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Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

ZMLUVA O DIELO 

číslo: 2017/2300/3529 

uzavretá podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov 

Článok 1. 

Strany 

1.1 Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 

1.2 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

IČO: 

DIČ: 
IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu : 
IBAN: 

BIC: 

Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku 

00 156 752 

2020480198 

SK2020480198 

Tatra banka, a.s. 

2921123848/1100 

SK45 1100 0000 0029 2112 3848 

TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Pš, vložka č . : 32/8 

(ďalej len „Objednávateľ") 

Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Metrostav a.s. 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, ČR 
Ing. Zdenek Šinovský, podpredseda predstavenstva 

Ján Dudáš, člen predstavenstva 

OOO 14 915 

CZ0014915 

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel 8, vložka č . 758 

Oprávnený podnikať v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky: 

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 

Adresa pre doručovanie faktúr a daňových dokladov: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu : 
IBAN: 

BIC: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH : 

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava, 

Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 

31792693 

2020253301 

SK2020253301 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Po, vložka č.: 679/B 
(ďalej len „Zhotoviteľ'.' a spolu s Objednávateľom ďalej len „Strany"): 

Strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto zmluvu o dielo pod názvom: 
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Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

„Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na 
vodnom diele Gabčikovo" v zmysle zmluvných podmienok FIDIC-,,žltá kniha" 

(ďalej len „Zmluva o Dielo"). 

Článok II. 
1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty (s výnimkou uplatnenia bodu 5. tejto 

Zmluvy o Dielo), ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné: 

a) Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky - Zmluva o Dielo (Zväzok 2, časť 2.1 
súťažných podkladov) (ďalej len „Obchodné podmienky") 

b) Všeobecné informácie o uchádzačovi (Príloha 1 súťažných podkladov) 
c) Zábezpeka na vykonanie prác (Zväzok 2, časť 2.4 súťažných podkladov) 
d) Príloha k ponuke (Zväzok 2, časť 2.5 súťažných podkladov) 

e) Osobitné zmluvné podmienky (Zväzok 2, časť 2.2 súťažných podkladov) 

f) Všeobecné zmluvné podmienky (Zväzok 2, časť 2.3 súťažných podkladov) (neprikladajú sa k 
písomnému vyhotoveniu Zmluvy o Dielo, ale tvoria jej súčasť) 

g) Opis predmetu zákazky (Zväzok 3 súťažných podkladov) (na priloženom CD/DVD nosiči) 
h) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom (Zväzok 3 súťažných podkladov, na priloženom 

CD/DVD nosiči) 

i) Spôsob určen ia ceny (Zväzok 1 časť 1.3 súťažných podkladov) 
j) Ponuka Zhotoviteľa (neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy o Dielo) 
k) Vzorové tlačivá (Zväzok 2 časti 2.6 až 2.1 O súťažných podkladov) 
1) Ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo1 

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a 
dopfňajúce. 

2. V Zmluve o Dielo majú slo.vá a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných 

3. 

· Obchodných podmienkach. V prípade, ak pojem použitý v Zmluve o Dielo nie je definovaný v Obchodných 

podmienkach, uplatni sa jeho definícia v Osobitných zmluvných podmienkach. Ak Osobitné zmluvné 
podmienky neobsahujú definlciu pojmu použitého v Zmluve o dielo, použije sa definícia pojmu 
vo Všeobecných zmluvných podmienkach. 

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených 
dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné 
objasnenie alebo pokyn. 

4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 4 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného 
obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia 
súťažných podkladov menia alebo dopÍňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred 
týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov. 

6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, že v súlade s podrobným opisom uvedeným v Opise predmetu zákazky 

(Zväzok 3 súťažných podkladov) vypracuje projektovú dokumentáciu, zhotoví stavbu s názvom „Inovácie! . 



Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele 
Gabčíkovo" v zmysle zmluvných podmienok FIDIC-,,žltá kniha"2 a zabezpečí inžinierskú činnosť ( IČ) zá 

súčinnosti objednávateľa (ďalej len „Dielo"). Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje odstrániť akékoľvek vady Diela v 

súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo. 

7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyprojektovanie, inžinierskú činnosť, vyhotovenie 
a dokončenie Diela Zmluvnú cenu Diela v lehotách a spôsobom, dohodnutým v Zmluve o Dielo. DPH 

v prípade, ak sa uplatňuje , bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými 
v Case fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a 

Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľov i zaplatiť. 

8. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na Zmluvnej cene Diela, ktorá je stanovená v zmysle zákona č. 

18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške 149.997.450,00 EUR bez DPH (slovom 
jednostoštyridsaťdeväťmi liónovdeväťstodeväťdesiatsedemtisícštyristopäťdesiat eur). V Zmluvnej cene 
Diela sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa , ktoré súvisia s vykonaním Diela podľa Zmluvy 
o Dielo. Zmluvná cena Diela bude fakturovaná mesačne po splnení podmienok stanovených v podčl. 
14.7 Osobitných zmluvných podmienok. 

9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktoré za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo, 
špecifikovaného v bodoch 6 a 7 Obchodných podmienok tejto Zmluvy o Dielo, vytvorili zoskupenie bez 

právnej subjektivity, pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumejú všetci účastníci Zmluvy o Dielo na strane 
Zhotoviteľa . Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia 
zmluvy o vytvorení zoskupenia medzi jednotlivými účastníkm i Zmluvy o Dielo na strane Zhotoviteľa , pričom 

uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými vo Zväzku 1 súťažných 
podkladov (ďalej len „Zmluva o vytvorení zoskupenia"). V prípade zmeny alebo doplnenia Zmluvy o 
vytvorení zoskupenia sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku 
k Zmluve o vytvorení zoskupenia, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania členmi 

zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčl. 1.14 Všeobecných 
zmluvných podmienok. 

1 O. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní") preukazoval splnen ie podmienok účasti v nadlimitnej 

zákazke na predmet zákazky „Inovácia a modernizáci~pre zvýšenie bezpečnosti a 
intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo v zmysle zmluvných podmienok FIDIC-,.žltá kniha" 
(ďalej len „kľúčoví odborníci na stavbe"). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom 
kľúčových odborníkov na stavbe, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb 
spÍňajúcich totožné podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčových odborníkov na 
stavbe, pričom pri zmene kľúčových odborníkov na stavbe je povinný dodržať ustanovenia Zákona o 
verejnom obstarávaní a postup podľa podčl. 6.9 Osobitných zmluvných podmienok. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude projektové riešenie Zhotoviteľa odlišné od požiadaviek 
Objednávateľa uvedených vo Zväzku 3 súťažných podkladov, a nebude vychádzať z Výkresovej 
dokumentácie poskytnutej Objednávateľom ako súčasť Zväzku 3 súťažných podkladov, bude Zhotoviteľ 
znášať všetky riziká, vrátane všetkých nákladov vyplývajúcich z prípadnej z vyjadrení dotknutých orgánov, 
alebo z iných dôvodov, ktoré vyplynú z na_vrhnutého projektového riešenia Zhotoviteľa , a to bez nároku na 

2 Keď sa v Zmluve o Dielo uvádzajú zmluvné podmienky FIDIC-. žltá kniha" alebo Všeobecné zmluvné podmienky, rozumejú sa nimi Všeobecné 
zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou . zmluvných podmienok pre technologické zariadenia a projektovanie - realizáciu" - pre elektro · ké 
a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom (,,Žltá kniha") Prvé vydanie , d 
Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) , vo verzii slovenského prekladu vydaného Slovenskou asociáci · uffačn~y~•-' 
inžinierov (SACE) v roku 2008. ,e 

• • • !i 
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Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

navýšenie Zmluvnej ceny. Ak projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od požiadaviek Objednávateľa 
uvedených vo Zväzku 3 súťažných podkladov, a nebude vychádzať z Výkresovej dokumentäcie 

poskytnutej Objednávateľom ako súčasť Zväzku 3 súťažných podkladov, a takéto projektové riešenie 
Zhotoviteľa nebude odsúhlasené a schválené príslušnými orgánmi a organizáciami, Zhotoviteľovi nevzniká 

nárok na navýšenie Zmluvnej ceny. 

12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 

voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení 
zmluvnej pokuty. Pre vylúčen ie pochybností sa Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na 
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčl. 2.5 Všeobecných 
zmluvných podmienok. Strany sa dohodli, že výška zodpovednosti ktorejkoľvek zo Strán na náhradu škody 
podľa Zmluvy o Dielo nepresiahne celkom 1 O % Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH a zároveň sa 
Strany dohodli, že výška zodpovednosti ktorejkoľvek zo Strán na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy 

o Dielo nepresiahne celkom 1 O % Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. 

13. Zmluva o Dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 

. 
14. Zmluva o Dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Stranami. Strany berú na vedomie, že 

účinnosť Zmluvy o Dielo je v zmysle§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na§ Sa zákona 
o slobode informácii podmienená jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom ú radom vlády 
Slovenskej republiky, pričom objednávateľ podá návrh na zverejnenie tejto zmluvy až po splnení 
kumulatívnych podmienok v zmysle bodu 21 Obchodných podmienok. Účinnosť nadobudne dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo sú tieto prílohy: 
• Príloha č. 1 - Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach (príloha 5 súťažných podkladov) 
• Príloha č . 2 - Doklady, ktoré Zhotoviteľ predložil k ponuke v súlade so Zväzkom 1, časť 20.1.1.11. 
• Príloha č. 3 - Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (Zväzok 4 časť 3.2 súťažných podkladov), a 

to: Projektový manažér (riaditeľ stavby) - Predstavite ľ Zhotoviteľa , Hlavný stavbyvedúci pre inžinierske 
stavby - vodohospodárske stavby (zástupca riadite ľa stavby), Autorizovaný stavebný inžinier - 13 -
Inžinier pre statiku stavieb, Stavbyvedúci pre inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, 
Medzinárodný alebo európsky zváračský inžinier, Osoba spôsobilá pre vykonávanie skúšok - VT, 

Osoba spôsobilá pre vykonávanie skúšok - PT, Osoba spôsobilá pre vykonávanie skúšok - UT, 
Pracovník zodpovedný za kvalitu stavby, Hlavný inžin ier projektu (autorizovaný stavebný inžinier -

A2), Koordinátor dokumentácie, Koordinátor bezpečnosti. 

• Príloha č . 4 - Harmonogram prác {príloha 8 súťažných podkladov) 
časť 4.1: Vecný harmonogram - vo formáte MS project 
časť 4.2: Uzlové body 

16. Zmluvu o Dielo je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma 
Stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 Obchodných podmienok tejto Zmluvy o Dielo. Dodatok k Zmluve 
o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v 
opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na 

vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov k Zmluve o Dielo povinný postupovať v súlade s§ 18 
Zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky k Zmluve o Dielo okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, 
ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou 
súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať Zmien a úprav podľa čl. 13 Osobitných 

,--~-~ zmluvných podmienok a Vš~obecných zmluvných podmienok vrátane zmien Prílohy č. 4 uvedenej v bode 
C'~ Obchodných podmienok tejto Zmluvy o Dielo, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Všeobecných 

vných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Všeobecných zmluvných podmienok a iných 
••• 
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pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

dôležitých okolnosti, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Prílohy k dodatkom a k pokynom na 

Zmenu - pre všetky úpravy - je potrebné predkladať 5x v papierovej forme a 1x v elektronickej forme na 

CD/DVD nosiči alebo USB v editovateľnej podobe a v pdf. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za 

skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude 

prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných a 

odsúhlasených prác, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia ~meny alebo nároku. 

17. Strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy o Dielo (uvedenej v bode 15 Obchodných 

podmienok tejto Zmluvy o Dielo) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Akákoľvek zmena v 

Prílohe č . 1 tejto Zmluvy o Dielo musí byť písomne schválená Objednávateľom postupom uvedeným 

v podčl. 4.4 Osobitných zmluvných podmienok. Zmena Prílohy č. 4 tejto Zmluvy o Dielo sa realizuje 

postupom v zmysle podčl. 13.3 Osobitných zmluvných podmienok a Všeobecných zmluvných podmienok, 

čím nie je dotknutá povinnosť Strán uzavrieť písomný dodatok podľa bodu 16 Obchodných podmienok tejto 

Zmluvy o Dielo. 

18. Strany berú na vedomie, že predmet zákazky bude sčasti financovaný z prostriedkov nástroja na 

prepájanie Európy (Connecting Europe Facility - CEF). Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu 

súvisiacich s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Dohody o grante3, a to 

oprávnenými osobami (oprávnenými osobami v zmysle tohto bodu Obchodných podmienok tejto Zmluvy 

o Dielo sa rozu.mejú najmä Európska komisia a Výkonná agentúra pre inovácie a siete {INEA), ako aj nimi 

poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ) a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť . 

19. Práva a povinnosti Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia prislušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v 
Slovenskej republ ike. Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov S'trán týkajúcich sa tejto lmluvy o Dielo 

a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky, 

a to aj v prípade, že jednou zo Strán je zahraničný subjekt. 

20. Strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slolbode informácií") 

v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je Zmluva o Dielo v zmysle§ 5a zákona o slobode 

informácií v spojení s§ 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších prredpisov povinne 

zverejňovanou zmluvou a taktiež údaje o faktúrach vystavených podľa Zmluvy o Dielo je Objednávateľ 

povinný zverejňovať. 

21. Objednávateľ podá návrh na zverejnenie Zmluvy o Dielo v Centrálnom registri zmlúv po splnení 

nasledovných (kumulatívnych) podmienok: 

(i) Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi v jednom (1) originálnom vyhotovení účinné poistné zmluvy 

uzatvorené v súlade s Osobitnými zmluvným, podmienkami, 

(ii) Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi v jednom (1) originálnom vyhotovení bankovú záruku v súlade 

s podčl. 4.2 Osobŕtných zmlwných podmienkami, 

• reement under the connectn; 8:!'::cE. 'aci:t} CEA - transport sector agreement No INEA/CEFfTRAN/M2015/1130225 uzavretá 
-= ~e,~troja na prepájanie Európy (C:3F - ::r,s..e ~";;C.~, däa 8. 11. 2016 medzi Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete (INEA) 

ist~ m dopravy a Výstavby ~ ::h.'Odne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
!CL.:iliky)~ rá nadobudla účinnosť dňa 3' • 1. ::::"'=-

* 5 



Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom die le Gabčíkovo 

22. Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali , jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich 
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne , bez omylu, tiesne, nátlaku a Zmluvu 
o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho túto podpisali. 

V Bratislave, dňa 

Objednávateľ: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY PODNIK 

• • • 
6 

V Prahe, dňa 3; 1. JAN. 2019 
Zhotoviteľ: 

Metrostav a.s. 

Ján Dudáš 

člen predstavenstva 



. Inovácia a modernizác re zvýšenie bezpečnosti a Intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo" časť „Ostatné" 

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH 

Uchádzač/skupina dodávateľov: Metrostav a.s. 
Obchodné meno: Metrostav a.s. 

Adresa spoločnosti: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, česká republika 
IČO: 00014915 

Dolu podpísaný zástupca ~stne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: 
„Inovácia a modernizáci~pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy 
na vodnom diele Gabčíkovo", vyhlásenej verejným obstarávateľom VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK so sfdlom Karloveská 2, 824 04 Bratislava v úradnom vestníku Európskej 
únie 2017fS 097-190834: 

P.č. 

1 

2 

3 

Metrostav a. s. 

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

Obchodné meno a 
sídlo 

subdodávateľa 
IČO 

Údaje o osobe 
oprávnenej konať za 

subdodávateľa2 

% 
podiel 
na 
zákazke 

0,13% 

1% 

5% 

Predmet 
subdodávok 

Odborný dohľad 
nad vykonanlm 

celého diela 

Skúšky zvarov 

Projektová 
dokumentácia 



. inovácia a modemlzácla plavebných kômor pre zvýšenie bezpečnosti a Intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabtlkovo• 

4 1% 

časť .ostatné" 

Zabezpečovacf 
systém C4 

" V čase predkladania tohto prehlásení nie sú uchádzačovi známi, žiadni ini subdodávatelia, okrem tých 
ktorých sme menovite uviedli v tabuľke. 

· 3 1. JAN: 2019 
V Bratislave dňa .......................... .. 

Ing. Zdenek 
podpredsed re 
Metrostav a.s. 

Metrostav a. s. 

Ján Dudáš 
člen predstavenstva 
Metrostav a.s. 



Certifikát 
udelený otganizaci 

Metrostav a.s. 
IČO OOO 14 915 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
česká republika 

Toto je certifikát pro více lokalít, upresnení je v pň1oze certifikátu 

Bureau Veritas tímto osvedčuje, že systém.rnanagementu výše uvedené organizace 
byl posouzen a shledán ve shode s požadavky následující 

systémové normy: 

Norma 

ČSN OHSAS 18001 :2008 
Oblast certifikace 

REALIZACE STAVEB POZEMNÍHO A INŽENÝRSKÉHO STAVITELSTVÍ 

Datum počáteč01bo schválení: 31. KVETNA 2004 Počáteční datum ceitifikaéního cyklu: 13. RIJNA 2016 

Tento certifikát platí - za predpokladu následného uspokojivého udržováru funkčnosrj systému managementu 
do: 13. RIJNA 2019 
Pro overení platnosti certifikátu volejte: +420 21 O 088 215 

Další ,-ysvetlení týkající se ,ozsahu tohoto certifikátu a apliko\'atelnosti požadavkú systému ŕízení lze získat 

na základe konzultace s organizací. 

l, Datum revize: 13. ZÁRÍ 2016 

Číslo certifikátu: CZ005196-1 

~L-\N.\Gl'.':G 0 Ff1CE: Bl:RE.-\t: \ t.RIT,\$ C'lECH R&"USLIC. spot -;. r.o •. Olbrl!cluo"'-a 1, I Jô 02. Pmh~ ~ Cllt(.h Rtpublíc 

ISSl:IXG OFFfCE :\DORESS: 81.;R.E:\ľ VERlT:\SCZECH R.Eľl:8LlC. spol. s r.o., Olbrxh» \·11, 1400? Prib.a 4. útdl Rc1Nb~ 

c: ............ 1 /":{ 
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. . ra1J' 9, Jandova 6 

,7 f ·, o,11= 2016 
·/i.~ ................................................. . 

Ovefení · viclimace 
Ovéfuji, že tento .~.:ránkový opís listln.y, 
složený z .:f„ listu,0) 

doslovne souhlasí s lístinou, z niž byl porizen, 
složenou 1. .j„ listu~ . 

JUDr. Jana Bcrská, notárka se s idlem v Praze 

notäi""ská lrnnceláf: Praha 9, Ja.ndova 6 

V Praze dne ....... .2..6 ... :.0.6.:.WJZ ............. tt .. 

· -· .. ·~ -» . ·- ·· - --- - . . 
- ·· · -- .......... -. --.... 



Certifikát 
udelený orgarúzaci 

Metrostav a.s. 
IČO OOO 14 915 

Koželužská 2450/4, Libeň , 180 00 Praha 8 
Česká republika 

Bureau Veritas ·vydalo tuto pŕílohu k certifikátu číslo: CZ005196-1 

N orma 

ČSN OHSAS 18001 :2008 
Oblast certifikace podle ptovozoven 

CENTRÁLA: 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

Provozovna Oblast certifikace 

Divize 1, lnženýrské a občanské stavby, výstavba bytových 
Koželužská 245014. Libeň, 180 00 Praha 8 objektu, dopravní stavby, rekonstrukce budov, 

'stavba ínžen 'rsk · ch sltí 
Divize 3, 
Koželužská 245014, Libeň, 180 00 Praha 8 Pozemní stavby a výroba a montáž ocelových 
a B strá 2243, Praha 9_:_ H~o:::.:rc:..:nc:..í .;..P.:;oc:.če.::.:rc:..:nc.:íc:.::e_-+-k-o_n_s_tr_u_kc_r_p_ro_p_oz_e_m_n_ 1a_ d_op_r_a_v_n í_s_t_av_b_Y _ _ _ _ -1 

lnženýrsko-dodavatelská činnost a provádéní staveb, 

Divize 4, 
Koželužská 2450/4, libeň, 180 00 Praha 8 

jejich zmen a odstraňování v oboru: dopravních 
staveb, mostnlch staveb, estakád, tunelu 
a podchodu, pozemních staveb a komunikaci, 
kolejových staveb, lanových drah, letišť, ostatnlch 
inžen 'rsk 'ch konstrukcí 

M.:\S:\GIS (i O fF tCE.. 5ľRE..-\ť \'EJUT:\.$ CZl::CH lt.Et'L:fSL(C, Sjl()I. 3 r.o., OtbrJ'>hl•l\'il l, 1.;ooi Pohe ..;. Cu.ch Rtfid>lic 

l$Sl'ISC OFf'ICE .'\DDftESs. DIJRE.-\t ' VERJT:\$C"t:ECH REPCBLIC. sp0l J r.o., Obmhroľa t, 140 O'l Pr:iba-1,Cuc!\ Rep11bfit 
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oveŕerú · vidimace 
Qveruji, že tento .. {... .. strá...kový opis listiny, 

složen)' z f. ... l!stuM 
doslovné souhlasí s'1istinou. z níž byl poi:ízen, 

sl o ženou z „f lis tur. 
JUDr. Jana Borská, notárka se s íd.lem v Praze 

notáfská kanc.elái·: Praha 9, Jandova 6 
-íl iJ ..,•ľ ... 2n1~ i ~ Al ,,'> ~ 

VPrazedne ................................................... .. 

Overení · vkfä-nace 
Ovefuji, že tento .~ránl,ový opis listiny, 

složený z . ..f „ listu~ 
doslovne souhlasí s listinou, z ni:~ uyl poi'ízen . 
složenot, :( ... 1. listuy{J, 

JUDr. Jana Borská, notáŕka s:: sidlcm v Praze 

notáfská l(anceláŕ: Praha 9, Jandova 6 



Divize 5, 

C)PIS 

Certifikát 
udélený organizaci 

Metrostav a.s. 
IČO OOO 14 915 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
česká republika 

Bureau Veritas vydalo ruto polohu k certifikátu i'.íslo: CZ005196-1 

Norma 

ČSN OHSAS 18001 :2008 

Provozovna 

Oblast certifikace podle provozoven 

Oblast certifikace 

Dodávky staveb, stavebních částí staveb 
a stavebních prací zamerených zejména 

Koželužská 2450/4, Líbeň, 180 00 Praha 8 

na podzemní stavby, dopravne inženýrské stavby, 
včetne rekonstrukcí a modernizací 
Dodávky technologických částí staveb 

Divize 6, 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

Divize 8, 
Koželužská 2450/4, Libeň , 180 00 Praha 8 

Divize 9, 
Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8 
Divize 11, 
B strá 2243, Praha 9- Horní Počernice 

Výroba speciálnfch prefabrikátu a stavebních dílcu, 
olotovaru ro stavb a ocelov · ch konstrukci 

Podzemní, vodohospodáfské, ekologické, 
prumyslové, občanské stavby a stavby pro bydlení 
Specializace na drevené i monolitické 
železobetonové konstrukce všech staveb 
Stavby Metra, energetické stavby, prumyslové 
stavby, bytová a občanská výstavba, administrativn í 
budov , stavb inžen · rsk · ch sítí 
Pozemní a inženýrské stavby, rekonstrukce budov 
vč. historiek· ch a amátkove chránen · ch 
Nákup, pronájem á komplexní péče o stroje, 
staveništní konte'ne a zarízenl 

409 
)t\.~.\Cl:O,:G OFFICE: ~liRiiAľ , rnur.,\SCZE.CH REPIJBUC. ~pol s c o .. Oll.u,ld111:1,-. \. \'71..., ô! rn>ia .J. C&W'l lf.llpubl,c 
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Overení · vidimace 
OvefuJl, že tento .~tránkový opis listiny. 
složený z ... 1. llstu~ 
dos!osmé souhlasí s listinou, z níž by! porízcn, 

složenou z} .. listuV,l· 
,JUDr. Jana Borská, notárka se sídlem v Praze 
notáfská kancelár: Praha 9, Jandova 6 
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Slovakia , 

CERTIFIKAT 
TOV SUD Slovakia s.r.o. 

Certifikačný orgán systémov manažérstva 
akreditovaný SNAS 

osvedčenie o akreditácii č. R-018 

potvrdzuje, že organizácia 

vrátane prevádzok podľa prílohy 

zaviedla a ;používa 
systém manažérstva bezpečnosU a ochrany zdravia pri práci v oblasti 

Výr oba, opravy a montáž tlakových nádob, zar-iadení .a ocer o vých · 
konštrukcii pre rafinérie a chemický priemyset 
Výr.oba, p.redaj a servis strojárskych výrobkov. 

Auditom, správa ·č. 1298120/17lB1AS/R1 

bolo preukáza.né sp,ne.nie 
požiadaviek normy 

STN OHSAS t8'001;2009 

Tento certifikát Je pJatný do 2020„03-12 

Registračné číslo certifikátu B 1298-2 

Bratislava, 2017-04-27 

TúV SÚD Slov.akia s.r..o. 
Certifikačný orgán systémov manažérstva 

čler:i skupir:iy TOV SÚD 
Jašíkova -6, 821 03 '8ralislava 

Strana 1 z 2 
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Slcvakia 

Príloha k certifikátu č.: 

B 1298„2 

Oblasť platnosti pre 

sa vzťahuje na prevádzky 

41.l 
Strana ·2 z 2 



. listiny skladaj~ci . • e tento odpis úhlasí s Jej osvedč~,.:.. ľistov do:lo~ne ~0~~ sa ~ , .... ··· /~odpis uplny orígmajo~, . -"7 .... :::-hstov. Ide 
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a 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB · CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s ,r.c, 
Autorizovaná osoba Oznámený subjekt Certifikační orgán pro systémy managementu a kvalitu budov Zkušebnl laborator 

Certifikační orgán pro výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD č, 3013 akreditovaný ČIA 

vydává 

CERTIFIKÁT 
č. 3013P-17-0251 

PROVÁDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
PODLE ČSN EN 1090-2+A 1 :2012, 

SPECIFICKÝCH POŽADAVKÚ TKP 19 SŽOC A KAP. 19 TKP MO ČR 
ZAHRNUJÍCÍ VÝROBU A MONTÁŽ PRO TRÍDU PROVEDENÍ 

Výrobce: 

Sídlo: 

Vymezenl lokality: 

ldentlfikace a rozsah 
certifikovaného 
procesu 

EXC4 
Metrostav a.s. IC: OOO 14 915 

Koželužská 2450/4, Liber"I, 180 00 Praha 8 

Oivize 3, Koželužská 2450/4, Libeň , 180 00 Praha 8 

Sídlo společnosti, provozovna - Bystrá 2243, 193 00 Praha 9 a lokality 
provádéných staveb. 

Provádéni ocelových svafovaných a šroubovaných konstrukcí trídy proveden i do 
EXC4 včetne , pod le ČSN EN 1090-2+A1:2012 z ocelí skupín 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, a 
8.1 podle TNI CEN ISO/TR 15608 metodami svarováni 111, 121, 135, 136, 138, 
141 a 783 podle CSN EN ISO 4063:2011 v rozsahu: 
stfíháni, tepelné delení, tvárení, rovnání plamenem, vrtání. mechanické 
spojováni, svarování, montáž, povrchová úprava. 

Certifikační orgán pro výrobky a procesy akreditovaný českým institutem pro akreditaci, o.p.s. prezkoumal podklady predložené 
výrobcem, proveril výrobní a montážní proces v míste výroby a montáže a zjislll a osvedčuje, že postupy provádení ocelových 
konstrukcí jsou ve shode s požadavky stanovenými v ČSN EN 1090-2+A1:2012 s konkretizacl specifických požadavkCI Správy 
železniční dopravní cesty - SŽDC pro provádéní železničních ooelových mostu dle kapitoly 19 TKP staveb státních drah -
Ocelové mosty a konstrukce a specifických požadavkú Ministerstva dopravy ČR, odboru lnfrastruktury pro provádení ocelových 
silničních mostô dle kapitoly 19 TKP - Ocelové mosty a konstrukce - část A. 

Certifikát se vydává na základe protokolu o certifikaci č. P-3013P-17-0251 ze dne 30.06.2017. 

