
 
 

V Bratislave, dňa  27.11.2017 

 

Vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v dokumentoch potrebných   
na vypracovanie ponuky č. 5 

 

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) obstarávateľ - VODOHOSPODÁRSKA 

VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK,  P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 00156752, 

poskytuje nasledovné vysvetlenie a doplnenie, resp. upresnenie informácií uvedených v dokumentoch 

potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre predmet zákazky 

„Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a 

rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

k predmetnej verejnej súťaži bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ S 171 zo dňa 07.09.2017 pod zn. 

2017/S 171 - 351101  a vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 zo dňa 08.09.2017 pod. zn. 

12718 – MSP (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania). 

 
Obstarávateľ týmto vykonáva nasledujúce vysvetlenie a doplnenie, resp. upresnenie: 

Otázka č. 1:  
Zväzok 3 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov,  bod 7  - požaduje obstarávateľ  na predmetnú 
stavbu „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava 
a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“  vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie? Prečo v návrhu harmonogramu  Zväzok 1 Pokyny  Príloha 7.2 nie je  táto činnosť 
zohľadnená (čas na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie)? V harmonograme je 
zohľadnená iba inžinierska činnosť „stavebné konanie“ t. j. zabezpečenia získania stavebného 
povolenia.   
Odpoveď na otázku č. 1:  
Zhotoviteľ začne realizáciu prác až po zhotoviteľom vypracovanej a Obstarávateľom odsúhlasenej 

projektovej dokumentácie. Zhotoviteľom vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

musí byť v dostatočnom rozsahu pre získanie stavebného povolenia, alebo ohlásenia stavby podľa 

platných právnych predpisov.  

Podľa v súčasnosti platnej legislatívy (Vyhláška 453/2000 Z.z.)  je zloženie dokumentácie pre stavebné 

povolenie nasledovné: 

A. Sprievodná správa 

B. Súhrnná technická správa 

C. Celková situácia stavby (zastavovací plán) 

D. Koordinačný výkres stavby 

E. Dokumentácia stavebnej časti stavby (pozemné stavby, inžinierske stavby) 

F. Projekt organizácie výstavby (vyznačené plochy zariadenia staveniska, prístupové 

komunikácie, medzi skládky, popis odstávky komunikácií) 

G. Dokumentácia prevádzkových súborov 

H. Celkové náklady stavby 

I. Doklady 

 

Zhotoviteľ zabezpečí k spracovanej DSP stanovisko: 

Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP - správca vodného toku),  

Technicko – bezpečnostného dozoru (TBD - dohľad nad bezpečnosťou vodnej stavby), ktorý je interným 

útvarom Obstarávateľa Vodohospodárska výstavba š.p.  

Technickej inšpekcie (TI - overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení projektovej 

dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci).  



 
Generálne opravy v zmysle súťažných podkladov Zväzku 3 bod 6.2 (Zväzok 1, Príloha 7.2) začínajú 
sekciami Generálna oprava (GO) žeriavov 275t a ROVE. Pre začatie prác na uvedených sekciách je 
potrebná technická dokumentácia a v prípade GO žeriavov 275t vyjadrenie dotknutých organizácii 
(technická inšpekcia, stavebný úrad). Obstarávateľ neurčuje aký druh stavebného konania je potrebný 
pre začatie prác na sekcii GO žeriavov 275t, predpokladaná doba na získanie vyjadrenia dotknutých 
orgánov v zmysle vyššie uvedeného sú 2 mesiace (súťažné podklady Zväzok 1 a 3). 
Začiatok prác na generálnej oprave turbogenerátoroch je možný po ukončení generálnej opravy 
žeriavov 275t čo predstavuje minimálne 12 mesiacov od podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto 
verejného obstarávania. Jeden rok považuje Obstarávateľ za dostatočný čas pre získanie 
právoplatného vyjadrenia stavebného úradu potrebného pre začatie prác na GO turbogenerátorov.   
 
   
Otázka č. 2:  
Bude  stavebné povolenie  na realizáciu stavby „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň 
Gabčíkovo - generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“  zabezpečované 
v súlade  so zákonom č. 50/ 1976 Zb. „Stavebný zákon“ , alebo podľa zákona č. 39/2013 Z.z. „Zákon 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia“? 
Odpoveď na otázku č. 2: 
Stavebné povolenie na realizáciu stavby bude zabezpečované v súlade so zákonom č. 50/1976 Z. z. 

„Stavebný zákon“.  Stavebné povolenie bude vydávať Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti 

o životné prostredie.  

 
Otázka č. 3: 
Podľa súťažných podkladov „SP_ GO_VEG_Zvazok_3_ 0pis_ predmetu_zakazky", kap. 7, bod 
(3), je požadované mimo iného vybavenie stavebného povolenia zhotoviteľom . 
Vlastná otázka: 
Prosíme o upresnenie, aké sú  konkrétne požiadavky a na aké celky generálnej opravy je nutné 
stavebné povolenie zaistiť  atď. 
Odpoveď na otázku č. 3: 
Minimálne požiadavky pre stavebné konanie sú uvedené v odpovedi na otázku č.1 tohto Vysvetlenia 
č.5. Na základe vypracovanej dokumentácie je potrebné realizovať stavebné konanie pre Generálnu 
opravu žeriavov a generálnu opravu turbogenerátorov.  
                                         

Otázka č. 4 : 
V technickej špecifikácii  4_TŠ_GO_ROZVODNA_15,75kV  v bode 5.1.2 ELEKTRO ČASŤ je 

požadovaná  

 „dodávka zariadenia pre ochranu pred prepätiami pri spínacích procesoch“ .  

Vlastná otázka: 
Prosíme upresniť, do ktorých rozvádzačov je dodanie zariadenia pre ochranu pred prepätiami pri 

spínacích procesoch požadované. 

Odpoveď na otázku č. 4: 
V tomto prípade  ide o technické zariadenia pre  obmedzenie prepätí, ktoré vznikajú pri spínaní 

generátorového vypínača. Ide o prepätie, ktoré vzniká najmä pri vypínaní skratov. Zariadenie pre 

obmedzenie prepätí bude súčasťou vypínača a bude umiestnené v kobke č.4 pri každej TG v rozvodni 

R15,75kV.  

Ostatné prepäťové ochrany  v rozvádzačoch budú riešené štandardne podľa návrhu projektantov 

(7_TŠ_GO_OCHRANY TRANSF. a GENERÁTOROV). 

 

 

 

 
 
 


