
10.3.2015

04.2015 – 08.2017

Vodohospodárska výstavba , š. p., prevzala Vodnú elektráreň 
Gabčíkovo, Vodnú elektráreň Čunovo, Malú vodnú elektráreň 
Gabčíkovo (S VII) a Malú vodnú elektráreň Mošoň od Slovenských 
elektrární, a.s.

10/2017 – 01/2018 

Prebieha príprava súťažných podkladov pre vyhlásenie Verejnej 
súťaže na vykonanie Generálnej opravy a rekonštrukcie Vodnej 

elektrárne Gabčíkovo

09/2017

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 
842 04 Bratislava vyhlasuje verejnú súťaž na predmet zákazky 
„Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, stupeň Gabčíkovo 
– generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne 
Gabčíkovo“, vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie zo 
dňa 07.09.2017 pod značkou 2017/S 171-351101 a vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 178/2017 zo dňa  08.09.2017 pod 
značkou 12718-MSP (ďalej len „Verejná súťaž“). 

18.10.2017

Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky v priestoroch 
obstarávateľa – Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, 

vodná elektráreň Gabčíkovo. Zúčastnilo sa 25 subjektov, 
vrátane zahraničných záujemcov. ( Spolu 46 osôb z daných 
subjektov). Obhliadka sa uskutočnila v slovenskom jazyku. 

Vypracovaných a odoslaných 12 dokumentov  obsahujúcich 
164 vysvetľujúcich odpovedí na otázky od všetkých 
uchádzačov. 

9/2017 - 31.1.2018

Prevzatie súťažných podkladov (technické špecifikácie 
a dokumentácia obstarávania) v slovenskom jazyku, si 

k tomuto dátumu prevzalo 40 subjektov.

31.1.2018

Termín predkladania cenových  ponúk.
Cenové ponuky predložili 4 subjekty :
ČKD Blansko Engineering a.s.
METROSTAV a.s
Združenie Dunaj
Združenie Gabčíkovo - vedúcim členom združenia - slovenská 
spoločnosť CEDIS

31.1.2018 – 6/2019

Vyhodnocovanie predložených cenových ponúk VV, v časti 
„Ostatné“ a časti „Kritériá“, T. j. osobné postavenie uchádzačov, 

technická a odborná spôsobilosť, komunikácia s uchádzačmi 
prostredníctvom Žiadostí o vysvetlenie

Príprava Generálnej opravy a rekonštrukcie Vodnej elektrárne Gabčíkovo.
Historické hľadisko

Na základe nesplnenia podmienok účasti bolo Združenie Dunaj 
vylúčené z verejnej súťaže. 

16.4.2019

Bola zverejnená Informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk 
a poradia uchádzačov. Združenie Gabčíkovo bolo označené ako 
víťaz súťaže, na základe predloženej najnižšej cenovej ponuky. 

17.6.2019



25.10.2019

25.10.2019

25.2.2020

9.3.2020

16.7.2020 

Rozhodnutie Rady ÚVO, ktorým nariadila odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne zrušiť výsledok vyhodnotenia ponúk 
a výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a opätovne vyhodnotiť splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti u uchádzača Združenie Gabčíkovo.

Úrad pre verejné obstarávanie konanie pri oboch námietkach 
zastavil. ÚVO vydal v prvom prípade rozhodnutie o zastavení 
konania z dôvodu, že námietky neboli podané oprávnenou 
osobou, a v druhom prípade prijal rozhodnutie o zastavení 
konania, keďže navrhovateľ nedoručil námietky kontrolovanému 
v zákonom stanovenej lehote.

16.7.2020 

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal konať na základe 
podnetu dvoch subjektov, ktoré podali revízne postupy

06/2019

Po ukončení tendra organizovaného Vodohospodárskou 
výstavbou boli Úradu pre verejné obstarávanie doručené dva 
podnety.

06/2019

17.10.2019

Úradu pre verejné obstarávanie (UVO) zaslal VV rozhodnutie o 
predbežnom opatrení, čím pozastavil ďalšie kroky VV v rámci 

verejného obstarávania .

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal konanie kontroly 
verejného obstarávania pred podpisom zmluvy na základe 
vlastného podnetu 

Úrad pre verejné obstarávanie zaslal VV Výzvu na vyjadrenie sa 
ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmaní úkonov 
kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. ÚVO poukazuje, na 
existenciu nezrovnalostí, absentujúcich údajov , ako aj 
dôvodných pochybností prameniacich aj  z údajov uvedených 
v predloženej referencii víťaza súťaže Združenia Gabčíkovo.

