Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
______________________________________________________________________________

V Turčianskych Tepliciach, dňa 09.03.2014

Vec: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď
Osoba podľa § 7 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
Predmet zákazky: Kráľovský zlatý kúpeľ I. etapa stavby GRANDHOTEL ELIZABETH rekonštrukcia a
dostavba LD Kollára a Modrý kúpeľ v Turčianskych Tepliciach
2348 – WYP, Vestník č. 36/2014 zo dňa 20.02.2014

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov záujemcu, doručenej E-mailom dňa 07.03.2014
zasielame nasledovné vysvetlenie:

1. Otázka:
Dovoľujeme si požiadať o zaslanie návrhu zmluvy o dielo vo formáte, v ktorom môže uchádzač
doplniť požadované údaje.
Odpoveď:
Návrh zmluvy o dielo zasielame vo formáte word v elektronickej podobe – príloha č. 1.
2. Otázka:
Súčasťou uchádzačovej ponuky má byť v časti „Ostatné“ ako aj v časti „Kritériá“ návrh zmluvy
o dielo podľa prílohy č. 2 Súťažných podkladov. Požaduje verejný obstarávateľ, aby uchádzač
v rámci ponuky spolu so zmluvou o dielo predložil aj v zmluve vymenované prílohy. Ak áno, ktoré.
Odpoveď:
V návrhu zmluvy o dielo, článok XVII. Záverečné ustanovenia, ods. 17. 4 je uvedené nasledovné:
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Realizačný projekt ( výkres stavebnej pripravenosti )
Príloha č. 2 - Objektová skladba
Príloha č. 3 - Rozpočet stavby – položkovitý (vo formáte MS Excel) aj na CD nosiči
Príloha č. 4 - Časový harmonogram prác
Príloha č. 5 - Kópia splnomocnenia na zastupovanie spoločnosti
Z kontextu vyššie uvedeného vyplýva, že uchádzač v rámci svojej ponuky spolu s návrhom zmluvy
o dielo predkladá aj vymenované prílohy a to Prílohu č. 3 až Prílohu č. 5.
Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 uchádzač nepredkladá. Obsah Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 je uvedený
v Článku I. Predmet zmluvy, ods. 1.2, cit.:
„Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela Zhotoviteľom, a to zhotovenie stavebných objektov –
logických celkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné objekty –
logické celky zhotoviť podľa realizačného projektu na stavbu: „Kráľovský zlatý kúpeľ – I. Etapa
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stavby “Grandhotel Elizabeth” rekonštrukcia a dostavba LD Kollár a Modrý kúpeľ v Turčianskych
Tepliciach“, vypracovaného generálnym projektantom Ing. arch. Damiánom Vizárom, autorizovaný
architekt, R.A.U. s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, ktorý je Prílohou č. 1 Zmluvy o dielo a v súlade
s touto zmluvou, Rozhodnutím o umiestnení stavby, Stavebnými povoleniami. V prípade akejkoľvek
zmeny uvedených povolení alebo vydaní akýchkoľvek ďalších povolení je Zhotoviteľ povinný
zhotoviť stavebné objekty aj v súlade s nimi.
3. Otázka:
Podľa Časti V. Súťažných podkladov verejný obstarávateľ požaduje tiež predloženie údajov
uvedených v bode 34.3 – vymenované údaje o subdodávateľoch. V bode 12 – Obsah ponuky
Súťažných podkladov však požiadavku na predloženie týchto údajov neuvádza. Žiadame
o vysvetlenie kde a v akej forme má uchádzač tieto údaje predložiť.
Odpoveď:
Zo záväzného vnútorného členenia časti ponuky označenej ako „Kritériá“ jednoznačne vyplýva, že
uchádzač v tejto časti predkladá doklady týkajúce sa a vzťahujúce sa k návrhu na plnenie kritérií na
vyhodnotenie ponúk.
Nakoľko informácie o subdodávateľoch uchádzač uvádza len v prípade, pokiaľ má v úmysle zadať
podiel zákazky tretím osobám, predloží tieto údaje v časti ponuky označenej ako „Ostatné“.
Forma predkladania týchto údajov je ponechaná na uchádzačovi.

S pozdravom

Viera Sotníková
odborný gestor procesu verejného obstarávania

Na vedomie:
Všetkým zainteresovaným záujemcom