Platnost tohoto certifikátu je vázána na plnenl podmínek uvedených v protokolu o certifikaci a na kladná zjišténí pravidelných 
dozorCJ. 

Četnost dozoru nad certifikovaným procesem provádenl ocelových konstrukcí je stanovena na min. 1 x za rok. 

Certifikační schéma: počáteční posuzovánl procesu výroby a montáže, posouzení výrobního procesu. posouzenl shody se 
stanovenými požadavky a dozor posouzením. 

Nedilnou součástl tohoto certifikátu jsou prílohy č. 1, č. 2 a č. 3 specifikujícl rozsah jeho pusobnosti. 

Datum vydání: 30.06.2017 

Platnost do: 29.06.2020 a váže se na plnénl podminek stanoven • 

'\~ 
K: 17145 

vedoucl certffikačnlho orgánu pro výrobky a procesy 
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Overení · vid.fr.nace 
Ovetuji, že ten!o .. /.. st.ránto~y opis listiny, 
3ložený z .. (! ... iistu{;;ef 

doslo;:né souhlasi s listí.nou, z niž by] poNzrn, 
s1oienou ;~ .. .. ~t. il~tu.~~ .. 

JUDr. J a.lla Borská, notärka sc sidlem v Prnze 

1 7 ·08~ 2017 
• •• " • •Ho,.,.,,,.,,. ,_ , , , , , ,,,.,,, , ,,_, , , , , , , , .. ,V ... O 



Cl 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB • CERTIFIKAČNi SPOLEČNOST, s.r.o. 
Autorizovaná osoba Oznámený subjekt Certifikační orgán pro systémy managementu a kvalitu budov Zkušebni laboratoi' 

Certifikační orgán pro výrobky, procesy, kvallfikaci a EPD č. 3013 a krreditovaný ČIA 

PRÍLOHA ..... c. 1 
k certifikátu č. 3013P~17-0251 

SPECIFIKACE VÝROBNÍHO PROCESU PROVÁDENÍ OCELOVÝCH 
KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN 1090-2+A1 :2012 ZAHRNUJÍCÍ 

VÝROBU A MONTÁŽ 

Výrobca: Metrostav a.s. I Tfída prevedení: IEXC4 
- nespecifikované železnični a silniční mosty a konstrukce mostúm podobné 

Skupiny ocelových • silniční a železničn í mosty v rozsahu prílohy č.2 

konstrukcí: - staticky a dynamicky namähané konstrukce pozemních staveb 
- konstrukce z trubek 

Mechanické spoje: 
• šroubové spoje s nepredpjatými šrouby 
- šroubové spoje s predpjatými šrouby 

Metoda svarovánf Materiálová skupina Rozméry: 
podle ČSN EN ISO 4063: podle TNI CEN ISOrrR 15608: 

111 1.1 1.2 1.3, 2.1 BW t=3 - 80; FW t ~ 3 
121 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 BW t=10 - 120; FW t;,: 3 

' · 

135 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 --

Svai'ování: 

Jakost pri 
svaFován í: 

Systém 
managementu 
kvafíty: 

Možnosti 
manipulace: 

Zpusoby montáže: 

Sváfočsk' dozor: 

A 
V3013 

Výtisk: 1 

BW t=3 - 80; FW t .: 5 
135 8.1 BW t=7,5 - 30; FW t=7 5 - 30 
136 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 BW 1- 3 • 120; FW t ;,: 5 
138 1.1 , 1.2, 1.3, 2.1 BW 1=3 • 160; FW t ;,: 5 
141 1.1, 1.2 BW 1=1,8-11 ,08; FW t= 1,8- 6,64 

141/111 1 .1 BW t= 3 - 42,88, FW t= 5,48 - 13, 16 
783 1.1, 1.2 D- 13 - 19, plech t>0,25d 
783 2.1 D = 22, plech t;,: 5,5 
783 1.2 D= 16-22, plech t ~ 4 

Výrobce je držitelem certifikátu jakosti pri tavném svai'ování kovu dle ČSN EN ISO 3834-2. 
Plnení požadavku na jakost pfi svai'ováni dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 uvádí Certifikát systému 
managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 :2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 č. 3009/117. 
16/SMJ-S2 vydaný Výzkumným ústavem pozemnich staveb-Certifikační společnost s.r.o. dne· 
01 .07 .2016 s platností do 30.6.2019. 

Výrobce je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001. 

Plnení požadavku normy ČSN EN ISO 9001 :2009 uvádí Certifikát systému managementu kvality dle 
ČSN EN ISO 9001 :2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 č. 3009/117-16/SMJ-S2 vydaný 
Výzkumným ústavem pozemních staveb-Certifikačnf společnost s.r.o. dne 01.07.2016 s platností do 
30.6.2019. 

Ve výrobe: max. hmotnost dílce: 75 t, max. délka konstrukce: 31 m 

Montáž díló svai'ováním, mechanickým spojovánlm. 
Provádéní montáže prímým osazením a vysouvánfm. 

IWE/CZ 09026 

IWE/CZ 15043 



overení · vfrlir.aace 
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB • CERTIFIKAČNi SPOLEČNOST, s.r.o. 
Autorizovaná osoba Oznámený subjekt Certifikační orgán pro systémy managementu a kvalitu budov Zkušební laborator 

Certifikačná orgán pro výrobky, procesy, k11alifikaci a EPD č. 3013 akreditovaný ČIA 

PRÍLOHA č. 2 
k certifikátu č. 3013P-17-0251 

SPECIFIKACE VÝROBNÍHO PROCESU PROVÁDENÍ OCELOVÝCH 

KONSTRUKCÍ PODLE ČSN EN 1090-2+A 1 :2012 ZAHRNUJÍCÍ VÝROBU 
A MONTÁŽ S KONKRETIZACÍ SPECIFJCKÝCH POŽADAVKÚ SPRÁVY 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, TKP 19 STAVEB STÁTNÍCH DRAH AMD 
ČR, KAPITOLA 19 TKP POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, OCELOVÉ MOSTY A 

KONSTRUKCE 

Výrobce: Metrostav a.s. I Tfída prevedení: jEXC4 

CSN 73 2603:2011 
Ocelové mostni konstrukce - Doplňujícf specifikace pro provádení, kontrolu 
kvality a prohlídky 

TKP19 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah - kapitola 19 
vydané SŽDC Ocelové mosty a konstrukce 

Kapitola 19 TKP Technické kvalitatívni podmínky pozemních komunikací 
vydané MO ČR Kapitola 19 TKP - Ocelové mosty a konstrukce - část A 

- hlavni nosné části mostu 

- mostní provizoria 

Skupiny ocelových - zabetonované nosníky dle MVL 511 
konstrukcí železničních - vedlejši nosné části , včetne ztužení a silničních mostu 
a príslušenství: - návestní lávky a krakorce 

- protihlukové steny a clony 

- portály dopravního značení 

A 
V 3013 vedoucí certifikačního orgánu pro výrobky a procesy 

Výtisk: 1 
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB • CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o, 
Autorizovaná osoba Oznámený subjekt Certifikační orgán pro systémy managementu a kvalitu budov Zkušební laboratoľ 

Certifikační orgán pro výrobky, procesy, kvalifikacl a EPD Č, 3013 akreditovaný ČIA 

PRÍLOHA " c. 3 
k certifikátu č. 3013P-17-0251 

SPECIFIKACE PROCESU MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE 
ČSN EN 1090-2+A1:2012 A ČSN 73 2603:2011 

Výrobce: Metrostav a.s. I Trida provedení: jEXC4 
Organizace má popsaný a udržovaný systém i'ízení montáže ocelových konstrukcí: 

Všeobecne 
- vede dokumentaci montážních postupu v prubéhu výroby a montáže 

- provádí pravidelné kontroly a zkoušky v prubehu montáže 

- má dokumentovaný postup pro Fešení neshody .. 

Organizace disponuje vhodným zai'ízenim pro montáž: 

Zafízení - - zai'ízení pro svafování na montáži metodou 111, 121, 136, 138 

- manipulační zai'ízenl (jei'áby, vysouvaci zai'ízení) 

Organizace provádí kontrolu a zkoušení v procesu montáže: 

Kontrola a zkoušeni - má dokumentované postupy k provádéní pro kontrolu a zkoušení 

- proces kontroly a zkoušení se provádi podle pfedem stanoveného plánu 

- o kontrolách a zkouškách jsou vedeny prukazné dukazy a záznamy 

Organizace má k dispozíci vhodné méi'ícl a monitorovací zai'izení: 

Mei'ící a monitorovací - vede a udržuje seznam méi'íclch a monítorovacich zai'ízeni 
zarfzeni 

- zajišt'uje metrologickou správnost (ovéi'ování, kalibrace) a vede záznamy 

- má k dispozici momentové kliče pro utahování pi'edpjatých šroubu 

Organizace má zavedený syst~m i'ízení neshod pi'i montáži: 

Ŕízeníneshodného 
- má dokumentovaný postup pro rešení neshodných výrobku v procesu montáže výrobku dodavatele 

- vede záznamy o nes hodných vyrobcích a uchovává je po stanovenou dobu 

A 
V3013 vedoucí certifikačnlho orgánu pro výrobky a procesy 

Vytisk: 1 
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CERTIFICATE 
Conformity of the Factory Production Control 

2451·CPR.-EN1090 ... 2015.0174.003 
In compliance with Regulation 305/2011/EU ot the 

European Parliament and ot the Council ,of 9 March 2011 (the Construction Products 
Regulation or CPR). this certificate applies to the following construction product: 

/ 1ntended use 

::, .. .,cl:'! .... markl,._g method 

t;.,. ,. aange of production 

·Next · 
:• 'S;urv~illanoo audtt 

· :P.eťiod of wa1idlty 

Remanks 

,.· . 
. -... ~·~ .. 

Structural components and kits for steel structures 
to EXC4 accordlng to EN 1090·2 

for load-bearing structures in all types of buildings 

ZA.3.2 and ZA.3.4 acc. to EN 1090-1:2009+Al:2011 

see reverse 

-see reverse 

This cerťificate attests that all provisions concerning the 
assessment and verification of constancy of performance 
described in Annex ZA of the harmonised standard 

EN 10.90·1~2009+Al~2·011 
under system 2+ ·are applied, and that the factory 
production control fulfills all the prescribed requirements 
stated therein. 

28.06.2013 

27.06.2017 

This certificate will remain valid as long as the test methods 
and/or the factory production control requirements included 
in the harmonísed standard used to assess the performance of the 
declared characteristics do not change, and the product and the 
manufacturing conditions in the plants are not modified significantly. 

see reverse 

Dusseldorf, 04.01.2016 
Flegl 418 

tr 
\,,f,ť ., ;Ji>MS~RlLG.mliH., Aildhener S.traBe 172, 40223 Oiisseldorf, GERMANY, www.dvs-zert.de 
~.~·~·,. 

( 1DAkkS 
· OtutJCM 

A~l\ltlCUtrll• 
O-lt·laJ.01-00 

. t 
; ! 



Certific:ate number: 245leCPR.·ENl090·2015.0l 74.003 

Manufacturing plants 1 

Range of production ~ prod.uction {cutting • holing - forming, welding, heat treatment 
mechanically connecting) ' 

Associated 
Welding certificates 

Remarks 

General provisions 

1. SLVHa-EN1090-2.00189.2013 
(SLV Hannover, next surveillance date 28.06.2018) 

2. SLVHa-EN1090-2.00190.2013 
(SLV Hannover, next surveillance date 28.06.2018) 

The Notified Body - 2451 DVS ZERT GmbH has performed the initial inspection 
of the/of manufacturing plant {s} and of the factory production control and 
performs the continuous surveillance, assessment and a,pproval of the factory 
production control. . 

The conditions of the standard EN 1090-l:2009+Al:2011, trom section B. 4.l until including section B. 4.4, 
must be fulfilled. 

The requi rements of,EN 1090-1:2009 + Al: 2011, section B. 4.3 are observed. These refer to the annual 
statements to be submitted in writing ofthe manufacturer to the Notified Body. 

The General Terms and Condítions of the DVS ZERT GmbH apply in the currently valid version. 

Osvedčuj~92:_ ž~ tento odpis listi~y skladajúci 
sa_ ! :tr.l?:- hstov doslovne suhlasí 5 jej 
ong1na!om. . ~~~/ 