27.2.2020

Úrad pre verejné obstarávanie vydalo rozhodnutie , v ktorom 
nariadilo odstrániť protiprávny stav , t. j. zrušiť výsledok 
vyhodnotenia ponuky úspešného uchádzača  Združenia 

Gabčíkovo a opätovne vyhodnotiť splnenie podmienky účasti 
úspešného uchádzača Združenia Gabčíkovo.

Združenie Gabčíkovo sa voči rozhodnutiu ÚVO z dňa 27.2.2020 
odvolalo dňa 9.3.2020. 
Na základe odvolania  Združenia Gabčíkovo voči rozhodnutiu 
UVO, začala vo veci konať Rada ÚVO.

Aktívna súčinnosť podniku VV  pre ÚVO v podobe predloženia 
dokladov, informácií, resp. odôvodnení na základe vyžiadania 

podkladov od ÚVO.

5.11.2019- 27.2.2020 

9.3.2020 - 19.5.2020

Aktívna súčinnosť podniku VV  pre Radu ÚVO v podobe 
predloženie dokladov resp. odôvodnení na základe vyžiadania 

podkladov od  Rady ÚVO.

Príprava Generálnej opravy a rekonštrukcie Vodnej elektrárne Gabčíkovo.

Historické hľadisko



Príprava Generálnej opravy a rekonštrukcie Vodnej elektrárne Gabčíkovo.

Historické hľadisko

Komisia VV aktívne viacnásobne zasadala a pre daný projekt 
opätovne pristúpila k vyhodnocovaniu daného uchádzača v 
zmysle záverov a zistení Rady ÚVO. Opätovne bola zaslaná 

žiadosť o vysvetlenie na uchádzača Združenie Gabčíkovo 
týkajúca sa splnenia podmienok účasti. 

V súlade s rozhodnutím Rady ÚVO zo 16.7.2020, VV vydala 
Zrušenie výsledku vyhodnotenia ponúk a výsledku 
vyhodnotenie účasti podľa rozhodnutia rady UVO.

08/2020

3.8.2020

09/2020 

VV pristúpila k príprave zdôvodneniu zrušenia predmetného 
verejného obstarávania. 
Dňa 15.2.2021 bolo zverejnené Oznámenie o zrušení verejného 
obstarávania vo  vestníku ÚVO. 

1Q /2021 

Komisia VV aktívne viacnásobne zasadala a pre daný projekt 
opätovne pristúpila k vyhodnocovaniu uchádzača v zmysle 

záverov a zistení Rady ÚVO.

V súbehu s verejným obstarávaním z roku 2017, VV, š. p., realizovala a realizuje aj čiastkové investície do obnovy 
zariadení Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Za posledné tri roky preinvestovala VV, š. p., vo Vodnej elektrárni 
Gabčíkovo vyše 13 miliónov eur (bez DPH), aby zabezpečila bezproblémový chod elektrárne a prispela k 

energetickej bezpečnosti. Zároveň VV, š. p. opravila aj tie technologické zariadenia, ktoré neboli predmetom 
pôvodnej zákazky. Parciálne investície zahŕňali napríklad obnovu rýchlouzáverov troch turbogenerátorov a 

systému chladenia celkovo šiestich turbogenerátorov, opravené boli aj regulátory turbíny na turbogenerátore 3, 4, 
5, 7 a 8, zrealizovala sa kompletná rekonštrukcia regulátora budenia na turbogenerátore 8, rektifikácia žeriavovej 

dráhy, dodané boli dva stroje na čistenie hrablíc a pod. Napriek tomu, že komplexná modernizácia bezmála 30-
ročnej Vodnej elektrárne Gabčíkovo, ktorá prebieha v týchto rokoch, je nevyhnutná, elektráreň je plne funkčná, 
zabezpečujúca všetky účely, pre ktoré bola budovaná. Vďaka každodennej odbornej starostlivosti, pravidelnej 

kontrole, diagnostike zariadení a zrealizovaným parciálnym opravám nie je v súčasnosti ohrozená bezpečnosť ani 
prevádzkyschopnosť Vodnej elektrárne Gabčíkovo.

Vzhľadom na doručené nejednoznačné dokumenty/vysvetlenia 
od Združenie Gabčíkovo, ktoré mali povahu skôr právnickú, nie 
vecnú/technickú, komisia VV požiadala o rozšírenie členov 
komisie bez práva vyhodnocovať (napr. právnici), aby sa urýchlil 
proces vyhodnocovania predložených dokumentov v súlade zo 
zákonom o verejnom obstarávaní.

09/2020 - 12/2020


