplnenie základných princípov VO - rovnaké 
zaobchádzanie, nediskrimináciu a efektívnosť  VO.  Účasť na obhliadke nie je pre záujemcov 
povinná.   
 
Termín súťažné podklady definuje zákon o VO, § 34 ako písomné, grafické alebo iné 
podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Súťažné podklady   na 
základe žiadostí  obdržali všetci záujemcovia, ktorí o súťažné podklady dodnes požiadali.  
V zmysle smernice EÚ sa súťažné podklady vydávajú do dňa predkladania ponúk, v našom 
prípade do 17. 01. 2014. Je preto pravdepodobné, že niektorí záujemcovia,  ktorí požiadajú 
o súťažné podklady po  09. 01. 2014 sa na obhliadke nezúčastnia, preto obhliadka miesta 
realizácie diela nemôže suplovať vysvetľovanie,  ani vyvolať  ďalšie vysvetľovanie súťažných 
podkladov. 
 
Záverom zdôrazňujeme, že obhliadka nemôže meniť predmet zákazky. Predmetom zákazky 
sú  rekonštrukčné práce na historických objektoch SBM -  riešenie havarijnej situácie podľa 
finančných možností verejného obstarávateľa. Je preto pravdepodobné, že záujemcom sa 
budú počas obhliadky v objektoch núkať na realizáciu aj ďalšie práce, čo sa verejný 
obstarávateľ bude snažiť riešiť v prípade pridelenia finančných prostriedkov v ďalších 
etapách rekonštrukcie.  V tejto etape rekonštrukčných prác zistenia záujemcov nemôžu 
zmeniť rozsah predmetu zákazky určený výkazmi výmer, ktoré majú záujemcovia/uchádzači 
naceniť a tak určiť  celkovú cenu predmetu verejného obstarávania. 
 

S pozdravom 
 
                                                                                         
 
 
 
 
                                                                                        PhDr. Jozef Labuda, CSc.   
                                                                                                  riaditeľ múzea 
 
 
 