/:
~~~uc,m z ...... ::: listov. Ide o odpis úplný 
..._....,_,,,. Q II ().'? /J 
v Bratislave dna: .. r:.':1:.: .... :.: .. ~(!.1..f.. 

DVS ZERT GmbH, Aad1ener Stra~e 172, 40223 Diisseldorf, GERMANY, www.dvs-zert.de 

':· .. 1 
·;~ 

l 
I; . ; . 
; 
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB • CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. 
Autorizovaná osoba Oznámený subjekt Certifikační orgán pro produkty, kvalifikaci. EPD a kvalitu budov Zkušební laborator 

Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3009 akreditovaný ČIA 

, 
CERTl·FIKAT 

sTa.u 

METROSTAV a.s. 
Organizace zavedla a ud.ržuje systém managementu kvality 

splňující požadavky 

ČSN EN ISO 9001 :2009 

a splňuje požadavky na jakost pfi tavném svarování 
kovových materiálú 

ČSN EN ISO 3834-2:2006 

Adresa Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8- Libeň; IČ: 00014915 
držitele: Divize 3 

Číslo 
certifikátu: 3009/117-16/SMJ-$2 

Pusobnost 
certifikátu: Výroba, .dílenská a staveništní montáž ocelových konstrukci. 

Vymezení Sídlo společnosti, provozovna Bystrá 2243, 193 00 Praha 9 a lokality provádených 
lokalit: staveb. 

Platnost certifikátu je vazana na kladné rozhodnutí z dozorového auditu a kladné rozhodnutí o shode 
s ČSN EN ISO 9001 :2016 do 15.09.2018. 
Nedílnou součásti tohoto certifikátu je príloha č. 1 a č. 2 ze dne 01.07.2016. 

Datum vydání: 
Platnost stanovena do: 
Datum vydání prvniho certifikátu: 
Výtisk č.: 1 

OA 
S 3009 

Konto: 16190 

01 .07.2016 
30.06.2019 
27.06.2001 



Overenj „ vidirn.ace 
óvčľují. že t1:Jlto .!/ ... stránkový opis Ustiny. 
,.,, 1-ľ<'r7, II Jl• tt· (ľi) 
.• •1, • .Jt ... t' -•J , ...... .. ··~ t J 
do!ilovné :,ouhlasi s lrst!.nou, z i., íz byl poi'.ize11, 
s!o~tí,OU 7,. -4, fr:;tu~) . 

JUDt. ,fana Bortié, notS'kH sc sídlern v Praze 

notáŕsv.á kancdáf: Praha 9, clandcea 6 

,,.. " N: 'i''f! L L "Ull~ i.U !! ·v ])raze cLYle ....... .. ................... ....... , ....... ........ 4 



& 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB • CERTIFIKAČNi SPOLEČNOST, s .r.o. 
Autorizovaná osoba Oznámený subjekt Certifikačnl orgán pro produkty, kvalifikaci, EPD a kvalitu budov Zkušební laboratof 

Certlfikačni orgán pro systémy managementu č. 3009 akreditovaný ČIA 

Príloha 1 
k certifikátu č . 3009/117 p16/SMJ -S2 

METROSTAV a.s&J 
Kože lužská 2450/4, 180 00 Praha 8- Libeň, Divize 3; IC: 0001491 5 

Or ga n i zace sp l ň uje požadav ky na j a kost pri tavném svarování 
kovových materiál u 

ČSN EN ISO 3834-2:2006 

Vymezeni rozsahu pusobnosti: 

Druh produktu: Oce lové svai"ované d ily 

Produktová norma: 
čl. 7 - ČSN EN 1090-2+A1 :2012, ČSN EN 13480, ČSN EN ISO 
17660- 1,2 

Svafovacl procesy (podle ČSN EN ISO 4063): 111 .1 21 , 135, 136, 138, 141 a 783 

Zák ladní mater iály (podle TNI CEN ISO/TR 15608) : 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6 .1, 6.2, 8.2, 43, 45, 47 

Svafovacl procesy: Skupiny základnlch mater iál u : 

111 1.1, 1.2 (BW3-80FW?,3),1.3, 2.1 (BW20-80 FW?,5) 

121 1.1, 1.2 (BW20- 80 FW?,3), 1.3 (BW 10-120 FW ::: 5), 2.1 (BW 20-60 FW,:: 5) 

135 1.1, 1.2 (BW 3-60 FW?. 5), 1.3(BW 7,5-60 FW ?. 5), 2.1 (BW 6-60 FW :::5), 2.2 ( d=6·32). 8.1 (BW 7.5-30) 

136 1.1, 1.2 (BW 3·40 FW 5-12), 1.3 (BW 20-80 FW ::: 5), 2.1 (BW 20-80 FW ?,5) 

138 1.1, 1.2 (BW 3-40 FW 5-12), 1.3 (BW 15-160 FW ~ 5),' 2.1 (BW 20-80 FW ~5) 

141 1.1, 1.2 (BW 1,8-11 ,08 FW 2,77-6,84), 8.2 (BW 1,4·6 FW 1,4·4,8) , 5.1 (BW 3·12,6 FW 4,41 ·7,56), 
6.1, 6.4 (BW 3-1 2,6 FW 4,41'7,5!3) , 43,45,47 (BW 3-1 2 FW 4-9,6) 

141/1 11 1.1 (BW 3-42,68 FW 5,48-13,1 6), 5.1 (BW 10-40 FW 14-24) 

763 1.1, 1.2 (d=13-19 Plech l l!0,25d), 1.2 (d=16-22 Plech 11!4), 2.1 (d=22 Plech 11!5,5) 

Odpovední pracovníci svái'ečského dozoru: 

Kvallf lkace Pracovni funkce Úroveň dle 
ČSN EN ISO 14731 

IWE/CZ 09026 Svárečský dozor 6.2 a) 

IWE/CZ 15043 Zástupca svái'ečského dozoru 6.2 a) 

IWE/CZ 15049 Zástupca svái'ečského dozoru 

Datum vyd áni: 01 .07.2016 
Výtisk č. 1 
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB • CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s,r,o. 
Autortzovaná osoba Oznámený subjekt Certifikační 01gán pro produkty, kvalifíkaci, EPD a kvafitu budov Zkušebnl leborator 

Certifikečnf orgán pro systémy managementu č. 3009 akreditovaný ČIA 

Príloha k certifikátu V' c II 2 
č. 3009/117-16/SMJ-52 

METROSTAV a11s . 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8- Ubeň , Divize 3; IC: 0001491 5 

Prehled technologli, u nichž byla prokázána odborná zpusobilost k zajištení kvality podle 
požadavku Metodického pokynu MO - Systém jakosti v oboru pozemních l<omunikací (SJ-P,K) 
ze dne 03.01.2013. 

Trída 
CZ-NACE 

42.13 
Výstavba 
mostit a 
tunelú 

42.11 
Výstavba 
silnie a dálnic 

Datum vydä nl: 

Počet stran: 

Výtisk é.: 

1 Technologický postup/predpis 

I Ocel, vlastnosti, výroba, dodávka, montáž 
I a opravy (nosné části ocelových I konstrukcí) 

J Protihlukové sten:l 
1 
1 

01.07.2016 

1 

A 

ČSN 

73 2603 

EN 13670 

S 3009 pro systémy managemeotu 

1 
TKP 

1 TJ? kapitola 
1 

1 19, 20 

1 

1 79, 86, 
197, 2 16 

1 
1 

! 

1 25, 18, 19 l 104, 194 

1 
r --

Konto: 16190 Výzkumný ústav pozemnlch staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 1 O- Hostivaf, Pra%sl<á' 810/16 
IC: 250 520 63 OIC: CZ250 520 63 tel.: +420 271 751148 fax: +420 281 017 241 email: lnfo@wps.cz www.vups.cz 
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Manufacturer: 

Piant(s): 

lnspection according: 

Report no.: 

Valid until: 

• 0 ...•. · EQ2727176 

Industrie Service 

CERTIFICATE 
rov S0D-DG~0477.2017.001 

AD 2000-Merkblatt HP OJ HP 100 R, ľRO 201 , 
DIN EN 13445-4, DIN EN 13480-4, 
DJN EN 12952-5, DIN EN 12953-4, 
DIN EN ISO 3834-2 

The c-0mpany 

has facilities permitting manufacturing and inspection in compli
ance with the current technical standards, 
operates a qualíty system wnich guarantees that manufacturing 
and inspection of ,the products stated iin our report are in c-onform
ity with the technical rules and standards, 
employs qualified supervisory and inspection personnel. 

Tne company has the welding suitability for manufacturing pressure 
equipment according above mentioned stamdards. 
'lndependently of this certificate fäe requirements of the respective1y 
selected module :have to be considered within the framework of man
ufacturing pressure equipment aocording to Pressure Equipment Oi
rective 2014/68/EU. 

1418/50/2016 

February 2020 

Muních, February 27, 2017 
Certlflcatlon Body 

Material and Welding Technology 

423 

TOV SOD Industrie Service GmbH, Westendstr. 199, 80686 Munich, Germany TCN® 
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Manufacturer: 

Pfant{s): 

Contract: 

Vafid UAtit 

•

' 00 

, EQ272717·6 

Industrie Service 

The above me11tioned company fulfils the 

comprehensive ,quaiity requirements for fusion 
welding of metanie .materials 

,according :to 

EN ISO 3834-2 

t8149976 

February 2020 

Munich, February 27, 2017 

,Certification Body 
Material :and Welding Technology 

TDV SOD .lndustrie Service .GmbH • .Westendstr. 199, 80686 Munich, G.ennany rov® 
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Osvedčujem, že tento odpis (fotokôpia) listiny doslovne sú
hlasí s predloženým originálom listiny skladajúcim sa z 
1 strany / l listu. Ide o odpis úplný , ktorý obsahuje 1 stranu 
/ 1 list. V predloženej listine nie sú žiadne zmeny, doplnky, 
vsuvky ani škrty. Na odpise neboli vykonané opravy ne
zhôd s predloženou listinou. 

V Nitre dňa 28.0 1.2019 

, ' 
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CERTIFIKAT 

Business partner 

integračného bezpečnostného systému C4 

Evidenčné číslo certifikátu: CS18362 
Platnosť certifikátu: 26.()4.2020 

Bratislava, dňa 26.04.2018 



3 o. 01. 2019 
Táto fotokópia (edpts) 
súhlasí s predloženou 
listinou (osvcdčcAou fotolfópiou) 

1 Listina obsahuje 4 strán,7[é[/ToljstoF 
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CERTIF KAT :·;;. ,: . 

Je 
Syst émový integrátor 

i ntegračného bezpečnostného syst ému C4 

Evidenčné číslo certifikátu: CS 183 51 
Platnosť certifikátu: 24.04.2019 

Bratislava, dňa 24.04.2018 
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Osvedčujern, že teMo edpis skladajúci sa~ .. ,, .. astov/ ... 1.. strán, 
doslovne súhlasíi:ledlozen'm originálom/ O~eiJG<Hl'ÍR'l Odpisom... 
skladajúcim sa z ..... listov/, ....... strán. Ide o odpis úplný/ čia~ 
V predloženej fi~tin niesu 1eny, doplnky, vsuvky alebo škrty, 
ktoré by mohli oslabiť Jej hodnovernosť. Na odpise neboli vykonané 
opravy nezhôd s predloženou listinou. 

V Nitre diía 
O 5. NOV. 2018 



CERTIFIKÁT 
kompatibility i ntegračného systému C4 

so zariadením 

kamerový systém Avigilon 
v zmysle testovacieho protokolu č . CP12004 

Evidenčné čislo certifikátu: CK12004 

Platnosť tohto certifikátu môže byť pozast avená alebo zrušená 
v prípade zisteného porušenia zhody s podkladmi, na základe 
ktorých bol vystavený. 

Bratislava, dňa 20.01 .2012 



Osvedčujem, že tento odp is listiny skladajúci sa z 
jednej strany doslovne súhlasí s jej originálom 
pozostávajúcim z jednej strany. Ide o odpis úplný. 
V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vsuvky, 
škrty. 
Na odpise neboli vykonané opravy nezhôd s 
predloženou listinou. 

V Bratislave dňa 24. januára 2012 



CERTI FI CATE 
kompatibility integračného bezpečnostného systému C4 

so zariadením 
Avigilon Control Center 5 

v zmysle testovacieho protokolu č . CP14003 

Evidenčné číslo certifikátu: CK14003 
< 

Platnosť tohto certifikátu môže byť pozastavená alebo zrušená v prípade zisteného 
porušenia zhody s podkladmi, na základe ktorých bol vystavený. 

Bratislava, dňa 06.03.2014 
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3 o. 01. 2019 
Táto fotohópia (oéj:Hs) 
súhlasí s predloženou 
listinou (osvedóenou ~tokópiou) 1 Listina obsahuje strán,rrviistov 
Osvedčenie zapísané pod. č . · flJ-p 
V lvan!<e pri Nitre dňa 3 O. 01. 2919 

Osvedčujúci pracovník 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2. 824 04 Bratislava 

Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

ČASŤ 
2.10 

VZOROVÉ TLAČIVO 

PRÍLOHY Č. 3 K ZMLUVE O 

DIELO 

PRiLOHAČ. 3 

ZOZNAM KĽÚČOVÝCH ODBORNÍKOV NA STAVBE 

Zhotoviteľ uvedie na tomto formulári podrobnejšie údaje o svojich kľúčových odbornikoch, ktorí budú 
pracovať na stavbe. 

Pracovná funkcia I 

Meno 

Projektový manažér 
(riaditeľ stavby) -

Predstaviteľ Zhotoviteľa 

K0_1 

Hlavný inžinier projektu 
(autorizovaný stavebný 

inžinier - A2) 

K0_5 

Vzdelanie 

Vysokoškolské 

Vysokoškolské 

Prax v rokoch (v 
spoločnosti/v 

stavebníctve 

16118 

15 / 18 

. . ; 
71 

Významné stavby, za ktoré bol (je) 
zodpovedný (ProjekUHodnota v € bez 

DPH 
Nové oceľové obložení pre elektráreň 
Handeck 2 (7. 75 mil. EUR) 

Nové oceľové obložení lnnertkirchen 1 
(17,5 mil. EUR) 

Vysokotlakový privádzač pro vodní 
elektráreň Linth-Limmern I Linthal 2015 
(96,4 mil. EUR) 

Rekonštrukcia oblúkové priehrady 
Enguri (4.40 mil. EUR) 

Dodatočná komora, Esna (3,71 mil. 
EUR 
ACN Dunaj - ierne more (79,3 mil. 
EUR) 

Nové oceľové obložení pre elektráreň 
Handeck 2 (7,75 mil. EUR) 

Parallel steel lining for powerhouse 
lnnertkirchen 1 (17,5 mil. EUR) 

Prečerpávací projek1 Vianden -
Maschine 11 , oceľová vložka a 
hydromechanické oceľové vybavenie 
(19,77 mil. EUR) 

Oceľové obloženie Steel Linthal 
Limmern 2015 (96.4 mil. EUR} 

EDEA (12,5 mil. EUR) 
Kanál Mohan-Dunaj (11,91 mil. EUR) 

Panamský prieplav - Projekt tretej 
súpravy plavebných komor (1,75 mil. 
EUR} 

Plavebná komora Schweínfurt 3,2 mil. 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2. 824 04 Bratislava NadHmStná ·!ákazka 

Inovácia a modernizáci· pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Autorizovaný stavebný 
inžinier - 13 

- Inžinier pre statiku 
stavieb 

K0_4 

Vysokoškolské 19 / 23 

71 

EUR) 

Rolovacie brány pre novú plavebnú 
komoru v Seville (7,15 mil. EUR) 

Most Zeleznice-Prievoz Yantai-Dalian 
(3,62 mil. EUR) 

Priehrada Massingir (10,57 mil. EUR) 

Vysokotlakový privádzač pre Nestil (5,9 
mil. EUR) 

Vysokotlakový privádzač pre Siah 
Bishe (0,53 mil.EUR) 

Most Oldenbur 1,63 mil. EUR 
Rozširenie Burfell (6,88 mil. EUR) 

Nové US plavebné komory skupiny 1. + 
III. Na kanáli Mohan - Dunaj (4,5 mil. 
EUR) 

Rolovacia brána Brunsbuttel pre 
plavebnú komoru (51,97 mil. EUR) 

ACN kanál (Nová brána plavebnej 
komory na kanáli Dunaj - Čierne more) 
(79,3 mil. EUR) 

Nová oceľová vložka pre elektráreň 
Handeck 2 (7,75 mil. 
EUR) 

Nové odtokové brány pre plavebné 
komory tr. III na kanále Mohan - Dunaj 
(4,86 mil. EUR) 

Plavebná komora Obertiirkheim 
(Stuttgart) (2,85 mil. EUR) 

Plavebná komoraMinden - vertikálna 
zdvihová brána (720 tis. EUR) 

Paralelná oceľová vložka pre elektráreň 
lnnertirchen 1 (17.5 mil. EUR) 

Prečerpávací projekt Vianden -
Maschine 11 , oceľová vložka 
a hydromechanické oceľové vybavenie 
(19,77 mil. EUR) 

Oceľová vložka Llnthal Limmern 2015 
(96,4 mil. EUR) 

Projekt vodnej elektrárne Kishanganga 
(10 mil. EUR) 

EDEA (12,5 mil. EUR) 

Kanál Mohan-Dunaj {11,91 mil. EUR) 

Plavebná komora Cannstatt (1.357 mil. 
EUR) 

Plavebná komora Schweinfurt (3,2 mil. 
EUR 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, šTATNY PODNIK 
Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

lnovacia a modernizáci re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Koordi náter dokumentácie 

Hlavný stavbyvedúci 

pre inžinierske stavby -
vodohospodárske 
stavby (zástupca 
riaditeľa stavby) 

K0_2 

Stavbyvedúci inžinierske 
stavby 

vodohospodárske stavby 

K0_3 

Vysokoškolské 23 / 23 

Stredoškolské 14119 

Vysokoškolské 15 154 

• " $ 

71 

Plavebná komora na kanáli Mohan
Dunaj (8,6 mil. EUR) 

Iron Gate -Železná vrata (22,414 mil. 
EUR) 

Rolovacie brány pre novú plavebnú 
komoru v Seville (7,15 mil. EUR) 

Vysokotlakový privádzač pre 
Karahnjukar (26,86 mil. EUR) 

Vysokotlakový privádzač pre Nestil (5,9 
mil. EUR) 

Plavebná komora a hrádza New Naga 
Hammadi (33 mil. EUR) 

Plavebná komora ESNA na Níle (3,71 
mil. EUR) 

Priehrada Enguri (4,4 mil. EUR) 

Priehrada Karun III (2,3 mil. EUR) 

VE Kukule Ganga (7,16 mil. EUR) 

VE Dhauliganga (12,3 mil. EUR) 

Plavebná komora Charlottenburg (2,76 
mil.EUR 

PPO Olomouce - II.A etapa - DUR, 
OSP, ROS, AD (10,8 mil. EUR) 

PPO Olomouce -11.B etapa - DUR, 
OSP, ROS, AD (35,6 mil. EUR) 

PPO Praha - ČS Libeň - rozšíi'ení 
ka aci - DUR, OSP 7,2 mil. EUR 
VE Kishanganga (10 mil. EUR) 

Hať EDEA na rieke Sanaga (12.500 
EUR) 

Hrádza New Naga Hammadi (33,096 
mil. EUR) 

Priehrada Massingir (10,57 mil. EUR) 

VE Roseires (13,8 mil. EUR) 

Kukule Gan a 7,16 mil. EUR 
Rekonštrukcia a výstavba lodného 
výťahu Lodenice Komárno (21 mil. 
EUR) 

Výstavba odvodňovacích kanálov 
s mostami, vzdúvadlami 
a prečerpávacou stanicou v oblasti 
Veľké Kosihy pri Dunaji (25 mil. EUR) 

Výstavba ochranného systému proti 
ovodniam na Duna·i s reče ávacou 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, 824 04 Bratislava 

Inovácia a inodernizáci re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vocinom diele Gabčíkovo 

Medzinárodný alebo 
európsky zváračský inžinier 

K0_6 

Osoba spôsobilá pre 
vykonávanie skúšok 

-VT 

K0_7-1 

Osoba spôsobilá pre 
vykonávanie skúšok 

- PT 

K0_7-2 

Osoba spôsobilá pre 
vykonávanie skúšok 

-UT 

KO 7-3 

Pracovník zodpovedný za 
kvalitu stavby 

Vysokoškolské 

Stredoškolské 

Stredoškolské 

Stredoškolské 

Vysokoškolské 

10 / 20 

2/38 

25 / 25 

25125 

12 / 12 

stanicou Bene a zátvorným objektom 
prístavného bazénu v Komárne (55 mil. 
EUR) 

Výstavba sústavy vodných diel na 
Dunaji Gabčíkovo - Nagymaros (135 
mil. EUR) 

Výstavba sústavy vodných diel na 
Dunaji Gabčíkovo -Nagymaros (264 
mil. EUR 
OK Schodišťové veže kotelny Némecl<o 
(108 tis. EUR) 

SO 40 Ethanol Energy - sníženi 
energetické náročností výroby (312 tis. 
EUR) 

Letište Pardubice - Terminál JK PCE 
128 tis. EUR 

Rekonštrukcia Etylénovej jednotky 2 
Slovnaft (40 mil. EUR) 

Most na ceste 1/68 v km 0,525 nad 
riekou Torysa (600 tis. EUR) 

Výroba provizorného hradenia dolného 
zhlavia PLK Gabčíkovo (500 tis. EUR) 

Ďáln ica D3, Svrčinovec - Sklaité, Most 
„Vršok" 1 mil. EUR 

Most na ceste 1/68 v km 0,525 nad 
riekou Torysa (600 tis. EUR) 

Výroba provizomého hradenia dolného 
zhlavia PLK Gabčíkovo (500 tis. EUR) 

Ďálnica D3, Svrčinovec - Sklaité, Most 
.Vršok" 1 mil. EUR 

Galerie Teplice (28,8 mil. EUR) 

Plavecký areál Klíše (8.28 mil. EUR) 

Dostavba logistického areálu 
distribučního centra Westgate I 
Prologis Park Rudná, objekty DC18, 2. 
a 3. fáze (11,04 mil. EUR) 

Modernizace pohyblivých schodu ve 
stanici Námestí Republiky (12.4 mil. 
EUR) 

Nový zdroj 660 MWe v Elektrárne 
Ledvíce 0854 - Hlavní výrobní blok
stavba Objekt Strojovne - Stolice pro 
turbogenerátor (112,8 mil. EUR) 

Novostavba areálu výrobního závodu 
firmy Busch výroba CZ s.r.o. v Liberci 
(8,04 mil. EUR) 

V ' stavba metra V.A oe·vická - Motol 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
1-\arloveska 2. 824 04 Bratislava Nadiimitná zak<1zka 

lnovacia a modernizáci re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

Vysokoškolské 

V Bratislave dňa .. .. „ .3. l.~Q1~J9.W ... 

Ing. Zdenék Sinovský 
podpredseda predstavenstva 
Metrostav a.s. 

71 

3/ 3 

Praha 565,08 mil. EUR 

Projekt Mochovce (5,4 mld. EUR) 

Projekt Jaguar Land Rover (30 mil. 
EUR 

Ján Dudáš 
člen predstavenstva 
Metrostav a.s. 



Inovácia a modemiz:íci pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gat>čikovo 

ID Název úkolu !Poznámky l~oba 
trvání mi'isíc -1 mésíc 1 mi'isíc 2 mi'isíc 3 mésíc 4 mésíc 5 mésíc 6 mésíc 7 mésíc 8 mi'isíc 9 mésíc 10 mésíc 11 mésíc 12 mi'isíc 13 mi'isíc 14 mésíc 15 mésíc 16 mi'isíc 17 1 mésíc 18 1 mésíc 19 mi'isíc 20 mésíc 21 mésíc 22 mi'isíc 23 mésíc 24 mi'isíc 25 mi'isíc 26 mésíc 27 mésíc 28 mi'isíc 29 mésíc 30 mésíc 31 mi'isíc 32 mésíc 33 mésíc 34 mi'isíc 35 mésíc 36 mi'isíc 37 

1 REKONSTRUKCE GABČÍKOVO ' 11065 dn REKONSTRUKCE GABČÍKOVO 
"0.65_dll' 

2 Predanie staveniska o dny :,redanie taveniska 

3 projektova dokumentácie na realizáci projektova dokumentácie na realizác140 dny 
1 

projektova dokume t1tácie nar ~alizáciu s~avby 

4 Ukončenie DRS O dny Ukon enie , Rs . 
5 Inovácie a modernizáciellllll Inovácie a modernizáciellll 510 dny lnovacie a mod f!rnizácie-

6 zkušebná prevadzk ... zkušebná prevadzka 1111 30 dny zkušebná prev z~ 
7 Ukončenie objektu - O dny Ukončen ol "ektu~-

8 Inovácie a modernizácie- Inovácie a modernizácie- 415 dny lne vácie a mc dernizáci-

9 zkušebná prevadzka - zkušebná prevadzka - 30 dny zkušebná prevadz ~ 
10 .cele k 385 dny 

J!; •lek 385--dnv: 
11 143.SO 111 -- 385 dny o_ 11 - 'l!85..dllll 
12 1 43.SO 1111 Oceíové konštrukcie 325 dny Oc fové konšt rukcie 

-

13 1 43.SO 1112 Montážne prípravky 160 dny Montá ne prípra ky 
-

14 1 43.SO 1113 Armat muriva a zálievkové betóny 195 dny Armat muriva a záliev ové betó y 1 -

15 1 43.SO 1114 Hydraulický systém 65 dny ~ ydraulický systém 
-

16 1 43.SO 1115 Motorická inštalácia 65 dny • otorická ir štalácia 
-

17 1 43.SO 1116 Riadiaci systém 30 dny F i diaci sy t m 
-

18 143.SO 112 Klapky 355 dny 1 43 S0_112 - 355--dnv: 
19 1 43.SO 1121 Oceíové konštrukcie 270 dny o, efové kon ~trukcie 

-

20 1 43.SO 1122 Montážne prípravky 115 dny Montážne prípravk 
-

21 1 43.SO 1123a Armat muriva a zálievkové betóny 120 dny Am at muriva zálievko é betóny 
1 -

22 1 43.SO 1123b Betónové konštrukcie 120 dny Betónové konštrul c ie 
-

23 1 43.SO 1124 Hydraulický systém - 90 dny Hydr ~ulický sy tém 

24 1 43.SO 1125 Motorická inštalácia 90 dny Moto ická inšt ácia 
-

25 1 43.SO 1126 Ria diaci systém 70 dny Riadiaci systém 
-

26 143.SO 113 Dynamická ochrana pred HV- 224 dny 1 43.S0_113 - _ 224 dny 

27 1 43.SO 1131 Oceíové konštrukcie veží 135 dny Oceľov · konštrukcie veží 
-

28 1 43.SO 1132 Mechanické časti 88 dny Mect anické ča~ ti 
-

29 1 43.SO 1133 Armat muriva a zálievkové betóny 88 dny Am at muriva a zálievkové betón 
-

30 1 43.SO 1134 Hydraulický systém 45 dny ~ydraulic ý systém 
-

31 1 43.SO 1135 Motorická inštalácia 45 dny otorická nštalácia 
-

32 1 43.SO 1136 Ria diaci systém 45 dny Riadiaci systém 
-

33 143.SO 114 Opancierovanie rozrážačov v v- 150 dny 1 43.SO 114 - 150 dny 

34 1 43.SO 1141 OK panciera 150 dny o panciera 
-

35 1 43.SO 1143a Betónové konštrukcie 120 dny Betónové kc nštrukcie 
-

36 1 43.SO 1143b Injektáž 75 dny Injektáž 
-

37 143.SO 115 Posúvače DN 600-- 240 dny 1 4 ,3.S0_115 
14.Il_d~ 

38 1 43.SO 1151a Posúvače DN600 150 dny osúvače N600 
-

39 1 43.SO 1151b Oceíové konštrukcie 150 dny Oceľové konštrukcie 
-

40 1 43.SO 1155 Motorická inštalácia 90 dny M torická in ~talácia 
-

41 1 43.SO 1156 Ria diaci systém 90 dny iadiaci systém 
-

42 143.SO 116 Rozvody vzduchu HZ- 150 dny 1 43.SO 116 - 7 ..... _Qd[ v. 
43 1 43.SO 1161a Kompresor 120 dny Ko mpresor 

-

44 1 43.SO 1161b Rozvody vzduchu 120 dny Rozvody vzduct u 
-

45 1 43.SO 1165 Motorická inštalácia 45 dny Motc rická inšt< lác i~ -

46 1 43.SO 1166 Ria diaci systém 30 dny iadiaci systém 
-

47 143.SO 121 -- 385 dny 1 43.SO 21 - -
385--dnv: 

48 1 43.SO 1211 Oceíové konštrukcie 380 dny Oce ové konšt ukcie 
-

49 1 43.SO 1212 Montážne prípravky 105 dny Mo tážne prí ravky 
-

50 1 43.SO 1213 Armat muriva a zálievkové betóny 200 dny Armat mur va a zálievkové betó 1y 
-

51 1 43.SO 1214 Hydraulický systém 155 dny Hydr ulický sys ém 
-

52 1 43.SO 1215 Motorická inštalácia 155 dny Motorická inštal~cia 
-

53 1 43.SO 1216 Ria diaci systém 75 dny Riadiaci sy;stém 
-

54 143.SO 122 Dynamická ochrana v- 213 dny 1 43.i 0_122 - 212 µ!n_u 
55 1 43.SO 1221 OK veží 110 dny DK veží 

-

56 1 43.SO 1222 Mechanické časti 70 dny Me ' hanické č sti 
-

57 1 43.SO 1223 Armat muriva 60 dny rmat murive 
-

58 1 43.SO 1224 Hydraulický systém 70 dny Hyd aulický sy tém 
-

59 1 43.SO 1225 Motorická inštalácia 70 dny Motc rická inšt< lácia 
-

60 1 43.SO 1226 Ria diaci systém 25 dny Ri adia i systém 
-

61 143.SO 123 Rozvody vzduchu DZ v- 90 dny 1 43.SO 123 - OQ_d 

62 1 43.SO 1231a Kompresor 90 dny Kompresor 
-

63 1 43.SO 1231b Rozvody 90 dny Rozvocly 
-

64 1 43.SO 12361 Ria diaci systém . . . 45 dny Riac iaci systém .. f 
-

65 143.SO 143 Drážky a bitvy- 330 dny 1 43.SO 143 - 7 330_d-
66 1 43.SO 1433 Armat muriva a zá lievkové betóny 270 dny Armat m riva a zálievkové be óny 

-

67 1 43.SO 1431 - OK bitvy 165 dny OK bitvy 1 

68 1 43.SO 1435 Motorická inštalácia 60 dny Motorická inštalácia 
-

69 1 43.SO 1436 Ria diaci systém 15 dny Riadiaci ys
1
tém 

-

70 - 480 dny .. 
1 442dny 

A8.0„J nv 
71 143.50_211 ~- 1 43.SDi,_211 

A~p -'· 

1 
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Inovácia a modern izácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gat>čikovo 

ID Název úkolu !Poznámky l~oba 
trvání mi'isíc -1 mésíc 1 mi'isíc 2 mi'isíc 3 mésíc 4 mésíc 5 mésíc 6 mésíc 7 mésíc 8 mi'isíc 9 mésíc 10 mésíc 11 mésíc 12 mi'isíc 13 mi'isíc 14 mésíc 15 mésíc 16 mi'isíc 17 mésíc 18 mésíc 19 mi'isíc 20 mésíc 21 mésíc 22 mi'isíc 23 mésíc 24 mi'isíc 25 mi'isíc 26 mésíc 27 mésíc 28 mi'isíc 29 mésíc 30 mésíc 31 mi'isíc 32 mésíc 33 mésíc 34 mi'isíc 35 mésíc 36 mi'isíc 37 

72 1 43.50_2111 
1 0ceľové konštrukcie 1320 dny Oceľo1,1 é konštru cie 

73 1 43.SO 2112 Montážne prípravky 66 dny Monti žne prípravky 
-

74 1 43.SO 2113 Armat muriva a zálievkové betóny 145 dny Armat n uriva a zá ievkové betóny 1 -

75 1 43.SO 2114 Hydraulický systém 98 dny ydraulick V systém 
-

76 1 43.SO 2115 Motorická inštalácia 26 dny Motoriek inšt~l
1
ácia -

77 1 43.SO 2116 Riadiaci systém 30 dny F adiaci sys ém 
-

78 143.50_212 Klapky 480 dny 1 43.S0_21 
480 

79 1 43.SO 2121 Oceíové konštrukcie 425 dny Ocer >vé konšt ukcie 
-

80 1 43.SO 2122 Montážne pomôcky 120 dny Mont žne pomf cky 
-

81 1 43.SO 2123a Armat muriva 115 dny 1 mat muriva 
1 -

82 1 43.SO 2123b Betónové konštr 115 dny Be ónové ko tištr 
-

83 1 43.SO 2124 Hydraulický systém 90 dny ydraulický systém 
-

84 1 43.SO 2125 Motorická inštalácia 90 dny 1 otorická inštalácia 
-

85 1 43.SO 2126 Riadiaci systém 90 dny Riadiaci ystém 
1 -

86 143.50_213 Dynamická ochrana pľed HVIIII 78 dny 1 43.SO 13 -
' ' 8 dny 

87 1 43.SO 2131 OK veží 60 dny , K veží 
-

88 1 43.SO 2132 Mechanické časti 40 dny tlechani ké časti 
-

89 1 43.SO 2133 Armat muriva 15 dny Ar nat muriva 
-

90 1 43.SO 2134 Hydraulický systém 18 dny Hy, r ulický sy itém -

91 1 43.SO 2135 Motorická inštalácia 18 dny Mo o ická inšt iácia 
-

92 1 43.SO 2136 Riadiaci systém 18 dny R a
1

diaci sys · m 
-

93 143.50_214 Opancierovanie rozrážačovllll 15 dny 1 43.S0_214 
.--, j 5dny 

94 1 43.SO 2141 OK panciera 15 dny o pancie a 
-

95 1 43.SO 2143a Betóny 15 dny Betóny 
-

96 1 43.SO 2143b Injektáž 15 dny Injektáž 
-

97 143.50_215 Posúvače DN 6001111 342 dny 1 43.SO 215 
'42 dll' 

98 1 43.SO 2151a Posúvače 150 dny Posúva e 
-

99 1 43.SO 2151b Oceíové konštrukcie 225 dny , cerové konštn kcie 
-

100 1 43.SO 2155 Motorická inštalácia 75 dny 
1 

Motorická inšta ácia 
-

101 1 43.SO 2156 Riadiaci systém 23 dny Riľdia i systém 
-

102 143.50_216 Rozvody vzduchu HZ - 135 dny 1 43.SO 21 ô 
1 5._dn_v 

103 1 43.SO 2161a Kompresor 75 dny Kompresor 
-

104 1 43.SO 2161b Rozvody vzduchu 75 dny Rozvody vzduchu 
-

105 1 43.SO 2165 Motorická inštalácia 30 dny Moforic á inštalác a 
-

106 1 43.SO 2166 Riadiaci systém . . . 30 dny Ri1diac systém ... 
-

107 143.50_221 Dolné vrátallll 480 dny 1 43.S0_22 
48D_ 

108 1 43.SO 2211 Oceíové konštrukcie 415 dny Oceľo1 é konštru J<.cie 
-

1 

109 1 43.SO 2212 Montážne prípravky 75 dny Mon ážne prípr avky 
-

110 1 43.SO 2213 Armat muriva a zálievkové betóny 130 dny A mat muriva a záliev ové betón 
1 -

111 1 43.SO 2214 Hydraulický systém 150 dny ~ydraulicky systém 
-

112 1 43.SO 2215 Motorická inštalácia 150 dny Motorická iľlštalácia 
-

113 1 43.SO 2216 Riadiaci systém 33 dny Riadiaci sy l é~ -

114 143.50_222 Dynamická ochrana vllll 214 dny 1 43 S0_222 . <Ld-·· 
115 1 43.SO 2221 OK veží 45 dny OK veží 

-

116 1 43.SO 2222 Mechanické časti 45 dny Mechanické ča ti 
-

117 1 43.SO 2223 Armat muriva 20 dny t mat nuriva 
-

118 1 43.SO 2224 Hydraulický systém 75 dny Hydr. ulický sys ém 
-

119 1 43.SO 2225 Motorická inštalácia 75 dny Motor cká inštal ' cia 
-

120 1 43.SO 2226 Ria diaci systém 30 dny 
1 

Riadi ci systém 
-

121 143.50_223 Rozvody vzduchu ozllll 75 dny 1 43.S • _223 
Zídll' 

122 1 43.SO 2231a Kompresor 75 dny Komp esor 
-

123 1 43.SO 2231b Rozvody vzduchu 75 dny Rozvody zduchu 
-

124 1 43.SO 2235 Motorická inštalácia .. 30 dny Mot rická inšt lácia .. 
-

125 1 43.SO 2236 Ria diaci systém . . - 30 dny Ri ~diaci sys ém .. 

126 143.50_243 Drážky a bitvyllll 400 dny 1 43. 0_243 
40.0_dn_v 

127 1 43.SO 2433 Armatúry muriva a zálievkové betóny 180 dny Armatúry mu iva a zálievkové bet · ny 
-

1 

128 1 43.SO 2431 OK bitvy 120 dny (, K bitvy 
-

129 1 43.SO 2435 Motorická inštalácia 220 dny Motoriek ' inštaláci 
-

130 1 43.SO 2436 Ria diaci systém 30 dny Riadiaci systém 
-

131 1 43.50_381 Riadiaci systérrllllll a čs 80 dny 1 43.SC!l_381 
RQ_dll' 

132 1 43.SO 3816a Ria diaci systém 80 dny Riadiaci systém 

133 1 43.50 3816b Ria diaci systém 80 dny Riadiaci i;ystém 

134 1 43.SO 3816c Ria diaci systém ČS 80 dny iadiaci systém ČS 

135 1 43.50_375 Informačné a bezpečnostné systémy 588 dny 1 43. 0_375 . . 5$8 dny 

136 143.SO 3759a Kamerový systém . 356 dny 1 amerový Fystém 
.. .. .. .. ... . . .. .. .. . .. ...... ................. 

137 143.50 3759b Meteo stanica 356 dny .. . .. M.~i~~ ľ~i~~i~~ 
.. .. .. .. .. .. . .. ................ . . . . . . [ľ~hŕád~~~~ .. . 138 143.SO 3759c Dohľadomer 356 dny 
.. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ...... .. ............... .. .. .. .. .. .. ... 1 .. .. ... .. .. .. .. 

139 143.50 3759d Brodová tabuľa 356 dny Brodo, á tabuľa 

l svete lná signa lizácia 
.. .. .. .. .. .. . .. ............... 

140 143.50 3759f 356 dny . ~~i~i~á' f i9~~ii~ä~i· · 

' 

1 
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Inovácia a modern izácia plavebných komor pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

ID Název úkolu !Poznámky l~oba 
