
 
V Bratislave, dňa  12.01.2018 

 
Vysvetlenie informácií uvedených v dokumentoch potrebných   

na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti č. 8 
a  

odpoveď na žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 
 
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 informácií uvedených v dokumentoch potrebných na vypracovanie 
ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti  v rámci verejnej súťaže 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).  
Zároveň v rámci tohto vysvetlenia č. 8 obstarávateľ odpovedá aj na žiadosť o predĺženie lehoty na 
predkladanie ponúk 
 
Obstarávateľ týmto vykonáva nasledujúce vysvetlenie: 
Otázka č. 1: 
Touto cestou Vás žiadame o vysvetlenie Súťažných podkladov v rámci prebiehajúcej verejnej 
súťaže na „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna 
oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo" : 

 
Otázka k Zväzku  4  - Podmienky  účasti,  časť  3  Technická  a 

odborná  spôsobilosť,  bod  3.2   Splnenie minimálnych  požiadaviek na kľúčových 

odborníkov  na stavbe č. 1 až 6: 

 
Preukázanie profesionálnych  odborných  skúseností jednotlivých  kľúčových 

odborníkov  na stavbe v oblasti výstavby alebo generálnej opravy je potrebné doložiť naozaj 

iba čo sa týka vodných elektrární, alebo budú akceptované skúsenosti aj z iných typov 

elektrární (napr. klasických a pod.)? 

Našu otázku odôvodňujeme tým, že takéto požiadavky - časový úsek, počet projektov a ich 
finančný objem - sú neprimerané, nakoľko za posledných 10 rokov sa obdobných projektov 
v rámci EÚ realizovalo minimum. 

 
Odpoveď na otázku č. 1: 
Obstarávateľ k otázke záujemcu, týkajúcej sa Zväzku č. 4 - 
Podmienky  účasti,  časť  3  Technická  a odborná  spôsobilosť,  bod  3.2   Splnenie 
minimálnych  požiadaviek na kľúčových odborníkov  na stavbe č. 1 až  6 predmetných 
súťažných podkladov poskytuje nasledovné vysvetlenie: 
 
Obstarávateľ nepožaduje, aby: 

- referenčné projekty na ktorých realizácii sa príslušní kľúčoví odborníci na stavbe č. 1 až č. 
6 zúčastnili, boli ohraničené územím EÚ, 

- referenčné projekty na ktorých realizácii sa príslušní kľúčoví odborníci na stavbe č. 1 až č. 
6 zúčastnili, boli realizované v posledných 10 rokoch. 
Obstarávateľ u každého kľúčového odborníka na stavbe č. 1 až č. 6 (jednotlivo) požaduje 
len v súčte min. 10 – ročné profesionálne praktické skúsenosti v príslušnej oblasti 
podľa Zväzku č. 4 - Podmienky  účasti,  časť  3  Technická  a 
odborná  spôsobilosť,  bod  3.2   Splnenie minimálnych  požiadaviek na kľúčových 
odborníkov  na stavbe č. 1 až  6 predmetných súťažných podkladov, nie za posledných 10 
rokov.  

 
Obstarávateľ si dovolí tiež uviesť, že v rámci každej jednej podmienky  účasti uvedenej 
vo  Zväzku č. 4, časť  3  Technická  a odborná  spôsobilosť,  bod  3.2   Splnenie 
minimálnych  požiadaviek na kľúčových odborníkov  na stavbe č. 1 až  č . 6 predmetných 



súťažných podkladov, ide o celkovú hodnotu projektu – celkovú zmluvnú cenu, resp. 
zmluvnú cenu za projekt, t.j. za realizáciu celej výstavby, celej generálnej opravy vodnej 
elektrárne (vodného diela), resp. montáže alebo rekonštrukcie vyhradených technických 
zariadení zdvíhacích (nie časť projektu, ktorú realizoval z príslušnej požadovanej celkovej 
zmluvnej ceny, resp. zmluvnej ceny sám príslušný kľúčový odborník na stavbe).  

 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že technické a konštrukčné prevedenie/realizácia vodných a “klasických” 
turbogenerátorov je výrazne odlišné, obstarávateľ bude pri posudzovaní splnenia podmienok účasti  
definovaných vo Zväzku č. 4, časť  3  Technická  a odborná  spôsobilosť,  bod  3.2   Splnenie 
minimálnych  požiadaviek na kľúčových odborníkov  na stavbe č. 1 až  č.  2 predmetných 
súťažných podkladov, akceptovať len referencie projektov na vodných elektrárňach 
(vodných dielach); pričom u kľúčového odborníka na stavbe č. 2  bude obstarávateľ 
akceptovať len referencie projektov na vodných elektrárňach s inštalovanými Kaplanovými 
turbínami. 
  
Pri posudzovaní splnenia podmienok účasti  definovaných vo Zväzku č. 4, časť  3  Technická  a 
odborná  spôsobilosť,  bod  3.2   Splnenie minimálnych  požiadaviek na kľúčových 
odborníkov  na stavbe č. 3 a   č..   4 predmetných súťažných podkladov, obstarávateľ bude 
akceptovať referencie aj z iných ako vodných elektrární.   
 
 
Obstarávateľ vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky, jeho rozsahu, technickej náročnosti 
a zložitosti,  na základe dôvodov a skutočností uvedených aj v odpovedi na túto otázku č. 1, 
nepovažuje preukázanie požadovaného počtu projektov u jednotlivých kľúčových odborníkov na 
stavbe č. 1 až č. 6 ani samotné nastavenie podmienok účasti podľa Zväzku č. 4, 
v   časť  3  Technická  a odborná  spôsobilosť,  bod  3.2   Splnenie minimálnych  požiadaviek 

na kľúčových odborníkov  na stavbe č. 1 až  č.   6 predmetných súťažných podkladov, za 

neprimerané. 
 

 
Otázka č. 2, resp. žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk:  
V súvislosti s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku č. 178/2017 zo dňa 
08.09.2017 ozn. 12718-MSP pre predmet zákazky „Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, 
stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“, žiadame 
o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do 28.02.2018. 
 
Odpoveď na otázku č. 2, resp. odpoveď na žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk: 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo v Úradnom vestníku EÚ S 171 zverejnené dňa 
07.09.2017 pod zn. 2017/S 171 - 351101  a vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 dňa 
08.09.2017 pod. zn. 12718 – MSP. Lehota na predkladanie ponúk bola zo strany obstarávateľa 
v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, t.j. aj v predmetných oznámeniach o vyhlásení 
verejného obstarávania stanovená do 30.11.2017 do 10:00 hod., čo je celých 84 dní. Táto lehota na 
predkladanie ponúk bola následne zo strany obstarávateľa oznámením o dodatočných informáciách, 
informáciách o neukončenom konaní alebo korigende, resp. v oznámení o zmenách alebo dodatočných 
informáciách, ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ S 224 dňa 22.11.2017 pod zn. 2017/S 224 
- 466856 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 231/2017 dňa 23.11.2017 pod zn. 16374 - IOX 
predĺžená do 31.01.2018 do 11:00 hod. 
Vzhľadom na takto stanovenú lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľ aktuálne neuvažuje 
o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk.  

 


