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Váš list číslo / zo dňa      Naše číslo      Vybavuje / linka           Bratislava 

       01-3647/2013               Ing. Marta Gandžalová Jančeková/kl. 319        20. 12. 2013 
 

Vec: Predmet zákazky „Inžinierskogeologický prieskum a sanácia havarijných zosuvov  
        na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ 

 

         Podľa § 51 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  v rámci verejnej súťaže na zabezpečenie predmetu zákazky 
„Inžinierskogeologický prieskum a sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách Slovenskej 
republiky“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 223/2013 zo dňa 14.11.2013 pod značkou 18538 – MSS a vo vestníku EÚ 2013/S 221-
385233 zo dňa 14.11.2013, Vám v prílohe zasielame súťažné podklady. 

 

V zmysle § 34 ods. 14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a bodu 8.4 
súťažných podkladov Vám v prílohe zasielame doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 
v nasledovnom znení: 

 

1. V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 3.5 Rozdelenie 
predmetu zákazky na časti: Predmet zákazky je rozdelený na časti nasledovne: 

 

• časť II. Inžinierskogeologický prieskum a sanácia prioritných 
havarijných zosuvov 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy, realizácia 
inžinierskogeologického prieskumu havarijných zosuvov a realizácia sanácie 
havarijných zosuvov na prioritných lokalitách Slovenskej republiky: 
- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Kapušany 
- realizácia inžinierskogeologického prieskumu a sanácie havarijných zosuvov v 
meste Košice 
- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Vyšná Hutka 
- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Nižná Hutka 
- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Šenkvice 
- realizácia protihavarijných opatrení vo Veľkej Lehôtke, v Hradci a v Kraľovanoch 
- realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu a realizácia 
protihavarijných opatrení v obci Červený Kameň 
- realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu a realizácia 
protihavarijných opatrení v obci Žilina - Vranie 
- realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu v obci Likavka. 
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2. V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 4.2 Lehota 
poskytnutia služby nasledovne: 

- pre Časť I.: 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

- pre Časť II.: 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

3. V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 5.4 nasledovne :  

Predpokladaná hodnota zákazky stanovená verejným obstarávateľom je 1.598.333,00 
Eur bez DPH (slovom jeden milión päťstoosemdesiatosem tisíc tristotridsaťtri 
a 00/100), z toho : 
 
- pre Časť I: 1.065.000,00 Eur bez DPH (slovom jeden milión šesťdesiatpäť tisíc 
a 00/100) 

- pre Časť II: 533.333,00 Eur bez DPH (slovom päťstodvadsaťtri tisíc tristotridsaťtri  
a 00/100). 

4. Vzhľadom na vyššie uvedené doplnenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ 
v snahe umožniť záujemcom dostatočne sa oboznámiť s informáciami uvedenými 
v predmetnom doplnení predlžuje lehotu na vysvetlenie a doplnenie súťažných 
podkladov. 

V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 8.2 nasledovne: 

Za včas doručenú požiadavku záujemcu o Vysvetlenie sa považuje požiadavka 
o Vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adresu 
podľa bodu 8.1 tejto časti týchto súťažných podkladov najneskôr do 08.01.2014 
do 14:00 hod. 

5. Vzhľadom na vyššie uvedené doplnenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ 
v snahe umožniť záujemcom dostatočne sa oboznámiť s informáciami uvedenými 
v predmetnom doplnení predlžuje lehotu na predkladanie ponúk. 

 

V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 22.2 nasledovne:  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 17.01.2014 o 10.00 hod. 

6. V nadväznosti na predĺženie lehoty predkladania ponúk verejný obstarávateľ posúva 
aj termín otvárania časti ponúk označenej ako „Ostatné“ uvedený v bode 25.1 
Súťažných podkladov nasledovne. 

 

V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 25.1 nasledovne:  

Otváranie časti ponúk označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 17.01.2014 
o 13:00 hod. 

7. V prílohe zasielame doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch - časť 
B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 

8. V prílohe zasielame doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch - časť 
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B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov.  

9. V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sa dopĺňa nasledovné 
ustanovenie: 

Článok I. Predmet zmluvy, bod 1.2.2.2. nasledovne: 
realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijných zosuvov a  realizácia 
sanácie prioritných havarijných zosuvov: 

- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Kapušany 
- realizácia inžinierskogeologického prieskumu a sanácie havarijných zosuvov 
v meste Košice 
- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Vyšná Hutka 
- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Nižná Hutka 
- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Šenkvice 
- realizácia protihavarijných opatrení vo Veľkej Lehôtke, v Hradci a v 

Kraľovanoch 
- realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu a realizácia 

protihavarijných opatrení v obci Červený Kameň 
- realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu a realizácia 

protihavarijných opatrení v obci Žilina - Vranie 
         - realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu v obci 
Likavka. 

10. V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sa dopĺňa nasledovné 
ustanovenia: 

 
Článok II. Čas a miesto plnenia, bod. 2 nasledovne: 
Dielo bude Zhotoviteľom ukončené a Objednávateľovi odovzdané ako jednotlivé 
Časti/Celok v zmysle Objednávateľom potvrdeného Čiastkového, Finálneho 
preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať celé Dielo, 
jeho Časti  najneskôr do 7 (sedem) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
(samostatne pre časť I. a II.) 

 

Ostané ustanovenia uvedené v súťažných podkladoch ostávajú nezmenené. 

 

 
S pozdravom 

............................................. 
Ing. Branislav Žec, CSc. 

riaditeľ ŠGÚDŠ 
 
 

 
 
Príloha: v zmysle textu 
 
 
 