trvání mi'isíc -1 mésíc 1 mi'isíc 2 mi'isíc 3 mésíc 4 mésíc 5 mésíc 6 mésíc 7 mésíc 8 mi'isíc 9 mésíc 10 mésíc 11 mésíc 12 mi'isíc 13 mi'isíc 14 mésíc 15 mésíc 16 mi'isíc 17 mésíc 18 mésíc 19 mi'isíc 20 mésíc 21 mésíc 22 mi'isíc 23 mésíc 24 1 mi'isíc 25 mi'isíc 26 mésíc 27 mésíc 28 mi'isíc 29 mésíc 30 mésíc 31 mi'isíc 32 mésíc 33 mésíc 34 mi'isíc 35 mésíc 36 mi'isíc 37 

141 143.50_3759g 
1

Vysielacia technika 1356 dny 
... .. .. .. .. .. ... . -~y-~·i·~·l·a~~r .t~~~~.i~~ . .. .. .. .. ... . . .. .. .. ... .. .. .. 

142 143.50 3759h Záznamový systém 356 dny 
... . ... . · - ~~~n~~~~~ ·~-~~-té·~ · .. .. .. .. .. ... . . 

143 1 43.50_378 Rozvodňa vlastnej spotreby 784 dny 1 ~3.80 37B 
7 a4_d p_v 

144 143.SO 3785a Rozvodňa VS - 540 dny 
Rozv_<r ~.a .. ~~-· ... 

" . .. .. .. .. ... . . .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... . 

•• •• •• •• ••• r· 
145 143.50 3785b Rozvodňa VS TS 540 dny 

Ro~.f.o.~~~ .~~-. " . .. .. .. .. ... . . . .. .. .. .. .. .. ... . 
146 1 43.50_124 Medzipiliere DZ- 225 dny 1 43.80_12 

""5_d 
147 143.50 1241 - OK panciera 160 dny · K pancier~ 

148 143.50 1243a betóny 120 dny betóny 
-

149 143.50 1243b injektáž 61 dny inj ktáž 
-

150 1 43.50_125 Úprava kanálov DZ- 185 dny 1 43.! 0_125 
18.5....d-" 

151 143.50 1251 OK panciera 120 dny OKpa ciera 
-

152 143.50 1253a betóny 150 dny betóny 
-

153 143.50 1253b injektáž 120 dny inj1 ktáž 
-

154 1 43.50_131 RU vtokov č-·- 411 dny 1 3.80_131 
4_1..L dll' 

155 143.50 1311 Oceíové konštrukcie 210 dny Oceľové onštrukcii 
-

156 143.50 1313 Armat muriva a betónové konštrukcie 180 dny Armat muriva a betónové k nštrukcie 
-

157 143.50 1314 Hydraulický systém 120 dny H~draulický ystém 
-

158 143.50 1315 Motorická inštalácia 120 dny Mc torická in - talácia 
-

159 143.50 1316 Riadiaci systém 30 dny F 1adiaci sys ém 
-

160 1 43.50_132 Šachty PH4x4 VT- 174 dny 1 43.80_13 
174_d 

161 143.50 1321 OK výp l ňové rámy 120 dny OK výplňové ámy 
-

162 143.50 1323a Armatúry muriva a zálievkové betony 80 dny Armatúry mu iva a zálii vkové bet , ny 
-

163 143.50 1323b Betónové medzistienky 75 dny 
1 

Betónové medzistien y 
-

164 1 43.50_133 Úpravy pre PH vtokov- 148 dny 1 3.80_133 . ! 4a dny 

165 143.50 1333a Armatúry muriva 75 dny Armať ry muriva 
-

166 143.50 1333b Úprava betónov 80 dny Úp ava betón , v 
-

167 1 43.50_141 Šachty PH4x4 Ob- 120 dny 1 43 80_141 
"2o...dll' 

168 143.50 1411 OK výp l ňové rámy 120 dny OK výp ňové rám 
-

169 143.50 1413 Armat muriva a zálievkové betóny 120 dny Arm t muriva zálievkov ' betóny 
-

170 1 43.50_142 Poklopy na dne- 100 dny 1 43.8(• _142 
tm do'" 

171 143.50 1421 Oceíové konštrukcie 100 dny cerové konštrukcie 
-

172 1 43.50_151 RUvýtokov č- 433 dny 1 43.80 151 
1.t 33_dn_v 

173 143.50 1511 Oceíové konštrukcie 280 dny Oceľové konštrukc ie 
-

174 143.50 1513 Armat muriva a zálievkové betóny 240 dny Arm t muriva a zálievkov ' betóny 
-

175 143.50 1514 Hydraulický systém 60 dny 1 Hydraulický ystém 
-

176 143.50 1515 Motorická inštalácia 60 dny M torická in - talácia 
-

177 143.50 1516 Riadiaci systém 60 dny Riadiaci s . stém 
-

178 1 43.50_152 Šachty PH4x4 VY- 100 dny 1 43.80_152 
1D.O_dn_v 

179 143.50 1521 OK výp l ňové rámy - 100 dny OK v Vplňové rá l"Y 
180 143.50 1523 Armatúry muriva a zálievkové betóny 62 dny Armatúr, muriva a zálievkov . ~etóny -

181 1 43.50_224 M edzipiliere DZIIII 221 dny 1 43.80_224 .. dnv 
182 143.50 2241 opancierovanie 1 den opancierovanie .. 
183 1 43.SO 2243a Betóny 131 dny Betóny 

1 
184 143.50 2243b Injektáž 90 dny 1 In ektáž 

185 1 43.50_225 Úprava kanálov DZIIII 158 dny 1 43. 0_225 
'158_dn_v 

186 143.50 2251 OK panciera 68 dny , K pancie ·a 

187 1 43.SO 2253a Betóny 90 dny Bet( ny 
1 

188 143.50 2253b Injektáž 68 dny Injektáž 

189 1-43.50_331 Skládka VPH na VT objekte - 189 dny 143.80_331 
189 tiny 

190 143.50 3311 Oceíové konštrukcie 120 dny Oceľové konštrukc e 

191 143.50 3312 Revízna lavička 100 dny Revízna lavi čka 

192 143.50 3313 Armatúry muriva a zálievkové betóny 80 dny Ar riatúry mu iva a zálievk'ové bet ny 

193 143.50 3314 Hydraulický systém 90 dny 1- ydraulickýj systém 

194 143.50 3315 Motorická inštalácia 90 dny 1/lotorická nštalácia 

195 143.50 3319 Čerpací sytém skládky 90 dny č rpaci syt m skládk 

196 1 43.50_231 RUvtokov č- 345 dny 1 43.Sp_231 . 5_d 
197 143.50 2311 Oceíové konštrukcie 280 dny , cerové k1 nštrukcie 

1 
198 143.50 2312 Montážne prípravky 180 dny Mont ~žne prípr vky 

199 143.50 2313 Armat muriva a zálievkové betóny 120 dny Arn at muriva a zálievkové betóny 

200 143.50 2314 Hydraulický systém 90 dny Hydrauľcký systém 

201 143.50 2315 Motorická inštalácia 120 dny Mo orická inštalácia 

202 143.50 2316 Riadiaci systém 60 dny F iadiaci sy tém .1 
203 143.50_232 Šachty PH4x4 VT- 292 dny 1 43 80_232 

?92....dllll 
204 143.50 2321 Oceíové konštrukcie 292 dny Oceľové onštrukc e 

205 1 43.SO 2323a Armat muriva a zálievkové betóny 208 dny Armat m uriva a zálievkové be óny 

206 143.50 2323b Betonóvé medzistienky 
1

1so dny Betonóv · medzistienky 
' 1 

1 
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Inovácia a modern izácia plavebných komor pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

ID Název úkolu !Poznámky l~oba 
trvání mi'isíc -1 mésíc 1 mi'isíc 2 mi'isíc 3 mésíc 4 mésíc 5 mésíc 6 mésíc 7 mésíc 8 mi'isíc 9 mésíc 10 mésíc 11 mésíc 12 mi'isíc 13 mi'isíc 14 mésíc 15 mésíc 16 mi'isíc 17 mésíc 18 mésíc 19 mi'isíc 20 mésíc 21 mésíc 22 mi'isíc 23 mésíc 24 mi'isíc 25 1 mi'isíc 26 mésíc 27 mésíc 28 mi'isíc 29 mésíc 30 mésíc 31 mi'isíc 32 mésíc 33 mésíc 34 mi'isíc 35 mésíc 36 mi'isíc 37 

207 1 43.50_233 
1

Úpravy pre PH vtokov č. -228 dny 1 43.S0_233 . 28 dny 

208 1 43.SO 2333a Armatúry muriva 228 dny Armatú y muriva 

209 143.50 2333b Úprava betónov 196 dny úprava betónov 

210 1 43.50_241 Šachty PH4x4 Ob- 293 dny 1 4, .S0_241 
'19_3._dn_v 

21 1 143.50 2411 OK výp l ňové rámy 260 dny OK výplňové rámy 

212 143.50 2413 Armat muriva a zálievkové betóny 260 dny 
1 

Armat m, riva a záli vkové betóny 

213 1 43.50_242 Poklopy na dnellll 325 dny 1 43.S0_242 
-:i:2s_dn_v 

214 143.50 2421 Oceíové konštrukcie 325 dny Oc ľové konštrukcie 

215 1 43.50_251 RU výtokov č.- 326 dny 1 43.SO 51 - 326_dl v. 
216 143.50 2511 Oceíové konštrukcie 292 dny Oceľové onštrukcie 

217 143.50 2513 Armatúry muriva a zálievkové betóny 164 dny 
1 

Armatúry muriva ~ zálievka é betóny 

218 143.50 2514 Hydraulický systém 66 dny Hydraulicky systém 

219 143.50 2515 Motorická inštalácia 98 dny Motor cká inštalácia 

220 143.50 2516 Riadiaci systém 100 dny Riadiaci systé '1 
221 1 43.50_252 Šachty PH4x4 VY - 440 dny 1 43.sq_2s2 

4AO_dtr• 
222 143.50 2521 Oceíové konštrukcie 440 dny o eľové konštrukcie 

223 143.50 2523 Armatúry muriva a zálievkové betóny 350 dny Armatúr muriva a ·7álievkov betóny 

224 1 43.50_371 PH 4 x 4 hradidlo- 393 dny 1 43.SO_ · 71 
'l_93_d 

225 143.50 3711 Oceíové konštrukcie 392 dny Oc i!-ľové konštrukcie 

226 143.50 3716 Motorická inštalácia 328 dny Mbtorická inštalácia 

227 1 43.50_372 Skládka PH 4x4 na výtokoctmlllll a 162 dny 1 43.S0_372 - 162 dny 

228 143.50 3721 OK stojany pre 4x4 162 dny OK st< jany pre 4 4 

229 1 43.50_373 Skládka PH 4x4 na ostrovellll a 140 dny 1 43.SC 373 - • 140 dn 

230 143.SO 3731a OK stojany pre 4x4 75 dny c K stojany pre 4x4 

231 143.SO 3731c Stojan pre zaváž vozík 75 dny S ojan pre z váž vozík 

232 1 43.50_374 Zavážací vozík PH 4x41111 a- 195 dny 1 43.SO_ 374 
• 195 dny 

233 143.50 3741 Oceíové konštrukcie 98 dny Oceľové konš rukce -
234 143.50 3743 Koíajová dráha 98 dny Kora ová dráha 

235 143.50 3746 Motorická inštalácia 32 dny Mo o ická inšta ltlcia 

236 143.50_377 Rozvodňa pre VT a voobllll allll781 dny 1 43.SO_ 77 

• • 78 dny 

237 143.50 3773 Rozvodňa budova 720 dny R:>zvodňa b µdova 

238 143.50 3775 Elektrické rozvody 720 dny El ~ktrické rozvody 

239 1 43.50_379 PH vtokov- a- 779 dny 1 ~3.S0_379 
779-d· .. 

240 143.SO 3791a OK 5 segmentov 508 dny OK 1 segment v 

241 143.50 3791b 1 OK pr ípravkov 508 dny ] 
.. O•,{PriPŕávkoV" .. 

1 .. ... .......... ... .. ........... 
242 143.SO 3791c OK stojanov 508 dny : : : : : : : : : : : .. ~t .. s~_oj·~-n-~v- J ... .. .......... ... .. ........... 
243 1 43.50_162 Komplexná renovovácia podzákladia 200 dny 1 43.S0_162 - 200 dny 

244 143.50 1627 Hydraulické skúšky 14 dny Hyd ulické sk úšky 
-

245 143.50 1623a Dno . cca 200 vrt 200 dny Dn a 00 vrt 
-

----
246 143.50 1623b Medzi komorami 100 dny Medzi k :>morami 

-

247 143.50 1623c Dilatačné škáry 150 dny Dilatačné škáry 
-

248 143.50 1623d Pracovné škáry 150 dny Pracovné škáry 
-

249 1 43.50_262 Komplexná renovovácia podzákladia 200 dny 1 43.S _262 - 200 dn y 

250 143.50 2627 Hydraulické skúšky 14 dny l-ilydr ulicki skúšky 

251 1 43.SO 2623a Dno . cca 200 vrt 200 dny n.c a 200 vrt 

252 143.50 2623b Medzi komorami 100 dny Med ~i komora1 i 

253 1 43.SO 2623c Dilatačné škáry 150 dny Dilatač '1é škáry 

254 1 43.50 2623d Pracovné škáry 150 dny Praco, né škáry 

255 1 43.50_164 Sanácia porúch bet konštr- 385 dny 1 43.SO 64 -
385 dl y 

256 143.50 1643a Sanácia povrchu stien 385 dny San cia povrc u stien 
-

257 143.50 1643b Dilatácie 385 dny Dilatáci 
-

258 143.50 1643c Pracovné škáry 385 dny racovné š .... áry 
-

259 1 43.50_264 Sanácia porúch bet konštrllll 480 dny 1 43.S0_264 
. 480 c ny 

260 1 43.SO 2643a Sanácia povrchu stien 480 dny Sanácia povrchu stien 

261 143.50 2643b Dilatácie 480 dny Dilatácie 

262 1 43.SO 2643c Pracovné škáry 480 dny Pr covné ški ry 

263 T I o ec 

1 
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inovácia a modemlzácia 
:ostatné" 

re zvýšenie bezpečnosti a Intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo" časť 

Uzlové body 

1. Dokumentácia na realizáciu stavby 
(DRS) 

2. Ul<0nčenie objektov : 

3. Ukončenie objektov : 

Lehota 

ukončenia 

Do 140 dní od 
óčinnosii 
Zmluvy o Dielo 

do 510 dní od 
odovzdania 
DRS 

do415 od 
ukončenia 

Popis Uzlového bodu 

Ukončenie DRS, vrátane 
pripomienkovania zo strany 
objednávateľa 

Podklad pre 
vyhodno·tenie 
ukončenia 

Uzlového bodu 

tavebnotechnickým 
ozorom potvrdený 
ermín 

1 43.SO 211 , 1 43.SO 212, 1 
3.50_213, 1 43.S0_214, 1 43.S0_215, tavebnotechnick~m 

1 43.SO 216 1 43.SO 221 1 ozorom potvrdeny 
3.50 222, 1 43.SO 223, 1' 43.SO 243, eľ!Y'ín ukončen(a 

1 43.SÔ 381 1 43.SÔ 375 1 - obJektov - podp1saný 
3.50 224, 1 43.50 225, 1 43 .so 231 , reberací protokol . 

1 43.S0_232, 1 43.$0_233, 1 -
3.S0_241, 1 43.$0_242, 1 43.$0_251 , 

1 43.$0_252, 1 43.$0_262, 1 
.S0_264 

1 43.50_111 , 143.50_112, 1 
· .S0_113, 1 43.$0_114, 1 
3.$0_115, 143.80_116, 1 
3.S0_121, 1 43.$0_122, 1 43.S0_123, 

1 43.50_143, 1 43.50_379, 1 
3.S0_378, 1 43.S0_124, 1 
3.50_125, 143.50_131, 1 
3.S0_132, 1 43.$0_133, 1 43.50_141, 

1 43.$0_142, 1 43.$0_151, 1 
3.$0_152, 1-43.$0_331 , 1 
3.$0_371 , 1 43.50_372, 1 
3.50_373, 1 43.50_374, 1 43.50_377, 

1 43.SO 379, 1 43.50 162, 1 
3.$0_164 -

tavebnotechn ickým 
ozorom potvrdený 
ermín ukončenia 

bjektov - podpísaný 
preberací protokol 

Prelínanie jednotlivých fáz výstavby si dodávateľ určí vo svojom 
harmonograme prác. 

V Prahe, dňa 27. 9. 2017 

... .. ............... ......... ....... >, . ....... 

{ Ing. Josef Špryňa_!% 
chodný námestn' 'zie 8 

v-á's. 
na základe plnej moci 

Metrostav a. s. 
\, 
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Obchodné meno alebo riázov uchádzača 
úP!n!J oticialr>i1 ahc-.-'iodné monl) Eilebo názov 
UCllé:d't!lČ..'I 

Názov skupiny dodávateľov 
vyp,,íte v 1jJ lpaCfe ai: p uchádzač éleaom skuphy 
doclé.vatefciv. !ľlorti predkiact<'fi pon11k11 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úpir.á adľe:;;,-. sf_-;fa a!ebo miesia podnikania 
11c!lt1dzet8 

IČO 

Právna forma 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
omacsnis Obchodného registra aíabo inej 
evidMcie ':io ktO"e/ JC ttchttd-:eč zapísaný podi'a 
r,rávnehn pr1nedku štátu, ktotým sa spravtife 

Štát 
nJ;.·ov 3tál!.l podle pr5.,,nsho i>oriedlrt1 ktcr8hrJ bot 
uc:"-:":~zat et,:ot.6·.'h 

Zoznam osôb oprávnených 
konať v mene uchádzača 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika 

00014915 

Akciová spoločnosť 

Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel B, 
vložka 758 

česká republika 

meno a priezvisko 
Jirí Bélohlav, predseda predstavenstva 

ng. Zdenék šinovsky, miestopredseda predstavenstva 

Ing. František Kočí, člen predstavenstva 

ng. Viliam Turansky, člen predstavenstva 

Ing. Daniel Knotek, člen predstavenstva 

Ivan Sesták, člen predstavenstva 

Ján Dudáš, člen predstavenstva 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre µotreby írornur:1:-:~c,c. ,-:; HChf.lcr:rc.;c;..1r .. ; poé,;1.s 
ver~r1cj sú4r'c, t~ 

Kontaktná adresa: 

Ing. Josef špryňar, obchodný námestník divízie 8, na základe 
plnej moci 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, česká republika 
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Meno a priezvisko kontaktnej 

osoby Telefón 

E-mail 

V Prahe, dňa 26. 9. 2017 

Metrostav a. s. 

re zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo" časť „Ostatné" 
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Inovácia a modernizáci e zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

ČASŤ 2.5 

VZOROVÉ TLAČIVO PRÍLOHY K PONUKE 

PRÍLOHA K PONUKE 

PRE ZMLUVU O DIELO 
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC 

Názov diela: Inovácia a modernizácia re zvýšenie bezpečnosti a intenzity 
vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 
(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu 
o Dielo.) 

Položka Podčlánky Udaj 
Zmluvných 
podmienok 

Názov a adresa Objednávateľa 1.1.2.2.&1.3 VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK 
Karloveská 2, P.O. BOX 45, 842 04 Bratislava 

Názov a adresa Zhotoviteľa 1.1 .2.3.&1.3 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
Prostredníctvom: Metrostav a.s. - organizačná zložka 
Bratislava, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 

Meno a adresa 1.1.2.4&1.3 Bude oznámený4 
Stavebnotechnického dozoru 
Lehota výstavby 1.1.3.3 trvanie: 1065 dní od účinnosti Zmluvy o Dielo (podčlánok 

8.1) 
Lehota na oznámenie vád 1.1.3.7 140 dní od dátumu vydania Preberacieho protokolu 

(počlánok 10.1) 
Záručná doba 1.1 .3.10 Stavebná časť: 5 rokov 

Technologické zariadenie: 5 rokov 
Elektronické prenosové 1.3 Nebudú sa používať pre oficiálnu 
systémy komunikáciu 

Použité právne predpisy 1.4 Právne predpisy Slovenskej republiky 

Rozhodujúci jazyk 1.4 Slovenský jazyk s výnimkou Všeobecných zmluvných 
podmienok, pri ktorých je rozhodujúci anglický jazyk 

Jazyk pre komunikáciu 1.4 Slovenský 
Ciastka Zábezpeky na 4.2 2,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH 
vykonanie prác (na splnenie 
zmluvných záväzkov) 
Ciastka Zábezpeky 11 .14 5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH 
nahradzujúcej Zádržné 
Lehota na oznámenie chyby, 5.1 15 dní od Dátumu začatia prác (podčlánok 8. 1) 
omylu alebo inej vady v 
Dokumentácii Objednávateľa 

•zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodarí postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zäkonov v znení neskorších predpisov vybrať dodävateľa na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru do 
Dätumu začatia prác, Objednávateľ vymenuje za Stavebnotechnický dozor zamestnanca Objednávateľa, a to až do doby, kým Objednávateľ 
neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru . 

• • • 
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Odškodnenie za oneskorenie 8.7 & 14.15 (b) 0,05 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za 
(Nesplnenie podčlánku 8.2 každý deň oneskorenia 
Lehoty výstavby) 

Maximálna čiastka odškodnenia 8.7 1 O % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH 
za oneskorenie - nesplnenie 
Lehotv výstavby 
Percento pre úpravu cien 13.5(b) Neuplatňuje sa 
provizórnych položiek 

Celková zálohová platba, počet 14.2 Neuplatňuje sa 
a časovanie splátok 
Percento zadržaných platieb 14.3(c) Neuplatňuje sa 

Limit zadržaných platieb 14.3(c) Neuplatňuje sa 
Ciastka za Technologické 14.5(b) Neuplatňuje sa 
zariadenia a Materiály 
dopravované na Stavenisko 

Ciastka za Technologické 14.S(c) Neuplatňuje sa 
zariadenia a Materiály dodané 
na Stavenisko 

Mena/meny platieb 14.15 EUR 
Lehoty na predloženie 18.1 
poistenia: a) 7 dni 
a) dôkazy o poistení 

b) 14 dní 
b) príslušné poistné zmluvy 
Maximálna čiastka 18.2(d) Neuplatňuje sa 
odpočítateľných položiek na 
poistenie rizík Objednávateľa 

Suma poistenia proti zraneniu 18.3 minimálne 250.000.000,- EUR bez DPH 
osôb a škodám na majetku 

•• • 
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ČASŤ 2.2 
 

Osobitné zmluvné podmienky „FIDIC – žltá kniha“ k Zmluve o Dielo 
„Inovácia a modernizácia  pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na 

vodnom diele Gabčíkovo“ 

 
Podčlánok 1.1 Definície  1.1.1.1.  „Zmluva“ 

Pôvodný text Všeobecných zmluvných 
podmienok sa v celom rozsahu nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Zmluva znamená Zmluvu o Dielo tak, ako je 
definovaná v Obchodných podmienkach 
(Zväzok 2 súťažných podkladov).“ 
 

  1.1.1.2 Vypúšťa sa. 
 

  1.1.1.3 „Oznámenie o prijatí Ponuky“ 
Pôvodný text Všeobecných obchodných 
podmienok sa v celom rozsahu nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Oznámenie o prijatí Ponuky znamená 
oznámenie o prijatí ponuky podľa ust.       § 
55 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní, 
pričom dátum účinnosti Zmluvy znamená deň 
nasledujúci po dni zverejnenia Zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR.“ 
 

  1.1.1.5. „Požiadavky Objednávateľa“ 
Na konci podčlánku sa dopĺňa: 
 
„Požiadavky Objednávateľa“ zahŕňajú 
Zväzok 3 súťažných podkladov (Opis 
predmetu zákazky) a všetky ostatné 
dokumenty tvoriace Zmluvu, ktoré špecifikujú 
Dielo po technickej a kvalitatívnej stránke 
a definujú požiadavky Objednávateľa na 
prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie 
vykonaných prác.“ 

  1.1.1.11 „Faktúra“ 
Vkladá sa nový podčlánok: 
 
„Faktúra“ znamená daňový doklad, ktorým 
Zhotoviteľ za dohodnutých podmienok 
vyúčtuje Zmluvnú cenu Diela, resp. jeho 
príslušných častí, ktorý musí obsahovať 
všetky náležitosti účtovného dokladu 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a daňového dokladu v zmysle zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov.“  
 

  1.1.1.12 „Stavebný denník“ 
Vkladá sa nový podčlánok: 
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„Stavebný denník“ znamená dokument, 
ktorého náležitosti sú stanovené zákonom č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov a právnymi predpismi vydanými na 
jeho vykonanie. 
 

  1.1.1.13 „Zákon o verejnom obstarávaní“ 
Vkladá sa nový podčlánok s nasledovným 
znením: 
 
„Zákon o verejnom obstarávaní znamená 
zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.“ 
 

  1.1.2.4 „Stavebný dozor“ 
Pôvodný text podčlánku sa v celom rozsahu 
nahrádza nasledovným znením: 
 
„Stavebnotechnický dozor“ znamená 
Stavebnotechnický dozor, t.j. osobu  
ustanovenú Objednávateľom na výkon 
funkcie Stavebnotechnického dozoru pre 
účely kontroly zhotovovania Diela v zmysle 
Zmluvy, ktorá svoju funkciu vykonáva na 
základe osobitnej zmluvy uzavretej s 
Objednávateľom. Kdekoľvek sa v Zmluve 
hovorí o Stavebnom dozore, má sa tým 
namysli Stavebnotechnický dozor podľa 
tohto podčlánku. 
 
„Dozor Zhotoviteľa“ znamená 
zamestnancov Zhotoviteľa alebo osoby 
ustanovené Zhotoviteľom pre účely uvedené 
v podčlánku 6.8 Dozor Zhotoviteľa.  
 
„Technický dozor Objednávateľa“ 
znamená zamestnancov Objednávateľa, 
ktorí boli Objednávateľom poverení výkonom 
funkcie Technického dozoru Objednávateľa 
počas zhotovovania Diela v zmysle Zmluvy, 
ktorí v rozsahu oprávnení vymedzených 
Zmluvou spolupôsobia pri tejto činnosti 
so Stavebnotechnickým dozorom a vo 
vzťahu k Zhotoviteľovi vykonávajú 
a uplatňujú práva, ktoré Zmluva priznáva 
Objednávateľovi s výnimkou zmien alebo 
zrušenia Zmluvy.“ 
     

  1.1.2.5 Na konci podčlánku sa dopĺňa nasledovný 
text: 
 
„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby 
Predstaviteľ Zhotoviteľa nevykonával na 
inom diele ako je Dielo definované v Zmluve 
funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je 
funkcia akéhokoľvek kľúčového odborníka 
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podľa Zmluvy. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju 
povinnosť podľa predchádzajúceho odseku 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1% z Akceptovanej 
zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj 
opakované porušenie tejto povinnosti. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade 
s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa 
bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a 
doručenej Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti 
tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 
Zhotoviteľovi.“ 
 

  1.1.2.6 „Personál Objednávateľa“ 
Pôvodný text podčlánku sa nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Personál Objednávateľa“ znamená tím 
Stavebnotechnického dozoru podľa 
podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc 
Stavebnotechnického dozoru) a pracovníkov 
Objednávateľa (zamestnanci Objednávateľa 
a zmluvní partneri Objednávateľa), ako aj 
všetkých ostatných pracovníkov oznámených 
Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo 
Stavebnotechnickým dozorom ako Personál 
Objednávateľa.“ 
 

  1.1.2.8 „Podzhotoviteľ“ 
Pôvodný text podčlánku sa nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Subdodávateľ znamená každú fyzickú 
alebo každú právnickú osobu, ktorá na 
základe priameho zmluvného vzťahu so 
Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa 
projektové práce (ak sú) alebo stavebné 
práce alebo realizuje dodávku a montáž 
Technologického zariadenia, ako aj právnych 
nástupcov všetkých týchto osôb.“ Kdekoľvek 
sa v Zmluve hovorí o Podzhotoviteľovi, má 
sa tým namysli Subdodávateľ podľa tohto 
podčlánku. 
  

  1.1.2.8.1 Vkladá sa nová definícia  
 
„Priamy Subdodávateľ“ 
Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Priamy Subdodávateľ“ je Subdodávateľ, 
ktorý na základe priameho zmluvného 
vzťahu so Zhotoviteľom realizuje pre 
Zhotoviteľa projektové práce alebo stavebné 
práce alebo realizuje dodávku a montáž 
Technologického zariadenia v sume rovnej 
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alebo vyššej ako 0,5% z Akceptovanej 
zmluvnej hodnoty bez DPH ako aj právnych 
nástupcov všetkých týchto osôb. 
 
Priamy Subdodávateľ  musí počas trvania 
Zmluvy spĺňať podmienky podľa ust. § 41 
Zákona o verejnom obstarávaní, resp. 
určené Objednávateľom v súťažných 
podkladoch.“  
   

  1.1.2.11 Vkladá sa nová definícia 
 
„Koordinátor dokumentácie“ 
 
„Koordinátor dokumentácie“ je fyzická 
osoba, ktorá vykonáva koordináciu 
dokumentácie pre prípravnú etapu projektu 
v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
(ďalej len „Nariadenie č. 396/2006 Z.z.“) 
a ďalších súvisiacich predpisov.“  
 

  1.1.2.12 Vkladá sa nová definícia 
 
„Koordinátor bezpečnosti“ 

 
„Koordinátor bezpečnosti“ je fyzická 
osoba poverená Zhotoviteľom, ktorá 
zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad 
bezpečnosti na stavenisku Zhotoviteľom 
stavby v súlade s Nariadením č. 396/2006 Z. 
z..“ 

 

  1.1.2.13 Vkladá sa nová definícia: 
 
„Hlavný inžinier projektu“ 
 
„Hlavný inžinier projektu“ je Personálom 
Zhotoviteľa, ktorý je poverený Zhotoviteľom 
k vypracovaniu projektovej dokumentácie 
a počas realizácie diela je oprávnený 
vykonávať autorský dozor a plniť dozor 
Zhotoviteľa tak, ako to vyplýva z podčlánku 
6.8. Hlavný inžinier projektu je oprávnený za 
seba ustanoviť potrebný počet odborne 
spôsobilých zástupcov a je povinný oznámiť 
ich Stavebnotechnickému dozoru 
a Technickému dozoru Objednávateľa.“ 
   

  1.1.3.3 
 

Vkladá sa nová definícia  
„Lehota výstavby“ 
 
„Lehota výstavby“ znamená lehotu na 
vyhotovenie Diela, ktorá je určená v Zmluve 
a v Prílohe k ponuke alebo lehotu na 
vyhotovenie Sekcie (podľa okolností použitia 
tohto výrazu), ktorá je určená v Zmluve.“ 
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  1.1.3.10 Vkladá sa nová definícia   
„Záručná doba“ 
 
„Záručná doba“ znamená dobu, počas 
ktorej Zhotoviteľ zaručuje Objednávateľovi, 
že Dielo bude plne funkčné a bez vád, 
a počas plynutia ktorej je Zhotoviteľ povinný 
bezplatne odstraňovať vady Diela, ktoré na 
Diele boli v čase preberania časti (Sekcie) 
Diela alebo v čase preberania Diela a ktoré 
bránia riadnemu užívaniu Diela spôsobom, 
ktorý vyplýva z tejto Zmluvy alebo ktorý je 
vzhľadom na povahu Diela obvyklý. Počas 
záručnej doby je Objednávateľ oprávnený 
uplatniť u Zhotoviteľa nároky z vád Diela. 
Objednávateľ má právo, nie povinnosť, 
prevziať Dielo aj s vadami, pokiaľ tieto sami 
o sebe, ani v spojení s inými, nebránia 
plynulej a bezpečnej prevádzke Diela.“ 
  

  1.1.4.1 „Akceptovaná zmluvná hodnota“ Pôvodný 
text podčlánku sa nahrádza nasledovným 
znením: 
 
„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená 
„Navrhovanú zmluvnú cenu“ uvedenú 
v ponuke uchádzača (Zhotoviteľa) tak, ako je 
akceptovaná v Zmluve o Dielo.“ 

 

  1.1.4.11 „Zádržné“ V text podčlánku sa dopĺňa nová 
veta v nasledovnom znení: 
 
Zádržné je Objednávateľ oprávnený použiť 
na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie 
vád Diela, ktoré Zhotoviteľ včas neodstránil, 
na náhradu škody spôsobenú v dôsledku 
porušenia povinnosti Zhotoviteľa alebo na 
úhradu oprávnených nárokov Objednávateľa 
voči Zhotoviteľovi, ktoré vznikli zo Zmluvy 
alebo v súvislosti so Zmluvou. 
 

  1.1.4.13 Vkladá sa nová definícia  
„Zisťovací protokol“: 
 
„Zisťovací protokol“ znamená Zisťovací 
protokol vydaný podľa článku 14 (Zmluvná 
cena a platby) podpísaný 
Stavebnotechnickým dozorom 
a Predstaviteľom Zhotoviteľa a Technickým 
dozorom Objednávateľa, pričom nejde 
o Priebežné platobné potvrdenie ani o 
Záverečné platobné potvrdenie.“ 
 

  1.1.4.14 Vkladá sa nová definícia  
„Súpis skutočne vykonaných prác“: 
 
„Súpis skutočne vykonaných prác“ 
znamená Súpis skutočne vykonaných prác 
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za obdobie jedného kalendárneho mesiaca, 
vypracovaný Zhotoviteľom v posledný deň 
kalendárneho mesiaca, predložený 
Zhotoviteľom ako súčasť Zisťovacieho 
protokolu podľa článku 14 (Zmluvná cena a 
platby), podpísaný Stavebnotechnickým 
dozorom a Predstaviteľom Zhotoviteľa.“ 
Podkladom pre vypracovanie Súpisu 
skutočne vykonaných prác bude Rozpočet 
stavby.  

  1.1.4.15 Vkladá sa nová definícia 
„Rozpočet stavby“ 
 
„Rozpočet stavby“ znamená Zhotoviteľom 
Ocenený súpis prác – stavebných prác 
jednotlivých objektov, korý je súčasťou 
Výkazu výmer. Rozpočet stavby zohľadňuje 
množstvá požadovanej práce, konštrukcíí, 
špecifikácií a služieb potrebných k 
zhotoveniu diela v zmysle špecifikácie 
uvedenej vo Zväzku 3. 
 

  1.1.5.9 Vkladá sa nová definícia „Časť stavby“:  
 
„Časť stavby“, „stavebný objekt“, 
„prevádzkový súbor“, „technologická 
časť“, „objekt“. 
 
Kedykoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy 
„časť stavby“, „stavebný objekt  (SO)“, 
„prevádzkový súbor (PS)“, „technologická 
časť“, alebo „objekt“ má sa za to, že tieto 
výrazy sú rovnocenné a majú byť 
interpretované rovnako ako výraz „časť 
Diela“.  
 

  1.1.6.3 „Zariadenia Objednávateľa“ 
Na konci tohto podčlánku sa vkladá: 
 
„Ak to bolo vopred oznámené Zhotoviteľovi, 
Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať 
zariadenie a predmety vo vlastníctve iných 
subjektov v Slovenskej republike a v užívaní 
Objednávateľa. 
 
Strany vylučujú použitie ust. § 539 
Obchodného zákonníka, pričom platí, že 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky veci 
potrebné na zhotovenie Diela na vlastné 
náklady sám; ak to bude na zabezpečenie 
vecí potrebných na zhotovenie Diela 
nevyhnutné, poskytne Objednávateľ 
Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.“ 
 

  1.1.6.5 „Právne predpisy“ 
Podčlánok sa v celom rozsahu nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Právne predpisy znamenajú všetky 
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všeobecne záväzné právne predpisy 
uverejnené v Zbierke zákonov SR, najmä 
Ústava SR, ústavné zákony, medzinárodné 
zmluvy s aplikačnou prednosťou pred 
zákonom, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy, výnosy a opatrenia, 
všeobecne záväzné nariadenia vyšších 
územných celkov a obcí. Právnymi predpismi 
sa pre účely tejto Zmluvy rozumie aj právo 
Európskej únie platné a záväzné na území 
Slovenskej republiky.“  
 

  1.1.6.10 Vkladá sa nová definícia 
 „Konflikt záujmov“ 
 
„Konflikt záujmov“ znamená situáciu, kedy 
z dôvodov osobných alebo iných obdobných 
vzťahov medzi Zhotoviteľom 
a Stavebnotechnickým dozorom je alebo by 
mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem 
Objednávateľa na nestrannom a objektívnom 
výkone práv a povinností Zhotoviteľa 
a Stavebnotechnického dozoru. Za osobné 
alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná 
spriaznenosť, citová spriaznenosť, 
personálna spriaznenosť, politická 
spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek 
iný, napr. majetkový záujem zdieľaný medzi 
Zhotoviteľom a Stavebnotechnickým 
dozorom.“ 
 

  1.1.6.11 Vkladá sa nová definícia 
 
„Vada diela“ 
 
„Vada diela“ je všetko to, čím sa líši 
skutočné zhotovenie Diela od výsledku 
určeného Zmluvou.“ 
 

  1.1.6.12 Vkladá sa nová definícia: 
 
„Občiansky zákonník“ 
 
„Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov.“ 
 

  1.1.6.13 Vkladá sa nová definícia: 
 
„Zákon o registri partnerov verejného 
sektora“ 
 
„Zákon o registri partnerov verejného 
sektora je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.“ 
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  1.1.6.14 Vkladá sa nová definícia: 
 
„Obchodný zákonník“ 
 
„Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov.“ 
 

Podčlánok  
1.2 

Výklad pojmov Za písm. (d) sa dopĺňa nové písm. (e) v nasledovnom 
znení: 
 
„(e) Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 
Občianskeho zákonníka.“ 
 

Podčlánok  
1.3 

Komunikácia Na konci podčlánku sa vkladá nový odsek 
v nasledovnom znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný každú doručenú písomnosť 
týkajúcu sa Diela naskenovať a bez zbytočného odkladu 
zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-
mailovú adresu:  vo formáte pdf. 
Zhotoviteľ je taktiež povinný každú písomnosť určenú na 
odoslanie týkajúcu sa Diela pred jej odoslaním 
naskenovať a zaslať Objednávateľovi elektronicky na 
nasledovnú e-mailovú adresu:  vo 
formáte pdf.“ 
 

Podčlánok  
1.5 

Prevzatie záväznosti 
dokumentov 

Znenie podčlánku sa v celom rozsahu nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako 
vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie sa 
bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov  také 
aké je uvedené v Zmluve o Dielo.  
 
Ak sa v týchto dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo 
nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek 
potrebné objasnenie alebo pokyn.“ Vydaný pokyn alebo 
objasnenie nemôže byť v rozpore s Článkom II.  bod 
1.   Zmluvy o Dielo (t.j. poradím záväznosti 
dokumentov).“ 
 

Podčlánok  
1.6 

Zmluva o Dielo Znenie podčlánku sa v celom rozsahu nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Strany uzavrú Zmluvu o Dielo za podmienok 
stanovených  podľa ust. § 56 Zákona o verejnom 
obstarávaní.“ 
 

Podčlánok 
1.7 

Postúpenie zmluvy Na konci písm. (b) sa za slovo „splatnými“ vkladá 
nasledujúci text: 
 
„a to s predchádzajúcim súhlasom druhej Strany, podľa 
vlastného uváženia tejto druhej Strany.“ 
 

Podčlánok  
1.8 

Starostlivosť 
o dokumentáciu a jej 
dodanie 

Za prvý odsek podčlánku sa vkladá: 
 
„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, 
ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace 
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dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia Diela vrátane 
odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či 
už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na 
kontrolu kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný 
dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný 
dohľad. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník 
vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy 
osoby oprávnené v zmysle Stavebného zákona.“ 
 
V druhom odseku sa v prvej vete za slovo „Zmluvu“ 
dopĺňajú slová „vrátane Všeobecných zmluvných 
podmienok“.   
 

Podčlánok  
1.10 

Užívanie Dokumentácie 
Zhotoviteľa 
Objednávateľom 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a vysporiadať všetky 
práva pre používanie počítačových programov 
potrebných pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom v 
súlade s podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) 
alebo 10.2 (Preberanie častí Diela), a to v súlade 
s dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky tak, že po 
dokončení bude Dielo spĺňať účel špecifikovaný v 
Zmluve. V prípade, ak počas účinnosti tejto Zmluvy 
vznikne dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorského zákona v znení neskorších právnych 
predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), Zhotoviteľ udeľuje 
Objednávateľovi časovo, vecne a miestne neobmedzenú 
licenciu (súhlas) na použitie diela spôsobmi uvedenými v 
§ 18 ods. 2 Autorského zákona, pričom odplata za 
poskytnutie licencie, vrátane prípadných poplatkov za 
aktualizácie počítačových programov, sú zahrnuté 
v Akceptovanej zmluvnej hodnote; Zhotoviteľ sa zároveň 
zaväzuje bezodkladne a bezodplatne odovzdať 
Objednávateľovi všetku dokumentáciu k takýmto 
počítačovým programom.“ 
 

Podčlánok  
1.12 

Dôverné podrobnosti Na konci podčlánku sa vkladajú nasledovné odseky: 
 
„Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy 
ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho, čo 
je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre 
súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ 
nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť 
akékoľvek podrobnosti o Diele v žiadnom komerčnom, 
technickom časopise alebo inej publikácii bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
 
Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom 
komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, 
s médiami a tretími osobami o predmete plnenia podľa 
Zmluvy; toto právo si vyhradzuje výlučne Objednávateľ. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.  
 
Strany berú na vedomie, že Zmluva o Dielo je povinne 
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zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. § 5a ods. 1 zákona 
č. 211/2000 Z.z. zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o slobode informácii“), pričom sa nezverejňujú 
údaje a dokumenty stanovené v ust. § 5a ods. 4 Zákona 
o slobode informácii.“ 
 

Podčlánok  
1.13 

Súlad s Právnymi 
predpismi 

V prvom odseku, druhej vete, sa slovné spojenie „vo 
Zvláštnych podmienkach“  nahrádza slovným spojením 
„v Osobitných zmluvných podmienkach“. 
 
Na konci písm. (b) sa vkladá nasledovný text: 
 
„Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených 
v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, 
súhlasy a iné dokumenty potrebné pre realizáciu Diela, 
ako aj dokumentáciu, ktorá nebola súčasťou stavebného 
povolenia, ale je potrebná k realizácii prác na Diele 
(napr. súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas 
k prácam v ochranných pásmach, povolenie 
k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácii, súhlas ku 
križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.) a je 
povinný znášať všetky  náklady a poplatky spojené 
s obstaraním vyššie uvedených dokumentov. 
 
V prípade zmien stavby pred dokončením a činností 
z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, je 
Zhotoviteľ zodpovedný aj za zabezpečenie týchto nových 
rozhodnutí/povolení a súhlasov a iných potrebných 
dokumentov, ako aj za vyprojektovanie súvisiacej 
projektovej dokumentácie, vrátane všetkých nákladov 
a poplatkov s tým súvisiacich tak, aby Dielo bolo 
dokončené riadne a včas. 
 
V rámci zhotovenia Diela a odstránenia vád je Zhotoviteľ 
povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a vyjadrenia 
príslušných úradov na zabezpečenie Dokumentácie 
Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k vydaniu všetkých 
úradných rozhodnutí/povolení. 
 
Zhotoviteľ je tiež povinný na vlastné náklady a v mene 
Objednávateľa zabezpečiť, aby na časti Diela/Dielo bolo 
po ich/jeho dokončení vydané príslušné 
rozhodnutia/rozhodnutie, ktorými bude povolené užívanie 
časti Diela / celého Diela a aby tieto rozhodnutia 
nadobudli právoplatnosť, ibaže sa na riadne užívanie 
častí Diela/Dielo nevyžaduje takéto povolenie. Súčasťou 
tejto povinnosti Zhotoviteľa je aj zaobstaranie všetkej 
dokumentácie vyžadovanej Právnymi predpismi pre 
vydanie takého rozhodnutia/rozhodnutí. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Opise predmetu 
zákazky - Zväzku 3 súťažných podkladov.“  
 

Podčlánok  
1.15 

Obchodné tajomstvo Vkladá sa nový podčlánok 1.15: 
 
„Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa 
týkajúce sa obchodného tajomstva v zmysle ust. § 17 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 
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záväzných právnych predpisov.“ 
 

Podčlánok  
2.1 

Právo prístupu na 
Stavenisko 

Text prvého odseku podčlánku sa nahrádza v celom 
rozsahu nasledovným znením: 
 
„Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi právo prístupu na 
Stavenisko a postupné prevzatie jeho dvoch častí - časť 
viažuca sa k prácam na ľavej plavebnej komore a časť 
viažuca sa k prácam na pravej plavebnej komore - 
v lehotách uvedených v Prílohe k ponuke, pričom 2. časť 
Staveniska bude odovzdaná Zhotoviteľovi až po 
dokončení príslušných častí Diela na pravej plavebnej 
komore. Objednávateľ má právo odoprieť odovzdanie do 
užívania Zhotoviteľovi akýchkoľvek objektov, zariadení, 
prostriedkov prístupu na Stavenisko alebo častí 
Staveniska až do doby, kým neobdrží od Zhotoviteľa 
Zábezpeku na vykonanie prác.  
 
Za tretí odsek sa vkladá nový odsek v nasledovnom 
znení: 
 
„Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska 
na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov 
patriacich Objednávateľovi, je povinný zaistiť Zhotoviteľ 
na vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do 
omeškania s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu 
vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas 
vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká 
nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie 
takýchto nákladov a primeraného zisku.“ 
 
Za tretí odsek sa vkladá nový odsek v nasledovnom 
znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni pred 
dňom, kedy mu Objednávateľ poskytne právo prístupu na 
Stavenisko, predložiť Objednávateľovi zoznam strojov 
a zariadení, ktoré budú použité na Stavenisku za účelom 
realizácie Diela, a oznámiť Objednávateľovi každú 
zmenu aspoň 3 pracovné dni vopred.“ 
   

Podčlánok  
2.4 

Finančné zabezpečenie 
Objednávateľa 

Celý podčlánok sa vypúšťa, resp. sa neuplatňuje. 

Podčlánok  
2.6 

Manipulačný poriadok Vkladá sa nový podčlánok 3.6, ktorý znie: 
 
„Objednávateľ sa zaväzuje včas informov+ať Zhotoviteľa 
o skutočnosti, že sa bude meniť manipulačný poriadok  
Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, resp. 
dočasný manipulačný poriadok Sústavy vodných diel 
Gabčíkovo – Nagymaros a predkladať Zhotoviteľovi jeho 
aktuálne platnú verziu. Zhotoviteľ je povinný pri 
vykonávaní Diela rešpektovať platný manipulačný 
poriadok Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, 
resp. platný dočasný manipulačný poriadok Sústavy 
vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Zhotoviteľ 
nezopovedá za vykonávanie diela v rozpore s platným 
manipulačným poriadkom Sústavy vodných diel 
Gabčíkovo – Nagymaros, resp. v súlade s platným 
dočasným manipulačným poriadkom Sústavy vodných 
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diel Gabčíkovo – Nagymaros, ktoré bolo spôsobené 
porušením povinnosti Objednávateľa včas informovať 
Zhotoviteľa o jeho zmene alebo poskytnúť jeho aktuálne 
platnú verziu.“ 
 

Podčlánok 
3.1 

Povinnosti a právomoc 
Stavebnotechnického 
dozoru 

Text podčlánku sa nahrádza v celom rozsahu 
nasledovným znením: 
 
„Objednávateľ ustanoví Stavebnotechnický dozor  
a Technický dozor Objednávateľa,  ktorí budú vykonávať 
povinnosti (kompetencie) stanovené im v Zmluve. 
Stavebnotechnický dozor bude vykonávať svoju činnosť 
prostredníctvom tímu Stavebnotechnického dozoru. Tím 
Stavebnotechnického dozoru je tvorený kľúčovými 
odborníkmi, inými odborníkmi a podporným personálom. 
Tím Stavebnotechnického dozoru vedie Vedúci tímu, 
ktorý je oprávnený konať v mene Stavebnotechnického 
dozoru v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo 
Zmluvy. Ostatní kľúčoví a iní odborníci konajú v mene 
Stavebnotechnického dozoru iba v rozsahu práv 
a povinností Stavebnotechnického dozoru podľa ich 
funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického 
dozoru. Akékoľvek úkony vykonané v mene 
Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa vyžaduje podľa 
Zmluvy písomná forma, je oprávnený podpisovať v mene 
Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu 
Stavebnotechnického dozoru.  
 
Popri Stavebnotechnickom dozore je Objednávateľ 
oprávnený ustanoviť aj Technický dozor Objednávateľa, 
ktorý bude pozostávať z Vedúceho Technického dozoru 
Objednávateľa a jeho asistentov. Technický dozor 
Objednávateľa je oprávnený spolupôsobiť popri 
Stavebnotechnickom dozore v rozsahu práv 
(kompetencii) a povinností stanovených Zmluvou. 
Technický dozor Objednávateľa zastupuje 
Objednávateľa vo vzťahu k Stavebnotechnickému dozoru 
a k Zhotoviteľovi a reprezentuje záujmy Objednávateľa. 
V mene Technického dozoru Objednávateľa koná Vedúci 
tímu Technického dozoru Objednávateľa. Akékoľvek 
úkony vykonané v mene Technického dozoru 
Objednávateľa, na ktoré sa vyžaduje podľa Zmluvy 
písomná forma, je oprávnený podpisovať v mene 
Technického dozoru Objednávateľa výlučne Vedúci tímu 
Technického odboru Objednávateľa.  
 
Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi personálne zloženie 
časti tímu Stavebnotechnického dozoru a to osobu 
Vedúceho Stavebnotechnického dozoru a osoby 
kľúčových odborníkov a akékoľvek personálne zmeny v 
zložení tímu Stavebnotechnického dozoru, ku ktorým 
počas trvania Zmluvy dôjde. Personálne zloženie tímu 
Stavebnotechnického dozoru týkajúcej sa časti iných ako 
kľúčových odborníkov, oznámi Zhotoviteľovi 
Stavebnotechnický dozor. Objednávateľ tiež oznámi 
Zhotoviteľovi personálne zloženie tímu Technického 
dozoru Objednávateľa a akékoľvek zmeny 
v personálnom zložení tímu Technického dozoru 
Objednávateľa, ku ktorým počas trvania Zmluvy dôjde. 
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Stavebnotechnický dozor ani Technický dozor 
Objednávateľa nie je oprávnený v žiadnom prípade 
meniť v mene Objednávateľa Zmluvu. 
 
Stavebnotechnický dozor a Technický dozor 
Objednávateľa sú oprávnení vykonávať svoje právomoci 
(kompetencie) tak, ako sú uvedené v Zmluve alebo ako 
to zo Zmluvy z hľadiska jej výkladu nutne vyplýva. 
Spolupôsobenie Technického dozoru Objednávateľa pri 
výkone kompetencií Stavebnotechnického dozoru 
nezbavuje Stavebnotechnický dozor jeho zodpovednosti 
voči Objednávateľovi.  
 
Súhlas Technického dozoru Objednávateľa  sa vyžaduje 
na platné schválenie Dokumentácie Zhotoviteľa podľa 
podčlánku 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa). 
 
Spolupôsobenie Technického dozoru Objednávateľa, 
ktoré spočíva v aktívnej účasti Technického dozoru 
Objednávateľa na úkonoch Stavebnotechnického dozoru 
(t.j. najmä práve byť vopred informovaný o takýchto 
úkonoch, mať možnosť sa k nim vyjadriť a byť prítomný 
na úkonoch Stavebnotechnického dozoru) a uplatňuje sa 
najmä v nasledovných oblastiach: 
a) pri vykonávaní akýchkoľvek úkonov, ktoré 
Stavebnotechnický dozor vykonáva podľa Zmluvy a ktoré 
majú alebo je predpoklad, že by mohli mať vplyv na 
Lehotu výstavby alebo Lehotu ukončenia Uzlového bodu 
(príloha č. 4 časť 4.2 Zmluvy); tým nie je dotknutá 
povinnosť Stavebnotechnického dozoru získať písomný 
súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánku 13.1 (Právo 
na Zmenu) a podčlánku 13.3 (Postup pri Zmenách). 
b) pri vykonávaní funkčných skúšok podľa podčlánku 7.4 
(Skúšky); 
c) pri preberacom konaní a podpisovaní Preberacieho 
protokolu podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela 
a Sekcií) a pri preberacom konaní a podpisovaní 
Protokolu o vyhotovení Diela podľa článku 11.9 (Protokol 
o vyhotovení Diela), 
d) pri kontrole a schvaľovaní Faktúr kedy podpisuje za 
Objednávateľa Zisťovací protokol; 
s výnimkou schválenia Dokumentácie Zhotoviteľa sa 
súhlas Technického dozoru Objednávateľa a jeho 
aktívna účasť nevyžadujú na platnosť úkonov 
Stavebnotechnického dozoru. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Stavebnotechnickému 
dozoru, ako aj Technickému dozoru Objednávateľa 
kedykoľvek prístup na Stavenisko a k 
všetkej Dokumentácii. 
 
Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru je bez ohľadu 
na spolupôsobenie Technického dozoru Objednávateľa 
v prípade ohrozenia života alebo zdravia alebo v prípade 
hrozby nebezpečenstva škody na Diele, príp. na inom 
majetku Objednávateľa alebo akýchkoľvek tretích osôb 
(ďalej len „stav ohrozenia“) oprávnený nariadiť 
Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce, činnosti alebo 
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prijatie iných opatrení, ktoré sú podľa názoru Vedúceho 
tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na 
odvrátenie hroziacej škody alebo na minimalizáciu 
predpokladov jej vzniku Zhotoviteľ je povinný takéto 
pokyny Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru 
dodržať aj bez spolupôsobenia Technického dozoru 
Objednávateľa; Vedúci tímu Stavebnotechnického 
dozoru je povinný bezodkladne informovať Technický 
dozor Objednávateľa o vydaní takýchto pokynov ako aj 
o skutočnostiach, ktoré k jeho vydaniu viedli.  
 
Ak takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto 
pokyne bude ocenená a následne Stavebnotechnický 
dozor vydá pokyn podľa podčlánku 3.3 (Pokyny 
Stavebnotechnického dozoru), ktorý sa musí posudzovať 
podľa podčlánku 13.3 (Postup pri Zmenách). V takom 
prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s podčlánkom 
13.3 (Postup pri Zmenách), odsúhlasí alebo rozhodne aj 
o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z pokynu vydaného 
v stave ohrozenia a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou 
zaslanou Objednávateľovi. 
 
Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach stanovené 
inak: 
a)  kedykoľvek si Stavebnotechnický dozor plní svoje 

povinnosti alebo vykonáva kompetencie stanovené 
mu Zmluvou má sa za to, že koná v mene 
Objednávateľa, a to aj vtedy ak sa k tomu vyžaduje 
spolupôsobenie Technického dozoru Objednávateľa; 

b) Stavebnotechnický dozor nemá právo zbaviť 
ktorúkoľvek zo Strán akýchkoľvek povinností, 
záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo 
Zmluvy; 

c)  akékoľvek schválenie, kontrola, potvrdenie, pokyn, 
súhlas, preskúmanie, prehliadka, oznámenie, návrh, 
požiadanie, skúška alebo podobný úkon 
Stavebnotechnického dozoru a/alebo Technického 
dozoru Objednávateľa (vrátane absencie nesúhlasu), 
nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú 
má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, 
vady, opomenutia, rozdiely a nesúlady.“  

                 

Podčlánok  
3.2 

Dočasná neprítomnosť 
Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického 
dozoru a iných kľúčových 
odborníkov 

Celé znenie podčlánku vrátane nadpisu sa nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Dočasná neprítomnosť Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru a iných kľúčových 
odborníkov“ 
„Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže 
v prípade naliehavej potreby (napr. dovolenka, choroba, 
úraz a iné dôležité prekážky na strane Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru) poveriť/splnomocniť 
plnením svojich právomocí (kompetencií) iného člena 
tímu z radov kľúčových odborníkov, a to v nevyhnutnom 
rozsahu a na nevyhnutný čas, pričom 
v poverení/splnomocnení je povinný vymedziť právomoci 
(kompetencie), ku ktorých plneniu danú osobu 
poveruje/splnomocňuje, ako aj dobu (čas), na ktorý sa 
toto poverenie/splnomocnenie udeľuje.  
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O udelení poverenia/splnomocnenia je Vedúci tímu 
Stavebnotechnického dozoru povinný bezodkladne 
informovať Objednávateľa a Zhotoviteľa; poverenie sa 
stáva vo vzťahu k Objednávateľovi a Zhotoviteľovi 
účinným doručením kópie poverenia/splnomocnenia 
Objednávateľovi a Zhotoviteľovi (od momentu jeho 
doručenia druhému z nich).“ 
   

Podčlánok 
3.3 

Pokyny 
Stavebnotechnického 
dozoru a Technického 
dozoru Objednávateľa 

V druhej vete prvého odseku sa vypúšťa slovné spojenie: 
 
„alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné 
právomoci podľa tohto článku“ 
 
Druhý odsek sa vypúšťa a nahrádza nasledovným 
textom: 
 
„Zhotoviteľ je povinný plniť pokyny vydané 
Stavebnotechnickým dozorom v ktorejkoľvek záležitosti 
súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané 
výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť 
vydať pokyn Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru 
v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 týchto zmluvných 
podmienok (Povinnosti a právomoc 
Stavebnotechnického dozoru), a to vo výnimočných 
prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho pokynu 
neznesie odklad;  vydanie ústneho pokynu musí byť 
bezodkladne po jeho vydaní zapísané do Stavebného 
denníka Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru.“ 
 
Na koniec tohto podčlánku sa vkladá: 
 
„Vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne 
oznámené Technickému dozoru Objednávateľa v lehote 
20 dní odo dňa vydania pokynu a vydanie pokynu v stave 
ohrozenia bez zbytočného odkladu po jeho vydaní spolu 
s náležitým odôvodnením.“ 
 

Podčlánok 
3.4 

Zmena v tíme 
Stavebnotechnického 
dozoru 

Celý text podčlánku sa nahrádza nasledovným znením: 
 
„Objednávateľ je povinný písomne upovedomiť 
Zhotoviteľa o každej zmene v osobách akéhokoľvek 
kľúčového odborníka v rámci tímu Stavebnotechnického 
dozoru vrátane osoby Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je tiež 
povinný oznámiť Zhotoviteľovi, ako aj 
Stavebnotechnickému dozoru, akúkoľvek personálnu 
zmenu Technického dozoru Objednávateľa. 
 
Stavebnotechnický dozor je povinný písomne oznámiť 
Zhotoviteľovi každú zmenu v tíme Stavebnotechnického 
dozoru týkajúcu sa iných osôb ako kľúčových 
odborníkov. 
 
Zmeny v personálnom zložení tímu Stavebnotechnického 
dozoru a Technického dozoru Objednávateľa v súlade 
s týmto podčlánkom budú Zhotoviteľovi oznamované po 
celú dobu trvania Zmluvy, pričom dôvody týchto zmien 
nie je potrebné uvádzať.“  
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Podčlánok  
3.6 

Pravidelné pracovné 
rokovania 

Vkladá sa nový podčlánok 3.6, ktorý znie: 
 
„Kontrolné dni zvoláva Stavebnotechnický dozor 
v pravidelných intervaloch, najmenej však raz do 
mesiaca a koordinačné porady stavby najmenej raz do 
týždňa, prípadne podľa potreby a dohody Strán aj 
častejšie. Na Kontrolných dňoch a koordinačných 
poradách stavby (ďalej len „Pravidelné pracovné 
rokovania“) sa povinne zúčastňuje Predstaviteľ 
Zhotoviteľa, stavbyvedúci alebo jeho zástupca, Vedúci 
tímu Stavebnotechnického dozoru, Vedúci tímu 
Technického dozoru Objednávateľa, Hlavný inžinier 
projektu, ako aj vedúci pracovníci tých profesii, ktorých 
sa agenda príslušného Pravidelného pracovného 
rokovania týka. Účelom Pravidelných pracovných 
rokovaní je monitorovanie postupu projektových 
a stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu prác 
z pohľadu Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy 
potrebných následných inžinierskych činností, plánovanie 
a koordinácia prác a poskytnutie informácii o celkovom 
stave postupu zhotovovania Diela. 
 
Stavebnotechnický dozor je povinný zabezpečiť 
vyhotovenie zápisu o priebehu Pravidelných pracovných 
rokovaní a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho 
účastníkom. V zápise musia byť uvedené najmä kľúčové 
body rokovania, obsah výsledku rokovania (kľúčové 
úlohy, ktoré majú byť v nasledujúcom období 
riešené), označenie osôb zodpovedných za splnenie 
príslušných úloh a termíny na ich splnenie. Stanovenie 
zodpovedností musí byť v súlade so Zmluvou. 
 
Všetky záznamy z Pravidelných pracovných rokovaní 
musia byť podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, 
Stavebnotechnickým dozorom a Technickým dozorom 
Objednávateľa. Takto podpísané záznamy sa považujú 
za autentický záznam o prerokovaných a dohodnutých 
záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade 
nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy 
a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade 
s podčlánkom 1.3 (Komunikácia) týchto zmluvných 
podmienok.     
 
V prípade, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní 
nebudú zúčastňovať Predstaviteľ Zhotoviteľa spolu 
s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní 
týka podľa požiadaviek Stavebnotechnického dozoru, 
vrátane Hlavného inžiniera projektu, aj napriek tomu, že 
boli Stavebnotechnickým dozorom vyzvaní, aby sa 
zúčastnili, vzniká  Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo 
EUR) za každé porušenie tejto povinnosti, t.j. za neúčasť 
každej jednotlivej osoby na týchto pracovných 
rokovaniach. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
plnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a 
doručenej Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti tejto faktúry je 
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30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.“  
   

Podčlánok 
4.2 

Zábezpeka na vykonanie 
prác 

V podčlánku 4.2 sa prvé tri odseky v celom rozsahu 
nahrádzajú nasledovným znením: 
 
„Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) 
Zábezpeku na vykonanie prác v sume rovnajúcej sa 
2,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, ktorá 
musí mať formu neodvolateľnej bankovej záruky (na prvú 
výzvu a bez námietok).   
 
Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom 
v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky 
v Slovenskej republike alebo bankou so sídlom v inom 
členskom štáte Európskej únie, pričom v každom prípade 
musí ísť o banku s minimálne dlhodobým ratingom 
Moody´s najmenej “A3“ alebo Fitch najmenej “A-“ alebo 
Standard & Poors najmenej “A-“. V prípade ak sa rating 
banky podľa predchádzajúcej vety zhorší oproti 
požadovanému ratingu uvedenému v predchádzajúcej 
vete je Zhotoviteľ povinný do pätnásť (15) dní predložiť 
Objednávateľovi novú bankovú záruku, vystavenú 
bankou spĺňajúcou požadovaný rating. Banková 
záruka musí oprávňovať Objednávateľa na čiastočné 
alebo úplné využitie bankovej záruky. Banková záruka 
nesmie obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, 
založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, 
že banková záruka bude vystavená v cudzom jazyku, 
spolu s bankovou zárukou musí Zhotoviteľ predložiť 
Objednávateľovi jej úradný preklad do slovenského 
jazyka.  
 
V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú 
výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy 
alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých 
celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú 
Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie 
prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 
vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
 
Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na 
vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, kým 
Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo a neodstráni 
všetky jeho vady, a to (i) v rozsahu 2,5 % Akceptovanej 
zmluvnej hodnoty do vystavenia Preberacieho protokolu 
dokončenej časti (Sekcie) Diela – Uzlového bodu 1 
Dokumentácia pre realizáciu stavby, (ii) v rozsahu 2,5 % 
z časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty pripadajúcej na 
Sekcie Diela Uzlový bod 2    
a Uzlový bod 3  do vystavenia 
Preberacieho protokolu dokončenej časti (Sekcie) Diela – 
Uzlového bodu 2 –    a (iii) 
v rozsahu 2,5 % z časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty 
pripadajúcej na Sekciu Diela Uzlový bod 3  

do dokončenia Diela a odstránenia vád 
oznámených v Lehote na odstránenie vád. Zhotoviteľ je 
povinný odovzdať Objednávateľovi Zábezpeku na 
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vykonanie prác najneskôr do 30 (kalendárnych) dní od 
dátumu účinnosti Zmluvy.  
 
Obsah záručnej listiny je Zhotoviteľ vopred povinný 
predložiť Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ 
musí tiež vopred schváliť aj banku, ktorá bankovú záruku 
poskytne.“ 
 

Podčlánok  
4.4 

Subdodávatelia  Pôvodný text podčlánku sa v celom rozsahu nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„Zhotoviteľ nesmie zadať Subdodávateľom vyhotovenie 
celého Diela. Zhotoviteľ je oprávnený zadať vykonanie 
častí Diela len tým Subdodávateľom, ktorých označil 
v Ponuke a to v predmete subdodávok najviac však 
v maximálnom podiele na zákazke, v akom to uviedol 
v Ponuke.  
 
Zhotoviteľ je povinný oznámiť každú zmenu údajov 
Subdodávateľa podľa ust. § 41 ods. 3 Zákona 
o verejnom obstarávaní Objednávateľovi. V prípade 
zmeny Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný vopred 
písomne oznámiť zámer zmeny Subdodávateľa 
Objednávateľovi, pričom v oznámení je povinný uviesť:  
a) údaje Subdodávateľa podľa ust. § 41 ods. 3 Zákona 
o verejnom obstarávaní, 
b) označenie Subdodávateľa, ktorý má byť novým 
Subdodávateľom nahradený a 
c) doklady preukazujúce, že nový Subdodávateľ spĺňa 
podmienky týkajúce sa osobného postavenia a že u neho 
neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 
písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní. 
  
Nového Subdodávateľa môže Zhotoviteľ využiť až po 
tom, čo mu to Objednávateľ písomne schváli. 
Objednávateľ je povinný písomne schváliť zmenu 
Subdodávateľa po splnení podmienok uvedených 
v tomto podčlánku v lehote 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia podľa predchádzajúceho odseku 
tohto podčlánku. Márnym uplynutím lehoty podľa 
predchádzajúcej vety sa považuje súhlas Objednávateľa 
so zmenou Subdodávateľa za daný.        
 
Zhotoviteľ zodpovedá za konanie a chyby každého 
Subdodávateľa, jeho zamestnancov a iných 
spolupracujúcich osôb tak, ako by išlo o konanie a chyby 
samotného Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok 
4.6 

Spolupráca Na konci podčlánku sa vkladá nasledovný text: 
 
„Zabezpečenie vhodných podmienok pre vykonanie prác 
a činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných 
Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčastiach, ich 
vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou 
Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných 
dokumentoch tak, aby nebola ohrozená kvalita prác, 
Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako 
aj súvisiacich diel. 
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Ďalšie podrobnosti, ako aj požiadavky na spoluprácu, 
vrátane koordinácie prác sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“  
 

Podčlánok  
4.9 
 

Zabezpečenie kvality 
 

Text podčlánku sa mení tak, že za prvú vetu prvého 
odseku podčlánku sa vkladá nový text v nasledovnom 
znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný pri podpise tejto Zmluvy predložiť 
Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi 
nasledovné doklady (vo forme originálov alebo 
osvedčených fotokópií):  
 

- doklad o zavedenom systéme manažérstva 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 
OHSAS 18001:2007, v oblasti realizácie 
inžinierskych a vodohospodárskych stavieb a v 
oblasti výroby oceľových konštrukcií alebo 
ekvivalent, 

- doklad o zavedenom systéme riadenia výroby 
na konštrukčné dielce podľa STN EN 1090-1+A1 
a STN EN 1090-2+A1 alebo ich ekvivalent,   

- doklad o zavedenom systéme manažérstva 
kvality vo zváraní pre oceľové zvárané 
konštrukcie podľa STN EN ISO 3834 časť2 alebo 
ekvivalent, 

- licencia na výkon technickej služby podľa § 7 
zákona 473/2005 Z.z. alebo ekvivalent, 

- certifikát autorizovaného predajcu 
nadstavbového systému C4 (Business partner) 
alebo ekvivalent, 

- certifikát systémového integrátora 
nadstavbového systému C4 alebi ekvivalent a 

- certifikát kompatibility kamerového systému a 
nadstavbového systému C4 alebo ekvivalent; 

Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti doklady 
uvedenýé v tomto podčlánku počas celej doby trvania 
Zmluvy.  
 
V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa tohto 
podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 30.000,- EUR (slovom: tridsať 
tisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinností 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doručenej Zhotoviteľovi. 
Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia Zhotoviteľovi.”  
 

Podčlánok 
4.10 

Údaje o stavenisku Na konci tohto podčlánku sa vkladá nasledovný text: 
 
„Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto 
podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, 824 04  Bratislava Nadlimitná zákazka 

 

Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

 
 

26 

a ostatné verejne dostupné údaje.  
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za zaobstaranie ďalších údajov 
a informácií o Stavenisku a ich interpretácií a taktiež je 
povinný zabezpečiť v rámci projektových prác doplňujúce 
prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vylučujúcich v 
maximálnej možnej miere nepredvídateľné fyzické 
podmienky definované podčlánkom 4.12 
(Nepredvídateľné fyzické podmienky).“ 
 

Podčlánok  
4.11 

Primeranosť 
Akceptovanej zmluvnej 
hodnoty 

Na koniec podčlánku sa vkladá nasledovný text: 
 
„V súlade s úpravou definície podčlánku 1.1.4.1 
„Akceptovaná zmluvná hodnota“ Osobitnými 
podmienkami je potrebné chápať výraz „Akceptovaná 
zmluvná hodnota“ ako výraz „Zmluvná cena“ (pozri 
definíciu 1.1.4.2.).“ 
 

Podčlánok  
4.12 

Nepredvídateľné fyzické 
podmienky 

Prvý odsek tohto podčlánku sa nahrádza nasledovným 
textom: 
 
„V tomto podčlánku „fyzické podmienky“ znamenajú 
prírodné fyzické podmienky a umelé a iné fyzické 
prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ na 
Stavenisku stretne v priebehu realizácie Diela, vrátane 
geologických, hydrologických a klimatických podmienok. 
Nepredvídateľnými sú najmä také fyzické podmienky, 
ktoré neumožňujú riadne a bezpečné vykonávanie Diela, 
pričom Zhotoviteľ ich výskyt alebo intenzitu v čase 
uzavretia Zmluvy nemohol predvídať.“ 
 
Za tretím odsekom tohto podčlánku sa vkladá nový 
odsek v nasledovnom znení: 
 
„Ak sa pri výstavbe objavia fyzické podmienky, ktoré sú 
Nepredvídateľné, nemá to žiadny vplyv na Zmluvnú 
cenu. Zhotoviteľ pri podaní Ponuky preberá všetko riziko 
spojené s možným výskytom prípadných 
Nepredvídateľných fyzických podmienok.“ 
 
Štvrtý odsek tohto podčlánku (začínajúci sa slovami „Ak 
a v takom rozsahu,...“) sa mení nasledovne: 

- v prvej vete sa vypúšťajú slová „a/alebo 
Náklady“, 

- v celom rozsahu sa vypúšťa písm. b). 
 
V piatom odseku tohto podčlánku (začínajúcom sa 
slovami „Po obdržaní takéhoto oznámenia...“) sa 
vypúšťajú slová „a (b)“.  
 
Šiesty odsek tohto podčlánku (začínajúci sa slovami 
„Avšak predtým,...“) sa v celom rozsahu ruší.  
  

Podčlánok  
4.15 

Prístupové cesty Za text prvého odseku „Toto úsilie zahŕňa správne 
používanie vhodných vozidiel a trás...“ sa vkladá 
nasledovný text: 
 
„...na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci 
s dotknutými obcami.“ 
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Na konci tohto podčlánku sa vkladá: 
 
„Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek 
prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela je 
zodpovedný Zhotoviteľ.  
 
Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný pripraviť 
a predložiť Stavebnotechnickému dozoru dokumentáciu 
skutočného stavu (pasport) ním používaných 
prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností.  
 
Po ukončení užívania týchto prístupových ciest 
Zhotoviteľom, Stavebnotechnický dozor za účasti 
a súčinnosti  Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí bez 
zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových 
ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah 
opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. Uvedenie 
prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností do 
pôvodného stavu je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na 
vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do 3 mesiacov odo dňa ukončenia užívania týchto 
prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností.“  
 

Podčlánok  
4.18 

Ochrana životného 
prostredia 

Na konci podčlánku sa vkladá nasledovný text: 
 
„Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu za porušenie povinností Zhotoviteľa v oblasti 
ochrany životného prostredia spočívajúcom v: 
a) nedostatočnom udržiavaní čistoty spevnených 
komunikácii v miestach, na ktoré vychádzajú vozidlá 
stavby zo Staveniska, a to za každé porušenie 
zadokumentované v Stavebnom denníku vo výške 100,- 
EUR, 
b) porušení právnych predpisov v oblasti ochrany 
životného prostredia zadokumentované v Stavebnom 
denníku, a to za každé porušenie vo výške 200,- EUR 
(slovom: dvesto EUR), 
c) porušení právnych predpisov na úseku ochrany vôd 
zadokumentované v Stavebnom denníku, a to za každé 
porušenie vo výške 350,- EUR (slovom: tristopäťdesiat 
EUR). 
 
Zmluvné pokuty uvedené v pododsekoch a) až c) sú 
splatné na základe penalizačnej faktúry Objednávateľa. 
Penalizačná faktúra je splatná 30 dní odo dňa jej 
doručenia Zhotoviteľovi. 
 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo 
Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej mu 
porušením zabezpečených povinností Zhotoviteľa; 
Zhotoviteľ sa v tejto súvislosti najmä zaväzuje, že za 
Objednávateľa v lehote splatnosti na základe jeho výzvy 
uhradí akúkoľvek pokutu uloženú Objednávateľovi zo 
strany orgánov verejnej správy na úseku životného 
prostredia a správy vôd, resp. že mu sumu tejto pokuty 
nahradí v celej výške do 30 dní od kedy ho  na to 
Objednávateľ vyzve. 
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Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť (za poskytnutia 
súčinnosti Objednávateľa) pred začatím prác 
vypracovanie „Plánu povodňových a zabezpečovacích 
prác“, Objednávateľ ho dá odsúhlasiť správcovi toku 
a Zhotoviteľ zabezpečí jeho schválenie príslušným 
Okresným úradom – odborom starostlivosti o životné 
prostredie. Objednávateľ poskytne na tento účel 
Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. 
 
Zhotoviteľ sa najmä v prípade povodní (povodňovej vlny), 
zvýšených vodných stavov a iných mimoriadnych situácií 
zaväzuje bezpodmienečne a bezodkladne vykonávať 
pokyny Objednávateľa vo vzťahu k Stavenisku a miestu 
vykonávania Diela.“ 
    

Podčlánok 
4.19 

Elektrina, voda a plyn Na konci podčlánku sa vkladá nasledovný text: 
 
„Objednávateľ bezodplatne poskytne Zhotoviteľovi 
možnosť napojenia sa na inžinierske siete.“ 
  

Podčlánok  
4.21 

Správy o postupe prác Prvá veta prvého odseku sa nahrádza nasledovným 
textom: 
 
„Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu 
o postupe prác, o plnení Harmonogramu prác vrátane 
plnenia Uzlových bodov (príloha č. 4 časť 4.2 Zmluvy) 
a predložiť ju Stavebnotechnickému dozoru 
a Technickému dozoru Objednávateľa v písomnej 
tlačenej forme 6x aj elektronickej forme na CD/DVD 2x.“  
 
Znenie písmena (a) tohto podčlánku sa nahrádza 
nasledovným textom: 
 
„(a) diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane 
popisu projektových prác, Dokumentácie Zhotoviteľa, 
vydaní, povolení/rozhodnutí, lehôt na schválenie, 
obstarávania, výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, 
montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do prevádzky, 
preberacieho konania a Lehoty na oznámenie vád. 
 
Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené 
v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom.“ 
   

Podčlánok  
4.23 

Činnosť Zhotoviteľa na 
Stavenisku 

Za druhý odsek sa vkladá nasledovný text: 
 
„Zhotoviteľ je povinný počínať si pri svojej činnosti tak, 
aby nebola obmedzená, resp. prerušená prevádzka 
Vodného diela Gabčíkovo. Zhotoviteľ je povinný počínať 
si v tejto súvislosti tak, aby bol zabezpečený prístup 
zamestnancov Objednávateľa zabezpečujúcich činnosť 
vodného diela Gabčíkovo, príp. jeho dodávateľov 
k zariadeniam, stavbám a inými objektom tvoriacim 
komplex vodného diela Gabčíkovo zabezpečený počas 
celej doby vykonávania Diela.“ 
 

Podčlánok 
4.25 

Existujúce inžinierske 
siete a objekty 
 

Vkladá sa nový podčlánok 4.25 v nasledovnom znení: 
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„Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na cestách, 

odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných 

inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo 

jeho Subdodávateľmi počas výkonu prác na Diele 

a takéto škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, 

a to uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek 

ďalších nákladov pre Objednávateľa, do doby určenej na 

ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie 

Stavebnotechnického dozoru o odstránení všetkých 

škôd.“  

 

Podčlánok  
4.26 

Stavebný denník Vkladá sa nový podčlánok 4.26 v nasledovnom znení: 
 
„Stavebný denník. 
  
Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom 
viesť stavebný denník a uchovávať ho vo svojej 
kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre 
celé Dielo, alebo pre jednotlivé časti, podľa pokynov 
Stavebnotechnického dozoru a zaznamenáva všetky 
dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby a 
ukončenia Diela.  
 
Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú 
súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie 
alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť 
realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 
(Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na 
realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si 
akýchkoľvek nárokov.“ 
 

Podčlánok  
4.27 

Register partnerov 
verejného sektora 

Vkladá sa nový podčlánok 4.27 v nasledovnom znení: 
 
„Register partnerov verejného sektora 
 
V prípade, ak sa Zhotoviteľ zapisuje do registra partnerov 
verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov 
verejného sektora, zaväzuje sa, že bude v registri 
partnerov verejného sektora zapísaný aspoň počas doby 
trvania tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ sa zároveň 
zaväzuje zapísať sa do registra partnerov verejného 
sektora aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného 
vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene okolností, ktorá zápis 
Zhotoviteľa do registra partnerov verejného sektora 
v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora 
vyžaduje. V prípade, ak je Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto 
Zmluvy zapísaný v registri konečných užívateľov výhod 
podľa osobitného predpisu, pričom trvanie tohto 
zmluvného vzťahu neskončí do 31. júla 2017, zaväzuje 
sa zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa 
výhod a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia 
zapísaných údajov v zmysle Zákona o registri partnerov 
verejného sektora do 31. júla 2017. 
 
Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky 
zmeny, ktoré budú v registri partnerov verejného sektora 
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vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 5 dní, odkedy 
k zápisu zmeny do registra partnerov verejného sektora 
došlo. 
 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že povinnosti uvedené 
v prvom odseku tohto podčlánku sa primerane vzťahujú 
aj na Subdodávateľov a zaväzuje sa zabezpečiť, aby 
mali Subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmysle 
Zákona o registri partnerov verejného sektora. 
 
Ak si Zhotoviteľ alebo jeho Subdodávatelia nesplnia 
povinnosti uvedené v prvom alebo treťom odseku tohto 
podčlánku alebo ak nastanú okolnosti v zmysle ust. § 15 
Zákona o registri partnerov verejného sektora, 
Objednávateľ je oprávnený neplniť, čo mu ukladá 
Zmluva, pričom nie je v omeškaní a toto neplnenie sa 
nepovažuje za porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený uplatňovať si v tomto prípade voči 
Objednávateľovi akúkoľvek náhradu škody alebo 
sankcie. 
 
V prípade, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ porušil 
povinnosti uvedené v prvom a druhom odseku tohto 
podčlánku v zmysle Zákona o registri partnerov 
verejného sektora, alebo Subdodávatelia porušili 
povinnosť v zmysle tretieho odseku tohto podčlánku a 
Objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany 
príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná 
sankcia, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi 
túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu v celom rozsahu 
a nahradiť Objednávateľovi aj akúkoľvek inú škodu, ktorá 
mu v tejto súvislosti vznikne.“ 
 

Podčlánok  
5.1 

Všeobecné povinnosti 
súvisiace s projektovaním 
 

Text podčlánku sa mení tak, že v prvej vete tretieho 
odstavca podčlánku sa vkladá za výraz „Požiadavky 
Objednávateľa (vrátane návrhových parametrov, 
výpočtov, ak sú)“ text v znení: 
 
„a Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom - Zväzok 3 
súťažných podkladov“  
 

Podčlánok  
5.2 

Dokumentácia 
Zhotoviteľa 

Za prvý odsek sa vkladá nasledovný text: 
 
„Za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane 
súvisiacej inžinierskej činnosti, v súlade so Zmluvou je 
v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní 
podmienok vydaných povolení (napr. požiadaviek 
dotknutých orgánov a organizácií uvedených 
v príslušných stavebných povoleniach).“ 
 
Na koniec podčlánku sa vkladá nasledovný text: 
 
„Zhotoviteľ je povinný naprojektovať technickú 
dokumentáciu v súlade s Požiadavkami Objednávateľa 
špecifikovanými vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky 
a jej príloh poskytnuté obstarávateľom v súťažných 
podkladoch. Technická dokumentácia navrhnutá 
Zhotoviteľom musí spĺňať všetky požadované parametre 
ako sú definované v súťažných podkladoch ako aj 
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požiadavky na prevádzku. Dielo musí byť v celom 
rozsahu vhodné pre účel, ktorému má Dielo a jeho 
jednotlivé časti slúžiť. Zhotoviteľ je povinný pri 
zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržať všetky 
Právne predpisy a príslušné technické normy vzťahujúce 
sa na Dielo.“ 
 

Podčlánok  
5.5 

Zaškolenie V poslednej vete odseku tohto podčlánku sa slová: 
 
„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ 
 
nahrádzajú nasledovnými slovami: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie Diela a Sekcií)“ 
 
Na koniec podčlánku sa vkladá nasledovný odsek: 
 
„Zhotoviteľ je povinný zaškoliť Personál Objednávateľa v 
rozsahu potrebnom na zvládnutie každodennej 
manipulácie s riadiaceho systému na vodnom diele 
Gabčíkovo (ďalej len „RS“) na klientskych pracovných 
staniciach. Obsah školenia navrhne Zhotoviteľ pred 
uzavretím Zmluvy, pričom návrh bude obsahovať 
záväznú osnovu školenia a určí potrebný počet hodín a 
turnusov školenia.“ 
 
 

Podčlánok 
5.6 

Dokumentácia 
skutočného vyhotovenia 

V poslednom odseku tohto podčlánku sa slová: 
 
„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ 
 
nahrádzajú nasledovnými slovami: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie Diela a Sekcií)“ 
 

Podčlánok 
5.7 

Príručky pre prevádzku 
a údržbu 

V druhom odseku tohto podčlánku v prvej vete sa slová: 
 
„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“ 
 
nahrádzajú nasledovnými slovami: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie Diela a Sekcií)“ 
 

5.9 Servis riadiaceho 
systému 

Vkladá sa nový podčlánok 5.9: 

 
„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poskytovanie 
nepretržitej služby Objednávateľovi, t.j. 24 hodín denne, 
365 dní v roku, pre nahlasovanie a odstraňovanie porúch 
všetkých častí RS a jeho subsystémov v nasledovných 
lehotách: 
-      do 4 hodín od nahlásenia kritickej poruchy do jej 
odstránenia, 
-      do 24 hodín od nahlásenia vážnej poruchy do jej 
odstránenia a  
-      do 7 dní od nahlásenia bežnej poruchy do jej 
odstránenia  
(ďalej len „Servis“). 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby Servisu na 
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vlastné náklady, a to odo dňa prebratia príslušnej časti 
(Sekcie) Diela v súlade s podčlánkom 10.1 až do doby 5 
rokov odo dňa vystavenia Protokolu o vyhotovení Diela. 
 
Pri porušení povinností, ktoré vyplývajú Zhotoviteľovi 
z tohto podčlánku, vzniká  Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške vo výške 7.000,- 
EUR (slovom: sedem tisíc EUR): 
 
-      za každú začatú hodinu navyše pri odstraňovaní 
kritickej poruchy (kritickou poruchou na účely tohto 
podčlánku je porucha RS, ktorá ohrozuje základné 
činnosti a prevádzku RS, spôsobuje nedostupnosť, alebo 
chybnú funkčnosť RS), 
-      za každých začatých 24 hodín navyše pri 
odstraňovaní vážnej poruchy (vážnou poruchou na účely 
tohto podčlánku je porucha RS, ktorá neohrozuje 
základné činnosti a prevádzku RS, ale spôsobuje 
problémy s využívaním a prevádzkou RS),  
-      za každých začatých 7 dní navyše pri odstraňovaní 
bežnej poruchy (bežnou poruchou na účely tohto 
podčlánku je porucha RS, ktorá neobmedzuje využívanie 
a prevádzku RS).  
 
Zmluvné pokuty podľa tohto podčlánku sa budú uhrádzať 
na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom. Lehota splatnosti penalizačnej faktúry 
je 30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi. Zaplatením 
zmluvných pokút podľa tohto podčlánku nie je dotknutý 
nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá v dôsledku 
porušenia zabezpečenej povinnosti Zhotoviteľa 
Objednávateľovi vznikla. Nárok Objednávateľa na 
náhradu škody a na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je 
dotknutý využitím práva zabezpečiť odstránenie 
nahlásených porúch RS prostredníctvom tretej osoby po 
uplynutí lehoty na odstránenie poruchy Zhotoviteľom.“ 
 

Podčlánok 
6.1 

Zamestnanie personálu 
a pracovných síl 

Na koniec podčlánku sa vkladajú nasledovné odseky: 
 
„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zamestnanci Zhotoviteľa, ako 
aj zamestnanci jeho Subdodávateľov, ktorí budú 
vykonávať práce na Diele, nebudú zamestnaní nelegálne 
a nebudú vykonávať nelegálnu prácu, budú so 
Zhotoviteľom alebo Subdodávateľom v riadnom 
pracovnom pomere, budú mať riadne uzatvorené 
pracovné zmluvy a budú riadne prihlásení do sociálnej 
poisťovne. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje overiť 
skutočnosť, že jeho Subdodávatelia neporušujú zákaz 
nelegálneho zamestnávania v zmysle ustanovení zákona       
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o nelegálnej práci“). 
 
V prípade porušenia tejto povinnosti uvedených 
Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi  zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: jednosto EUR) za 
každého zamestnanca Zhotoviteľa alebo zamestnanca 
Subdodávateľa, ktorý vykonával práce v objekte 
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Objednávateľa a ktorý bol zamestnaný nelegálne alebo 
vykonával nelegálnu prácu. 
 
V prípade, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ alebo 
Subdodávatelia porušili zákaz nelegálneho 
zamestnávania v zmysle Zákona o nelegálnej práci 
a Objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany 
príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná 
sankcia, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi 
túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu, ako aj 
akúkoľvek škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.“ 
 

Podčlánok 
6.3 

Osoby v pracovnom 
pomere 
s Objednávateľom 

Na konci vety sa vkladajú slová: 
 
„a Stavebnotechnického dozoru.“ 
 

Podčlánok  
6.5 

Pracovná doba V prvej vete prvého odseku sa výraz 
 
„pracovného kľudu“ nahrádza výrazom „pracovného 
pokoja“. 
 
Za písmeno (c) sa dopĺňa nové písmeno (d) 
v nasledovnom znení:  
 
„(d) ak je to potrebné na dodržanie termínov zhotovenia 
Diela podľa Harmonogramu prác je Zhotoviteľ  povinný 
zabezpečiť  výkon prác na zhotovovaní Diela 
v trojzmennej prevádzke (24 hodín denne) a 7 dní 
v týždni vrátene práce počas dní pracovného pokoja.“ 
 

Podčlánok 
6.7 

Ochrana zdravia 
a bezpečnosť pri práci 

Na začiatku podčlánku sa vkladajú nasledovné odseky: 
 
„Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ 
povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a Plánom bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Plán BOZP“).  
 
Zhotoviteľ je povinný pred Dátumom začatia prác 
predložiť Stavebnotechnickému dozoru v jednom 
vyhotovení a Technickému dozoru Objednávateľa v troch 
vyhotoveniach Plán BOZP vypracovaný oprávnenou 
osobou a s náležitosťami v rozsahu podľa nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko (ďalej len „Nariadenie o minimálnych 
požiadavkách na stavenisko“) a zároveň je povinný 
o Pláne BOZP preukázateľne oboznámiť všetky 
právnické a fyzické osoby na Stavenisku.   
 
Zhotoviteľ je povinný počas realizácie výstavby 
zabezpečiť výkon činnosti koordinátora dokumentácie 
v zmysle Nariadenia o minimálnych požiadavkách na 
stavenisko. Rozsah povinností koordinátora 
dokumentácie je daný v ust. § 4 a 5 Nariadenia 
o minimálnych požiadavkách na stavenisko a bližšie 
špecifikovaný v tomto podčlánku.  
 
Poverením koordinátora dokumentácie zo strany 
Objednávateľa podľa ust. § 3 ods. 1 Nariadenia 
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o minimálnych požiadavkách na stavenisko nie je 
dotknutá zodpovednosti Zhotoviteľa za výkon činnosti 
koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný prostredníctvom koordinátora dokumentácie 
meniť a aktualizovať do podrobností Plán BOZP, ako aj 
Zhotoviteľom vypracovanú dokumentáciu (DVP, 
výrobnotechnická dokumentácia, technologické postupy 
a iná Dokumentácia Zhotoviteľa). 
 
Operatívne úpravy Plánu BOZP zabezpečuje 
Objednávateľ prostredníctvom koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Koordinátor 
BOZP“), ktorý je členom tímu Stavebnotechnického 
dozoru. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby koordinátor 
dokumentácie spolupracoval s Koordinátorom BOZP. 
 
Odsúhlasenie Plánu BOZP alebo jeho akéhokoľvek 
aktualizovaného (zmeneného) znenia nezbavuje 
Zhotoviteľa zodpovednosti za úplnosť a správnosť Plánu 
BOZP a jeho akejkoľvek aktualizácie v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh dohody 
o vytvorení podmienok BOZP  na spoločnom pracovisku 
(Stavenisko) so všetkými subjektmi zúčastňujúcimi sa na 
výstavbe Diela podľa ust. § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o BOZP“) a predložiť ho 
najneskôr k dátumu začatia prác Stavebnotechnickému 
dozoru a Technickému dozoru Objednávateľa. 
 
Zhotoviteľ zabezpečí (za poskytnutia súčinnosti 
Objednávateľa) pred začatím prác vypracovanie „Plánu 
povodňových a zabezpečovacích prác“, ktorý 
Objednávateľ následne predloží na odsúhlasenie 
správcovi toku. Zhotoviteľ zabezpečí jeho schválenie 
príslušným Okresným úradom, odborom starostlivosti 
o životné prostredie. 
 
Objednávateľ zabezpečí vykonanie poučenia 
Zhotoviteľom určeného okruhu zamestnancov 
Zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO 
v termíne odovzdania Staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí 
vykonanie poučenia všetkých zamestnancov 
Subdodávateľov Zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov 
BOZP a PO v termíne najneskôr 3 dni pred dňom ich 
nástupu na Stavenisko.  
 
Objednávateľ vyhotoví zápis o vykonaní poučenia 
určeného okruhu zamestnancov zhotoviteľa 
o dodržiavaní predpisov BOZP a PO, ktorý bude 
obsahovať menný zoznam a podpisy určeného okruhu 
zamestnancov zhotoviteľa. Vykonanie poučenia 
zamestnancov subdodávateľov je Zhotoviteľ povinný 
preukázať Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po 
jeho vykonaní, najneskôr však 1 deň pred nástupom 
príslušných zamestnancov Subdodávateľa na 
pracovisko, a to predložením podpísaného Záznamu z 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, 824 04  Bratislava Nadlimitná zákazka 

 

Inovácia a modernizácia  pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

 
 

35 

poučenia zamestnancov Subdodávateľov, schválený 
Objednávateľom. Tlačivo Záznamu z poučenia 
zamestnancov Subdodávateľov bude odovzdané 
Zhotoviteľovi po uzavretí Zmluvy o Dielo. Vstup do 
objektov Objednávateľa majú povolený výlučne iba 
osoby takto poučené a zapísané v zápise o vykonaní 
poučenia, resp. ktorých poučenie bolo Objednávateľovi 
preukázané predložením podpísaného Záznamu z 
poučenia zamestnancov Subdodávateľov Zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní pred 
preberaním Staveniska poverenému zástupcovi 
Objednávateľa odovzdať menný zoznam osôb a 
evidenčné čísla motorových vozidiel, ktoré budú 
vstupovať na pracoviská a do objektov Objednávateľa 
a tento zoznam denne aktualizovať - oznámiť 
Objednávateľovi menný zoznam osôb a evidenčné čísla 
motorových vozidiel, ktoré budú vstupovať na pracoviská 
a do objektov Objednávateľa v príslušný deň. Prílohou 
tohto zoznamu budú aj pracovné zmluvy zamestnancov 
Zhotoviteľa a zamestnancov Subdodávateľov 
Zhotoviteľa, ktorí budú vstupovať na pracovisko alebo 
pracovisko a doklady preukazujúce, že títo zamestnanci 
sú riadne prihlásení do Sociálnej poisťovne. 
Objednávateľ pre tieto osoby a motorové vozidlá 
zabezpečí povolenie vstupu do predmetných objektov. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Stavebnému dozoru 
Plán BOZP alebo jeho akékoľvek aktualizované znenie 
alebo Plán povodňových a zabezpečovacích prác“ ani do 
3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa 
alebo Stavebnotechnického dozoru, Strany sa výslovne 
dohodli, že Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: 
jedentisíc eur).  
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neplní iné povinnosti v zmysle 
tohto podčlánku, platných právnych predpisov v oblasti 
BOZP a predloženého Plánu BOZP, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každé 
jednotlivé porušenie povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v 
súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta nepodlieha 
postupu podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa).  
 
V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží technologické postupy 
vyžadované platnými právnymi predpismi a/alebo STN 
alebo postupy schválené Stavebnotechnickým dozorom, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 2.000,- EUR, (slovom: dvetisíc eur) za 
každé jednotlivé porušenie povinnosti Zhotoviteľa. 
 
Zmluvné pokuty podľa tohto podčlánku sú splatné na 
základe penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom 
v prípade preukázateľného porušenia povinností 
Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku. Lehota splatnosti tejto 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi. 
 
V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany 
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Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ 
má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj 
nárok na náhradu škody. 
 
Zhotoviteľ sa najmä v prípade povodní (povodňovej vlny), 
zvýšených vodných stavov a iných mimoriadnych situácii 
zaväzuje bezpodmienečne a bezodkladne vykonávať 
pokyny Stavebnotechnického dozoru alebo 
Objednávateľa vo vzťahu k Stavenisku a miestu 
vykonávania Diela a prijať všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie Diela pred vznikom škody. 
 
Zhotoviteľ je povinný počínať si pri vykonávaní Diela tak, 
aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia a 
všetkých jeho zložiek, najmä je povinný zabezpečiť 
ochranu vôd a organizmov (ďalej len „ŽP“). Zhotoviteľ je 
povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu 
ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti 
pri plnení Zmluvy na ŽP. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu 
k Objednávateľovi plnú zodpovednosť za akúkoľvek 
ekologickú ujmu, ktorú pri plnení Zmluvy spôsobí. 
 
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody 
ním spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na 
úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby ŽP. 
Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie 
(pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi 
verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, 
požiarnej ochrany a ochrany a tvorby ŽP, ktoré boli 
Objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov 
uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil 
Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky 
dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, 
o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom 
začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa 
písomne požiadal (Zhotoviteľ je povinný náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov 
a námietok Objednávateľovi na jeho žiadosť v celom 
rozsahu zaplatiť).“ 

 

Podčlánok 
6.8 

Dozor Zhotoviteľa Na konci podčlánku sa vkladá nasledovný odsek: 
 
„Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú 
znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka v opačnom 
prípade je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť na Stavenisku 
počas celej pracovnej doby dostatočný počet spôsobilých 
tlmočníkov v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších 
predpisov.“ 
 

Podčlánok  
6.9 

Personál Zhotoviteľa Na konci podčlánku sa vkladá nový odsek 
v nasledovnom znení: 

„Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na 
stavbe len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. písomným 
dodatkom k tejto Zmluve, pričom je povinný nahradiť 
príslušného kľúčového odborníka na stavbe osobou, 
ktorá spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej 
a odbornej spôsobilosti, ktoré sú stanovené vo Zväzku 4 
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Časť 3.2. súťažných podkladov. Zhotoviteľ je povinný 
písomne požiadať o zmenu kľúčových odborníkov na 
stavbe spolu s predložením dokumentov preukazujúcich 
technickú a odbornú spôsobilosť príslušného kľúčového 
odborníka na stavbe. V prípade, ak Zhotoviteľ zmení 
kľúčového odborníka na stavbe v rozpore s touto 
Zmluvou, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc 
EUR) za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. V 
prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany 
Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, a to vo výške 10.000,- EUR (slovom: 
desaťtisíc EUR) za každé ďalšie porušenie tejto 
povinnosti. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto 
podčlánku, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy a 
Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. 

Zaplatením zmluvnej  pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ 
povinnosti postupovať pri výmene kľúčových odborníkov 
na stavbe v súlade s týmto podčlánkom. 

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doručenej Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti tejto faktúry 
je 30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.“ 

 

Podčlánok  
6.11 

Nevhodné správanie Za prvý odsek sa vkladá nový odsek v nasledovnom 
znení: 
 
„V prípade nevhodného správania Personálu Zhotoviteľa 
alebo personálu jeho Subdodávateľov je 
Stavebnotechnický dozor a aj Technický dozor 
Objednávateľa oprávnený vykázať konkrétne osoby, 
ktoré sa dopustili nevhodného správania, zo Staveniska 
(vykázané budú najmä osoby, u ktorých bude zistené 
požitie alkoholu alebo iných omamných, či 
psychotropných látok). Zhotoviteľ je v takom prípade 
povinný zabezpečiť bezodkladne vhodnú náhradu za 
tieto vykázané osoby, aby nedošlo k omeškaniu 
s plnením jeho povinnosti zhotoviť Dielo alebo príslušnú 
Sekciu včas.“ 
 

Podčlánok  
7.1 

Spôsob vykonávania prác Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladajú ďalšie odseky v nasledovnom znení:  
 
„Ak sa v Požiadavkách Objednávateľa alebo iných 
zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým 
zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo 
Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť 
Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie inú 
alternatívu, ktorá je kvalitatívne rovnaká a spĺňajúca 
podmienky uvedené v Požiadavkách Objednávateľa 
alebo iných zmluvných dokumentoch. 
 
Zhotoviteľ je povinný dodržať technologické postupy 
schválené Stavebnotechnickým dozorom. Za porušenie 
uvedenej povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok 
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na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR 
(slovom: dvetisíc eur), a to za každé porušenie tejto 
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a 
doručenej Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti tejto faktúry je 
30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.“ 
 

Podčlánok  
7.3 

Kontrola Na konci podčlánku sa vkladajú nasledovné odseky: 
 
„Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Vedúceho tímu 
Technického dozoru Objednávateľa raz týždenne 
(spravidla v termínoch Pravidelných pracovných 
rokovaní), zabezpečiť možnosť vykonania kontroly 
výrobného procesu vrát plavebných komôr, príp. aj iných 
kľúčových komponentov a zariadení potrebných na 
správnu funkčnosť Diela ako celku priamo v mieste ich 
výroby a zabezpečiť povereným členom tímu 
Technického dozoru Objednávateľa alebo 
Stavebnotechnického dozoru prístup do príslušných 
výrobných priestorov. Žiadosť Vedúceho tímu 
Technického dozoru Objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety tohto podčlánku musí byť doručená 
Zhotoviteľovi najmenej 7 dní pred plánovaným termínom 
kontroly. Stavebnotechnický dozor je oprávnený 
požadovať pri kontrole potrebné vysvetlenia 
a dokumentáciu vzťahujúcu sa k technologickému 
procesu výroby vyššie uvedených zariadení, ako aj 
vznášať pripomienky k použitým výrobným procesom 
a dávať pokyny za účelom odstránenia prípadných 
nedostatkov. O výsledku kontroly podľa tohto odseku 
bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedú prípadné 
zistené nedostatky a požiadavky na prijatie opatrení na 
ich odstránenie. 
 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať vyhotovenie 
fotodokumentácie v priebehu vykonávania prác na Diele, 
ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri 
vykonávaní Diela minimálne v 24-hodinových intervaloch, 
resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne 
zachytenie všetkých prác vykonaných na Diele, ako aj 
pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov 
hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku, 
inak v intervaloch určených Technickým dozorom 
Objednávateľa. Fotodokumentáciu za obdobie od 
predchádzajúcej pracovnej porady do najbližšej 
nasledujúcej pracovnej porady odovzdá Zhotoviteľ 
Vedúcemu tímu Technického dozoru Objednávateľa 
počas tejto najbližšej nasledujúcej pracovnej porady, a to 
v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na 
CD/DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená 
v rozlíšení minimálne 8Mpix.“ 
 

Podčlánok  
7.4 

Skúšky Podčlánok sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným 
znením: 
 
„Za účelom preverenia funkčnosti Sekcií Diela sa Strany 
dohodli na vykonaní funkčných skúšok.  
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Zhotoviteľ je povinný vypracovať „Kontrolný a skúšobný 
plán“. V Kontrolnom a skúšobnom pláne budú uvedené 
všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa 
majú na stavbe Diela vykonať pre príslušný stavebný 
a/alebo technologický proces alebo Sekciu, ktorým 
Zhotoviteľ deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela 
a jeho funkčnosť. Kontrolný a skúšobný plán musí 
obsahovať rozsah a postup vykonávania skúšok.  
 
Kontrolný a skúšobný plán je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Stavebnotechnickému dozoru na schválenie najneskôr 
90 dní pred plánovaným termínom funkčných skúšok. 
Kontrolný a skúšobný plán preskúma Stavebnotechnický 
dozor spolu s Technickým dozorom Objednávateľa. 
Stavebnotechnický dozor oznámi Zhotoviteľovi svoje 
prípadné námietky ku Kontrolnému a skúšobnému plánu 
alebo ho schváli v lehote do pätnástich (10) dní od jeho 
predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, 
že Stavebnotechnický dozor znenie Kontrolného 
a skúšobného plánu schválil v Zhotoviteľom predloženom 
znení.  
 
Kontrolný a skúšobný plán sa v schválenom znení 
odovzdá Objednávateľovi. 
 
V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť 
Kontrolný a skúšobný plán ako je to uvedené vyššie v 
tomto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: 
päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania až do 
splnenia tejto povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná na 
základe penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom 
v prípade preukázateľného porušenia povinnosti 
Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku. Lehota splatnosti tejto 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody.   
 
Na zabezpečenie vykonania funkčných skúšok je 
Zhotoviteľ povinný poskytnúť na svoje náklady všetku 
dokumentáciu, zariadenia, pohonné hmoty, spotrebný 
materiál, prístroje, pracovné sily, materiály a vhodne 
kvalifikovaný a skúsený personál tak, ako je to potrebné 
pre náležité vykonanie skúšok. Objednávateľ poskytne 
pri vykonávaní funkčných skúšok Zhotoviteľovi z jeho 
strany potrebnú súčinnosť podľa opodstatnených 
požiadaviek Zhotoviteľa, ktoré mu musia byť oznámené 
najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným termínom 
vykonania skúšok. 
 
Na funkčných skúškach podľa tohto podčlánku sa 
zúčastňuje Zhotoviteľ prostredníctvom ním poverenej 
osoby, Stavebnotechnický dozor, Technický dozor 
Objednávateľa a príp. aj iné prizvané osoby (napr. 
projektant). Funkčné skúšky sa vykonávajú na náklady a 
zodpovednosť  Zhotoviteľa. Priebeh funkčných skúšok 
v mieste umiestnenia zariadení, ktorých sa funkčné 
skúšky týkajú, môže byť nepretržite monitorovaný 
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kamerovým systémom Objednávateľa, pričom kamerový 
záznam je Objednávateľ oprávnený uchovávať a použiť 
na účely vyhodnotenia priebehu funkčných skúšok. 
 
O vykonaných funkčných skúškach sa vyhotovuje 
písomný „Protokol o vykonaní funkčnej skúšky“, 
v ktorom sa konštatuje priebeh funkčných skúšok a ich 
výsledky s uvedením prípadných nedostatkov zistených 
v priebehu funkčnej skúšky. Protokol podpisuje 
Zhotoviteľ prostredníctvom k tomu poverenej osoby, 
Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru a Vedúci tímu 
Technického dozoru Objednávateľa.  
  
Okrem funkčných skúšok je Zhotoviteľ povinný preukázať 
kvalitu vykonaných prác a dodávok Materiálov 
a Technologických zariadení predložením príslušných 
atestov, certifikátov, vyhlásení o zhode alebo iných 
dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov 
a Technologických zariadení v zmysle zákona č. 
133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v spojení s právnymi predpismi vydanými na 
jeho vykonanie, ako aj v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v spojení s právnymi predpismi 
vydanými na jeho vykonanie. Objednávateľ je oprávnený 
výsledky skúšok zverejniť. 
 
Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len 
také Materiály a Technologické zariadenia, ktoré spĺňajú 
požiadavky príslušných právnych predpisov 
a príslušných STN a EN, čo je Zhotoviteľ povinný 
preukázať predložením príslušných dokladov 
Stavebnotechnickému dozoru a aj Technickému dozoru 
Objednávateľa.“ 
  

Podčlánok  
7.5 

Zamietnutie Na konci podčlánku sa dopĺňajú odseky v nasledovnom 
znení: 
 
„Osobitné ustanovenia o nedostatkoch zistených 
pri funkčných skúškach: V prípade, ak sa na základe 
funkčných skúšok podľa podčlánku 7.4 zistia vady 
príslušnej časti (Sekcie) Diela, je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť tieto vady v lehote do pätnástich (15) dní odo 
dňa vykonania funkčnej skúšky, na ktorej bola vada 
zistená, príp. v inej lehote uvedenej v Protokole 
o vykonaní príslušnej funkčnej skúšky. V prípade, ak sa 
Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním vád 
príslušnej časti (Sekcie) Diela spôsobujúcich 
nefunkčnosť alebo obmedzenie funkčnosti danej časti 
(Sekcie) Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR 
(slovom: desaťtisíc EUR) za každý aj začatý deň 
omeškania; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá 
povinnosť Zhotoviteľa odstrániť vady príslušnej časti 
(Sekcie) Diela spôsobujúce jej nefunkčnosť alebo 
obmedzenú funkčnosť a nie je tým dotknutý ani nárok 
Objednávateľa na náhradu škody. V prípade, ak 
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Zhotoviteľ neodstráni vady príslušnej časti (Sekcie) Diela 
spôsobujúce jej nefunkčnosť alebo obmedzenú 
funkčnosť, ani v lehote šesťdesiat (60) dní od vykonania 
funkčnej skúšky, je Objednávateľ v takomto prípade 
oprávnený zabezpečiť odstránenie vady, resp. vád danej 
časti (Sekcie) Diela spôsobujúcich jej nefunkčnosť alebo 
obmedzenú funkčnosť na náklady Zhotoviteľa 
prostredníctvom inej k tomu odborne spôsobilej osoby; 
Zhotoviteľ je všetky náklady preukázateľne vynaložené 
na odstránenie vád príslušnej časti (Sekcie) Diela 
povinný Objednávateľovi uhradiť do 15 dní od kedy ho na 
to Objednávateľ vyzve. 
 
V prípade, že na základe funkčných skúšok budú zistené 
také vady príslušnej časti (Sekcie) Diela, ktoré spôsobujú 
nefunkčnosť alebo obmedzenú funkčnosť danej časti 
(Sekcie) Diela, budú sa funkčné skúšky opakovať 
bezodkladne, najneskôr však do 15 dní po tom, čo 
Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi odstránenie 
vád, ktoré nefunkčnosť alebo obmedzenú funkčnosť 
príslušnej časti (Sekcie) Diela spôsobovali.“ 
 

Podčlánok  
7.6 

Opravné práce Text podčlánku sa mení tak, že v písm. (a) v prvom 
odseku podčlánku sa za posledné slovo vkladá nový 
text v znení: 
 
„a ktoré nie sú opraviteľné, pričom o možnosti  opravy 
Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje 
Objednávateľ.“ 
 

Podčlánok 
7.7 

Vlastníctvo 
Technologického 
zariadenia a Materiálov 

Pôvodný text podčlánku sa v celom rozsahu ruší 
a nahrádza nasledovným znením: 
 
„Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo 
k Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom 
ich zabudovania do Diela. Nebezpečenstvo škody na 
zabudovaných Technologických zariadeniach 
a Materiáloch prechádza na Objednávateľa na základe 
prevzatia príslušnej časti (Sekcie) alebo celého Diela 
Objednávateľom a jeho uvedením do prevádzky v zmysle 
článku 10 (Preberanie Diela Objednávateľom); tým nie je 
dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela alebo 
akejkoľvek jeho časti (Sekcie) a/alebo súčasti.“ 
  

Podčlánok  
8.1 

Začatie prác Prvý odsek podčlánku sa ruší v celom rozsahu 
a nahrádza sa nasledovným znením: 
 
„Dátum začatia prác bude do 7 kalendárnych dní odo 
dňa odovzdania Staveniska, nie však skôr ako po 
odovzdaní Zábezpeky na vykonanie prác v zmysle 
podčlánku 4.2.“ 
  

Podčlánok 
8.3 

Harmonogram prác Pôvodný text podčlánku sa v celom rozsahu ruší 
a nahrádza sa nasledovným znením: 
 
„Harmonogram prác tvoria tieto časti: 
 
Časť 1: Vecný harmonogram: iba formou tzv. Ganttov 
graf - grafická časť vypracovaná vo formáte *.mpp 
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s jasne vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať 
príslušné časti (Sekcie) Diela,- t.j. časovou postupnosťou 
vyhotovenia potrebnej projektovej dokumentácie, 
zhotovenia jednotlivých častí Diela v zmysle opisu 
predmetu zákazky uvedeného vo Zväzku 3 súťažných 
podkladov, vrátane doby trvania ich komplexného 
vyskúšania, skúšobnej prevádzky prevádzkových 
súborov (    a   

 a ich technologických častí a pod. 
 
Časť 2 Uzlové body: Objednávateľom určené stavebné 
objekty (Sekcie) Diela a lehoty na ich dokončenie, ktoré 
sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť v určených lehotách 
(príloha č. 4 časť 4.2 Zmluvy). Keď sa v tejto Zmluve 
hovorí o Sekcii, má sa na mysli Uzlový bod v zmysle 
prílohy č. 4 Zmluvy. Uzlovými bodmi sú 1. Dokumentácia 
na realizáciu stavby, 2. Pr  3  

 
 
Vecný harmonogram a Uzlové body tvoria spolu 
Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa 
podľa Zmluvy záväzný.  
 
Zhotoviteľ je povinný predložiť spolu s Harmonogramom 
prác aj fakturačný harmonogram: s členením podľa 
Vecného harmonogramu a Uzlových bodov v číselnom 
vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných 
objektoch, resp. častiach Diela a mesiacoch Lehoty 
výstavby ako aj v grafickom vyjadrení (tzv. S-krivka alebo 
Kumulatívna fakturačná krivka). 
 
Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka) musí vychádzať 
z časového sledu zhotovenia jednotlivých častí Diela (tak 
ako budú plánované vo Vecnom harmonograme) a k nim 
prislúchajúcim nákladom na každý stavebný objekt 
a prevádzkový súbor, kvôli umožneniu efektívnej kontroly 
plnenia postupu prác a možných rizikových faktorov, 
ktoré by mohli mať za následok časový sklz a ohrozenie 
dohodnutého termínu zhotovenia Diela. Na horizontálnej 
osi S-krivky musí byť uvedená Lehota výstavby Diela (v 
mesiacoch) a na vertikálnej osi musí byť uvedené 
zodpovedajúce fakturačné plnenie za príslušný mesiac 
v EUR. 
 
Na účely tohto podčlánku sa skutočným kumulatívnym 
fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma 
vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu začatia 
prác do posledného dňa mesiaca, ktorého sa platba týka.  
 
Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie 
Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi 
o pravdepodobných konkrétnych budúcich udalostiach 
alebo okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť postup prác 
v zmysle Vecného harmonogramu prác alebo spôsobiť 
časový sklz v postupe prác. Stavebnotechnický dozor, 
ako aj Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ 
predložil odhad predpokladaného dopadu budúcej 
udalosti alebo okolností a podal návrh na prijatie 
vhodných opatrení, aby k sklzu vo výkone prác oproti 
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Vecnému harmonogramu prác nedošlo alebo za účelom 
eliminácie tohto sklzu. 
 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať a počas Lehoty 
výstavby najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho 
mesiaca predkladať Stavebnotechnickému dozoru 
„Mesačný harmonogram prác“ (plán práce na 
nasledujúci mesiac). Mesačný harmonogram prác musí 
vychádzať z Harmonogramu prác s prihliadnutím na 
aktuálny stav postupu prác a musí byť vypracovaný 
v podrobnostiach/členení na jednotlivé položky. 
V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania 
s plnením tejto svojej povinnosti vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- 
EUR (slovom: tisíc EUR) za každý aj začatý deň 
omeškania až do splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak 
predložený Mesačný harmonogram prác nebude 
vypracovaný podľa vyššie uvedených požiadaviek, vráti 
ho Stavebnotechnický dozor Zhotoviteľovi na 
prepracovanie v lehote stanovenej Stavebnotechnickým 
dozorom; tým nie je dotknutý nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty dohodnutej pre omeškanie sa 
s predložením Mesačného harmonogramu prác. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti Zhotoviteľa na predloženie Mesačného 
harmonogramu prác v súlade s týmto podčlánkom.“ 
        

Podčlánok  
8.4 

Predĺženie Lehoty 
výstavby 

Na koniec podčlánku sa vkladá nasledovný odsek: 
 
„V prípade predĺženia lehoty výstavby Stavebnotechnický 
dozor preskúma či neboli dotknuté Uzlové body. Ak sa 
potvrdí, že niektorý z uzlových bodov je dotknutý, 
Stavebnotechnický dozor v procese schvaľovania 
predĺženia Lehoty výstavby rozhodne o posune Uzlového 
bodu.“ 
 

Podčlánok  
8.8 

Prerušenie prác Pôvodné znenie prvého odseku podčlánku sa ruší 
a nahrádza sa nasledovným znením: 
 
„Stavebnotechnický dozor môže vydať pokyn na 
prerušenie prác výlučne v odôvodnených prípadoch, keď 
si to vyžiada riadne vykonávanie Diela alebo je 
prerušenie postupu prác na Diele nevyhnutné za účelom 
zabránenia ohrozenia života alebo zdravia ľudí alebo 
škôd na majetku, či na životnom prostredí. Počas tohto 
prerušenia bude Zhotoviteľ chrániť, uchovávať 
a zabezpečovať túto časť alebo celé Dielo pred 
akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením.“ 
    

Podčlánok  
8.9 

Následky prerušenia Pôvodné znenie podčlánku sa ruší a nahrádza 
nasledovným znením: 
 
„V prípade, že dôjde k prerušeniu postupu prác na Diele 
tým, že Zhotoviteľ plnil pokyny Stavebnotechnického 
dozoru podľa podčlánku 8.8 (Prerušenie prác), je 
Zhotoviteľ povinný pokračovať vo výkone prác 
bezodkladne po odpadnutí dôvodov prerušenia na 
základe pokynu Stavebnotechnického dozoru; Zhotoviteľ 
bude mať nárok na náhradu Nákladov, ktoré mu vzniknú 
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v dôsledku spravovania sa takýmito pokynmi  
Stavebnotechnického dozoru podľa podčlánku 8.8 
(Prerušenie prác). 
 
Ak prerušenie postupu prác na Diele je spôsobené 
porušením povinností Zhotoviteľa alebo nevhodnou, či 
chybnou projektovou dokumentáciou, Zhotoviteľ nemá 
nárok na náhradu Nákladov spojených s prerušením 
postupu prác na Diele.“ 
   

Podčlánok 
8.13 

Požiadavky Objednávateľa 
na prevádzku 
existujúceho Diela 

Vkladá sa nový podčlánok 8.13 
 
„Požiadavky Objednávateľa na prevádzku 
existujúceho Diela 
 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude vykonávať 
počas plnej prevádzky zariadení vodného diela 
Gabčíkovo. Zhotoviteľ je povinný konať pri vykonávaní 
Diela tak, aby bola vždy jedna  plne 
funkčná a v prevádzke; Zhotoviteľ nemôže z uvedeného 
dôvodu namietať nemožnosť riadneho vykonávania Diela 
v súlade s Harmonogramom prác, resp. termínmi 
stanovenými Zmluvou. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce Zmluvy na 
príslušnej plavebnej komore tak, aby žiadnym spôsobom 
neovplyvnil bezpečnosť a neobmedzil funkčnosť 
a prevádzkyschopnosť   ktorou sa 
zabezpečuje lodná doprava cez   
s výnimkou Objednávateľom písomne povoleného 
prerušenia alebo obmedzenia lodnej prepravy. 
 
Zhotoviteľ je, s ohľadom na aktuálne štádium 
vykonávania Diela, povinný oznámiť Objednávateľovi 
aspoň 3 pracovné dni vopred nevyhnutnú potrebu 
akéhokoľvek dočasného obmedzenia možnosti 
prevádzkovať funkčnú  pričom práce, 
v dôsledku ktorých môže dôjsť k obmedzeniu prevádzky 
funkčnej  je povinný naplánovať na 
čas, kedy je podľa prevádzkových podmienok 
Objednávateľa najmenej využívaná; prerušenie alebo 
obmedzenie prevádzky funkčnej plavebnej komory 
nesmie presiahnuť čas nevyhnutne potrebný na 
bezpečné dokončenie prác, pre ktoré dôjde 
k obmedzeniu prevádzky funkčnej plavebnej komory .“ 
 

Podčlánok 
10.1 

Preberanie Diela a Sekcií Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahradza sa 
nasledovným textom: 
 

„S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (Neúspešné 

Preberacie skúšky) bude príslušná časť (Sekcia) Diela 

alebo Dielo prebraté Objednávateľom (i) keď bola časť 

(Sekcia) Diela alebo Dielo dokončené v súlade so 

Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 

(Lehota výstavby) a (ii) keď bol vydaný Preberací 

protokol pre časť (Sekciu) Diela alebo Dielo v súlade s 

týmto podčlánkom. 
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Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia 

Stavebnotechnickému dozoru požiadať o vydanie 

Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude 

posledná časť Diela alebo Sekcie podľa názoru 

Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu. 

Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti: 

 a) vydá Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením 

dátumu, kedy bolo Dielo prebraté v súlade so Zmluvou, s 

výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré 

neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel, 

pričom Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy 

jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú byť 

odstránené; alebo 

 b) zamietne žiadosť s udaním dôvodov a uvedením prác, 

ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených 

Stavebnotechnickým dozorom tak, aby bolo možné 

Preberací protokol vydať. Po dokončení uvedených prác 

Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. 

Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný 
pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti 
príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie 
protokoly dokončených častí Diela v súlade s 
podčlánkom 10.2 (Preberanie častí Diela). “ 
 

Podčlánok 
10.2 

Preberanie častí Diela Text podčlánku sa mení tak, že všetky odseky, ktoré 

nasledujú po prvom odseku podčlánku sa rušia 

a nahrádzajú sa novým textom v znení: 

 

„Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích 
skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti 
(Sekcie) Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to 
vyžadované pre časti (Sekcie)  Diela, aby boli 
považované za dokončené pre účely prevzatia, s 
výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (Neúspešné 
Preberacie skúšky); pri dokončení časti (Sekcie) Diela 
Zhotoviteľ požiada Stavebnotechnický dozor o vydanie 
Preberacieho protokolu dokončenej časti (Sekcie) Diela a 
so žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení 
v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, (ak ide 
o Technologické zariadenia) a dokumentáciu 
k preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené 
v Požiadavkách Objednávateľa vrátane príslušných 
softwarových a digitálnych záznamov v slovenskom 
jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z ostatných 
ustanovení Zmluvy. Riadne dokončenú časť (Sekciu), 
resp. celé Dielo je Objednávateľ povinný prebrať 
v dohodnutom termíne, v opačnom prípade sa dostáva 
do omeškania s prevzatím časti (Sekcie) Diela 
a Zhotoviteľ si môže uplatniť s tým spojené náklady 
a vzniknutú škodu. V prípade, ak Objednávateľ 
neprevezme riadne dokončenú časť (Sekciu), resp. celé 
Dielo v dohodnutom termíne alebo ak nedôjde 
k dohodnutiu termínu na prevzatie, vyzve Zhotoviteľ 
Objednávateľa písomnou výzvou k prevzatiu dokončenej 
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časti (Sekciu), resp. celého Diela v lehote nie kratšej ako 
10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Ak 
Objednávateľ neprevezme v termíne uvedenom vo výzve 
podľa predchádzajúcej vety tohto podčlánku riadne 
dokončenú časť (Sekciu) Diela, resp. celé Dielo, 
považuje sa príslušná časť (Sekcia) Diela, resp. celé 
Dielo za prevzaté. 

 

Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov 

dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená 

prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli 

vydané Preberacie protokoly dokončených častí Diela 

Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby. 

Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu k 

preberaniu Diela sú uvedené v Požiadavkách 

Objednávateľa. 

Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti vydá 

Zhotoviteľovi Preberací protokol dokončenej časti Diela s 

uvedením dátumu, kedy bola časť Diela prebratá v 

súlade so Zmluvou, s uvedením drobných 

nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia 

užívanie časti Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom 

Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé 

drobné nedokončené práce a vady majú byť odstránené. 

Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť 
v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z  o verejných 
prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o verejných prácach“) so všetkými náležitosťami podľa 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

(1)  

 

 (1) 
V čase uzatvorenia tejto Zmluvy je týmto všeobecne 

záväzným právnym predpisom Vyhláška č. 83/2008 Z.z. 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva Zákon o 
verejných prácach.   
 

V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitosti 

ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci 

prebratie stavebného objektu a prevádzkového súboru 

Objednávateľom podľa tohto článku.“
(2) 

 
(2)

 Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu o odovzdaní a 
prevzatí verejnej práce sa nachádza v Časti 2.7 
súťažných podkladov Zväzok 2 Zmluvy.“ 
 

Podčlánok 
10.3 

Prekážky vykonania 

Preberacích skúšok 

Druhá veta druhého odseku tohto podčlánku sa v celom 
rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovnou vetou:  
 
„Stavebnotechnický dozor písomne požiada najmenej 
14 dní vopred o vykonanie Preberacích skúšok v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy.“ 
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Podčlánok  
11.1 

Dohotovenie 
nedokončených prác 
a odstránenie vád 

V druhom odseku tohto podčlánku v pododseku (a) sa 
nahrádza výraz „ak je určená pokynom Stavebného 
dozoru“ výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných 
podmienkach“. Na koniec podčlánku sa vkladajú 
nasledovné odseky: 
 
„Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho 
časti Zhotoviteľovi a Stavebnotechnickému dozoru bez 
zbytočného odkladu po jej zistení. 
 
V prípade, ak Stavebnotechnický dozor neurčí inú 
primeranú lehotu, lehota na odstránenie vady je 15 dní, 
od písomného oznámenia vady Objednávateľom (alebo 
v jeho mene) okrem havarijných stavov, kedy je 
Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od 
oznámenia Objednávateľom. 
 
O odstránení vady bude spísaný protokol, podpisom 
ktorého Strany za účasti Stavebnotechnického dozoru 
potvrdia odstránenie reklamovanej vady. V tomto 
protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného 
uvedené: 

- mená zástupcov Strán a zástupcu 
Stavebnotechnického dozoru, 

- číslo Zmluvy o Dielo, 
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia 

Objednávateľa,  

- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 
- dátum začatia a ukončenia odstránenia vady, 
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do 

odstránenia vady). 
 
Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred 
odsúhlasiť so Stavebnotechnickým dozorom 
a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ 
povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru 
a Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu 
k navrhovanému spôsobu odstránenia vady. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote 
stanovenej Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým 
dozorom alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý aj 
začatý deň omeškania s odstránením vady až do 
splnenia tejto povinnosti. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred 
so Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom 
spôsob odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške    1.000,- EUR 
(slovom: tisíc EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá 
vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry Objednávateľa. Lehota 
splatnosti penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia Zhotoviteľovi. 
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Pri vadách Diela platia primerane ust. § 560 a nasl. 
Obchodného zákonníka.“ 
  

Podčlánok 
11.4 

Neodstránenie vád V prvej vete tohto podčlánku sa výraz „v primeranej 
lehote“ nahrádza výrazom „v lehotách stanovených 
v podčlánku 11.1 (Dohotovenie nedokončených prác 
a odstránenie vád)“. 
 

Podčlánok 
11.12 

Odstraňovanie vád po 

vydaní Protokolu 

o vyhotovení Diela 

Vkladá sa nový podčlánok 11.12: 
 
„Strany sa dohodli, že Záručná doba začína plynúť na 
jednotlivých častiach (Sekciách) Diela ich odovzdaním. 
Zhotoviteľ je povinný odstraňovať počas Záručnej doby 
všetky vady Diela, na ktoré sa záruka vzťahuje.   
   
Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho 
časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení. 
Objednávateľ oznámi vadu Zhotoviteľovi formou 
reklamačného hlásenia, ktoré bude obsahovať číslo 
Zmluvy o Dielo, popis zistenej vady (opis toho ako sa 
vada prejavuje alebo v čom spočíva) a prípadne aj 
špecifikáciu časti Diela, ktorú postihuje. Reklamačné 
hlásenie zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi e-mailom 
alebo doporučeným listom. 
 
V prípade, ak Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, 
lehota na odstránenie vady je 15 dní, od písomného 
oznámenia Objednávateľom okrem havarijných stavov, 
kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od 
oznámenia vady Objednávateľom. Objednávateľ 
skutočnosť, že sa v prípade vyskytnutej vady jedná 
o havarijný stav, oznámi Zhotoviteľovi. V prípade, ak 
odstránenie vady, ktorá predstavuje havarijný stav, nie je 
možné v lehote do 24 hodín, Objednávateľ určí inú 
primeranú lehotu na odstránenie vady. 
 
Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred 
odsúhlasiť s Objednávateľom. Za týmto účelom je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetku 
potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu 
odstránenia vady. 
 
O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním 
ktorého potvrdia obe Strany odstránenie reklamovanej 
vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ, musí 
byť okrem iného uvedené: 

- mená zástupcov oboch Strán, 

- číslo Zmluvy o Dielo, 

- dátum uplatnenia a číslo oznámenia 

Objednávateľa,  

- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 

- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, 

- celková doba trvania vady (doba od zistenia do 

odstránenia vady). 

 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote 
stanovenej Objednávateľom alebo v lehote podľa tohto 
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podčlánku, s výnimkou vady, ktorá predstavuje havarijný 
stav, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc 
EUR) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením 
vady až do splnenia tejto povinnosti.  
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, ktorá 
predstavuje havarijný stav v lehote 24 hodín alebo inej 
primeranej lehote stanovenej Objednávateľom, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc EUR) za každý aj 
začatý deň omeškania s odstránením vady až do 
splnenia tejto povinnosti. 
 
V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoj záväzok odstrániť 
reklamované vady Diela v lehotách podľa tohto 
podčlánku, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vád Diela prostredníctvom inej k tomu 
odborne spôsobilej osoby na náklady Zhotoviteľa, ktoré je 
Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi do 5 dní od 
kedy ho na to Objednávateľ vyzve.   
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred 
s Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 3.000,- EUR (slovom: tritisíc EUR). Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom.   
 
Zmluvné pokuty podľa tohto podčlánku sa budú uhrádzať 
na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom. Lehota splatnosti penalizačnej faktúry 
je 30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi. Zaplatením 
zmluvných pokút podľa tohto podčlánku nie je dotknutý 
nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá v dôsledku 
porušenia zabezpečenej povinnosti Zhotoviteľa 
Objednávateľovi vznikla. Nárok Objednávateľa na 
náhradu škody a na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je 
dotknutý využitím práva zabezpečiť odstránenie 
reklamovaných vád prostredníctvom tretej osoby. 
 
Počas vybavovania reklamácie sa prerušuje plynutie 
záručnej doby na čas nevyhnutný na odstránenie vady, 
t.j. do dňa podpisu protokolu o odstránení vady. 
 
Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka.“ 
 

Podčlánok 
11.13 

Záruka za akosť Vkladá sa nový podčlánok 11.13 v nasledovnom znení: 
 
„Zhotoviteľ sa zaručuje, že po celú záručnú dobu bude 
Dielo a jednotlivé jeho súčasti plne funkčné a bude mať 
vlastnosti určené Zmluvou a Právnymi prepismi. 
Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť 
Diela, ktorá začína plynúť na jednotlivých častiach 
(Sekciách) Diela ich odovzdaním a plynie až do doby 5 
rokov odo dňa, kedy bude Objednávateľovi odovzdané 
celé kompletne dokončené Dielo, t.j. odo dňa vystavenia 
Protokolu o vyhotovení Diela.“    
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Podčlánok 
11.14 

Zábezpeka nahradzujúca 
Zádržné 

Vkladá sa nový podčlánok 11.14 v nasledovnom znení: 
 
„Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek po skončení Lehoty 
na oznámenie vád príslušnej Sekcie  predložiť 
Objednávateľovi Zábezpeku nahradzujúcu Zádržné vo 
výške 5 % z časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
DPH pripadajúcej na príslušnú Sekciu (Uzlový bod), 
splatnú na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov, 
ktoré majú byť zabezpečené Zádržným podľa podčlánku 
1.1.4.11, ktorá musí mať formu neodvolateľnej bankovej 
záruky (na prvú výzvu a bez námietok). 
 
Až do doby poskytnutia Zábezpeky nahradzujúcej 
Zádržné je Objednávateľ oprávnený zadržiavať z každej 
faktúry Zhotoviteľa Zádržné podľa podčlánku 14.3 
(Žiadosť o priebežné platobné potvrdenie).     
 
Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom 
v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej 
banky v Slovenskej republike alebo bankou so sídlom 
v inom členskom štáte Európskej únie, pričom v každom 
prípade musí ísť o banku s minimálne dlhodobým 
ratingom Moody´s najmenej “A3“ alebo Fitch najmenej 
“A-“ alebo Standard & Poors najmenej “A-“. V prípade ak 
sa rating banky podľa predchádzajúcej vety zhorší oproti 
požadovanému ratingu uvedenému v predchádzajúcej 
vete je Zhotoviteľ povinný do pätnásť (15) dní predložiť 
Objednávateľovi novú bankovú záruku, vystavenú 
bankou spĺňajúcou požadovaný rating. Banková 
záruka musí oprávňovať Objednávateľa na čiastočné 
alebo úplné využitie bankovej záruky. Banková záruka 
nesmie obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, 
založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, 
že banková záruka bude vystavená v cudzom jazyku, 
spolu s bankovou zárukou musí Zhotoviteľ predložiť 
Objednávateľovi jej úradný preklad do slovenského 
jazyka.  
 
V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú 
výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy 
alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých 
celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú 
Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku nahradzujúcu 
Zádržné v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 
vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
 
Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia 
Záručnej doby. 
 
Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku 
až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný 
vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy 
Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné 
potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak 
dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť 
nová Záručná doba. 
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Originál bankovej záruky (Zábezpeky nahradzujúcej 
Zádržné) je Objednávateľ povinný vrátiť Zhotoviteľovi do 
21 dní po uplynutí Záručnej doby.“ 
 

Podčlánok  
13.1 

Právo na zmenu Za prvý odsek sa vkladá nasledovný text: 
 
„Stavebnotechnický dozor je povinný obdržať k vydaniu 
pokynu ku Zmene písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ 
pokyn ku zmene nebol písomne odsúhlasený 
Objednávateľom, Zhotoviteľ zmenu nemôže vykonať.“ 
 

Podčlánok 
 13.2 

Zlepšovací návrh Tento podčlánok sa v celom rozsahu ruší, resp. sa 
neuplatňuje. 
 

Podčlánok  
13.3 

Postup pri zmenách V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom „v 
písomnej forme“ vkladá text „a v elektronickej forme na 
CD/DVD nosiči podľa požiadaviek Objednávateľa 
a Stavebnotechnického dozoru.“ 
 
Za prvú vetu druhého odseku sa vkladá nasledovný text: 
 
„Stavebnotechnický dozor pred schválením ponuky 
Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný 
obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ 
schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo 
písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ 
Zmenu nemôže vykonať.“ 
 
Štvrtý odsek sa v celom rozsahu vypúšťa, resp. sa 
neuplatňuje. 
 

Podčlánok  
13.5 

Predbežné sumy Celý podčlánok sa vypúšťa, resp. sa neuplatňuje. 

Podčlánok  
13.6 

Práca za hodinové 
zúčtovacie sadzby 

Celý podčlánok sa vypúšťa, resp. sa neuplatňuje. 

Podčlánok  
13.7 

Úprava ceny v dôsledku 
legislatívnych zmien 

Celý podčlánok sa vypúšťa, resp. sa neuplatňuje 

Podčlánok  
13.8 

Úpravy v dôsledku zmien 
Nákladov 

Celý podčlánok sa vypúšťa, resp. sa neuplatňuje 

Podčlánok  
14.1 

Zmluvná cena V prvom odseku sa vypúšťajú slová „a bude podliehať 
úpravám v súlade so Zmluvou“ v písmene (a) a zároveň 
sa vypúšťa v celom rozsahu písmeno (c) a písmeno (d), 
resp. sa neuplatňujú. 
 

Podčlánok 
14.2 

Zálohová platba Celý podčlánok sa vypúšťa, resp. sa neuplatňuje. 

Podčlánok  
14.3 

Žiadosť o Priebežné 
platobné potvrdenia 

V prvej vete tohto podčlánku sa ruší slovo „kópiách“ 
a nahrádza slovom: 
 
„origináloch“ 
 
V druhom odseku sa pôvodné znenie písm. (c) nahrádza 
v celom rozsahu nasledovným znením: 
 
„(c) všetky čiastky, ktoré majú byť odpočítané ako 
Zádržné, vypočítané tak, že sa percento Zádržného 
uvedené v bode 14.7 použije na celkovú výšku vyššie 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, 824 04  Bratislava Nadlimitná zákazka 

 

Inovácia a modernizácia  pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

 
 

52 

uvedených čiastok,“  
 

Podčlánok  
14.5 

Technologické zariadenia 

a Materiály určené pre 

Dielo 

Tento podčlánok sa neuplatňuje. 

Podčlánok  
14.6 

Vydanie Predbežných 
platobných potvrdení 

V druhej vete tohto podčlánku sa rušia slová „28 dní“ 
a nahrádzajú slovami „15 dní“. 
 
Tretia veta tohto podčlánku sa v celom rozsahu ruší 
a nahrádza nasledovnou vetou: 
 
„V Priebežných platobných potvrdeniach bude uvedená 
čiastka, ktorú Stavebnotechnický dozor spolu s 
Technickým dozorom Objednávateľa písomne 
odsúhlasia, a deň dodania, ktorým bude posledný deň 
kalendárneho mesiaca, za ktorý boli práce vykonané.“ 
 

Podčlánok  
14.7 

Platba Tento podčlánok sa v celom rozsahu nahrádza 
nasledovných znením: 
 
„Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená 
Zhotoviteľom a preukázateľne doručená Objednávateľovi. 
Fakturované môže byť len skutočne vykonané Dielo, jeho 
skutočne vykonané časti alebo skutočne vykonané práce 
na Diele. Platba bude vykonaná výlučne bezhotovostne 
na bankový účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. 
 
Zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať formou 
vystavenia a doručenia čiastkových mesačných faktúr, 
ktoré je povinný preukázateľne doručiť Objednávateľovi 
najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia kalendárneho 
mesiaca, v ktorom boli tieto práce vykonané. 
Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr je: 

a) Súpis skutočne vykonaných prác za príslušný 
kalendárny mesiac ocenený po položkách, 
vyhotovený na základe skutočne vykonaných 
prác uvedených v Stavebnom denníku, 
odsúhlasený a podpísaný Stavebnotechnickým 
dozorom a Predstaviteľom Zhotoviteľa. Súpis 
skutočne vykonaných prác bude odsúhlasený a 
podpísaný zo strany Objednávateľa po 
predložení protokolov Zhotoviteľa o kvalite 
zabudovaných materiálov a zmesí /preukazné 
skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných 
skúšok/ a 

b) Zisťovací protokol, v ktorom musí byť uvedený 
druh vykonaných prác, ako aj vopred písomne 
dohodnutá Zmluvná cena Diela za vykonané 
práce na Diele na základe odsúhlaseného 
Súpisu skutočne vykonaných prác. Zisťovací 
protokol bude odsúhlasený a podpísaný 
Stavebnotechnickým dozorom, Predstaviteľom 
Zhotoviteľa a Technickým dozorom 
Objednávateľa. 

c) Prehlásenie. 
 
Zhotoviteľ do 10 dní odo dňa vykonania Diela ako celku 
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vystaví a preukázateľne doručí Objednávateľovi konečnú 
faktúru. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude 
„Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ podpísaný 
Stavebnotechnickým dozorom, Predstaviteľom 
Zhotoviteľa a Technickým dozorom Objednávateľa. 
Konečná faktúra musí obsahovať aj rekapituláciu 
všetkých dovtedy fakturovaných čiastok. Súčasťou 
konečnej faktúry bude aj prehlásenie Zhotoviteľa ku 
konečnej Faktúre, že cena diela predstavuje požadovanú 
konečnú platbu. 
 
Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať z každej 
doručenej Faktúry Zádržné, ktoré zodpovedá čiastke vo 
výške 10 % z fakturovanej ceny bez DPH. Táto 
skutočnosť bude uvedená vo Faktúre. V prípade, ak 
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi počas účinnosti tejto 
Zmluvy Zábezpeku nahradzujúcu Zádržné podľa 
podčlánku 11.14 pred termínom uvedeným v podčlánku 
11.14, Objednávateľ nebude oprávnený uplatňovať na 
doručených Faktúrach Zádržné.  
 
Všetky Faktúry vystavené v zmysle Zmluvy musia 
obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších právnych predpisov, údaje v zmysle 
Obchodného zákonníka, údaje v zmysle Zmluvy, číslo 
Zmluvy a číslo bankového účtu uvedené v článku I. tejto 
zmluvy ako aj výšku Zádržného, ak sa uplatňuje. 
 
Ak akákoľvek Faktúra vystavená v zmysle Zmluvy 
nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v Zmluve má 
Objednávateľ právo vrátiť Faktúru Zhotoviteľovi na 
prepracovanie. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej 
Faktúry sa zruší a nová splatnosť začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry. 
 
Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej Faktúry 
je do 60 dní odo dňa jej preukázateľného prvého 
doručenia Objednávateľovi, t.j. elektronické doručenie 
faktúry alebo doručenie originálu Faktúry do sídla 
Objednávateľa, podľa toho ktorá skutočnosť nastane 
skôr. Faktúru doručí Zhotoviteľ elektronicky e-mailom na 
adresu:  a následne originál spolu so 
súvisiacimi prílohami do sídla Objednávateľa. 
 
Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania 
z účtu Objednávateľa je v lehote splatnosti. Ak deň 
splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, alebo deň 
pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa 
dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň. 
 
V prípade potreby naviac prác sa za naviac práce 
považujú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia 
s predmetom tejto Zmluvy a ktorých nevyhnutnosť 
realizácie pre riadne dokončenie predmetu zmluvy sa 
zistí až po uzavretí Zmluvy o Dielo. Tieto práce budú 
ocenené Zhotoviteľom a predložené Objednávateľovi na 
schválenie. Ocenené naviac práce písomne schválené 
Objednávateľom budú zrealizované až po uzavretí 
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písomného dodatku k tejto Zmluve o Dielo, v opačnom 
prípade uskutočnené naviac práce vykonáva Zhotoviteľ 
na vlastné náklady, ktoré mu Objednávateľ nie je povinný 
uhradiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje 
na prípady, v ktorých by okamžitým nezrealizovaním 
naviac prác došlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí 
alebo by došlo ku škodám na majetku alebo na životnom 
prostredí. Následne bude uzatvorený písomný dodatok 
k Zmluve. 
 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy 
neexistujú dôvody, na základe ktorých by Objednávateľ 
mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v 
nadväznosti na ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych 
predpisov za daňovú povinnosť Zhotoviteľa vzniknutú z 
DPH, ktorú Zhotoviteľ Objednávateľovi fakturoval k cene 
podľa Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k 
DPH podá riadne daňové priznanie a v prípade vzniku 
povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne 
príslušnému finančnému úradu do určenej lehoty 
splatnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá akýkoľvek 
úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia 
podľa Zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne 
vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do 
postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť. 
 
V prípade, že Zhotoviteľ je v priebehu plnenia Zmluvy 
zverejnený v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom 
SR v zmysle úst. § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty, je Objednávateľ 
oprávnený  DPH z vystavených faktúr zadržať až do dňa, 
kedy Zhotoviteľ nepreukáže, že Finančná správa nemá 
voči nemu žiadne neuhradené pohľadávky. Objednávateľ 
je tiež oprávnený uhradiť  DPH z vystavených faktúr na 
osobný účet zhotoviteľa vedený Finančnou správou SR. 
Objednávateľ označí platbu variabilným symbolom 
v zmysle vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. a o tejto 
úhrade informuje správcu dane, ktorému oznámi výšku 
uhradenej dane a čísla faktúr, ktorých sa úhrada týka. 
 
V prípade, ak má Zhotoviteľ sídlo 
mimo EÚ a medzi vládou SR a vládou štátu, v ktorom má 
Zhotoviteľ sídlo je uzatvorená platná Zmluva 
o zamedzení dvojitého zdanenia, je Objednávateľ na 
základe  takejto zmluvy a na základe zákona                  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
právnych predpisov povinný odviesť daňovému úradu SR 
zrážkovú daň z fakturovanej sumy. Zhotoviteľ  podpisom 
Zmluvy uvedenú skutočnosť akceptuje a vyslovuje so 
zrážkou dane súhlas, pričom sa vylučuje akékoľvek 
neskoršie vymáhanie akýchkoľvek nárokov zo strany 
Zhotoviteľa voči Objednávateľovi v súvislosti s takouto 
zrážkou dane. 
 
Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb 
môže byť vykonaná podľa podčlánku 1.3 (Komunikácia). 
Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu bankového 
účtu spolu s uvedením dôvodov; v prípade, že ide 
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o Zhotoviteľa – skupinu (konzorcium), predloží aj 
písomný súhlas ostatných členov skupiny so zmenou 
účtu (potvrdený osobami oprávnenými konať v mene 
jednotlivých členov skupiny). Po formálnom schválení 
zmeny Objednávateľom a písomnom informovaní 
Stavebnotechnického dozoru je možné poukazovať 
platby na nový bankový účet.“ 
 

Podčlánok  
14.8 

Oneskorená platba Druhý a tretí odsek tohto podčlánku sa neuplatňuje 
a nahrádza sa nasledovným znením: 
 
"V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry 
je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi  úrok 
z omeškania z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň 
omeškania vo výške podľa ust. § 3 nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 87/1995 z 18. apríla 1995, ktorým 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho 
zákonníka.“ 
 

Podčlánok  
14.9 

Platba Zádržného Tento podčlánok sa v celom rozsahu nahrádza 
nasledovným znením: 
 

„Bezodkladne po dátume skončenia poslednej z Lehôt 

na oznámenie vád Sekcie bude Stavebnotechnickým 
dozorom potvrdená k vyplateniu prvá polovica Zádržného 
viažuceho sa k príslušnej Sekcii. Objednávateľ je povinný 
túto polovicu Zádržného uvoľniť do 30 dní odo dňa 
potvrdenia Stavebnotechnickým dozorom v zmysle 
predchádzajúcej vety. 
 
Objednávateľ je povinný uvoľniť druhú polovicu 
Zádržného viažuceho sa k Sekcii, resp. zníženú o 
prípadné nároky Objednávateľa uplatnené v súlade 
s podčlánkom 1.1.11.4, na ktoré Objednávateľovi vznikol 
nárok, do 30 dní odo dňa uplynutia Záručnej doby na 
príslušnej Sekcii (v sume, v akej Zádržné nebolo použité 
na úhradu záväzkov Zhotoviteľa, ktorých plnenie 
zabezpečuje) alebo do 30 dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ 
odovzdal Objednávateľovi Zábezpeku nahradzujúcu 
Zádržné v zmysle podčlánku 11.14 podľa toho, čo 
nastane skôr. 
 
Ustanovenia tohto podčlánku sa nepoužijú v prípadoch, 
kedy Objednávateľ nezadzržal príslušné čiastky 
Zádržného z dôvodu predloženia Zábezpeky 
nahradzujúcej Zádržné v súlade s podčlánkom 11.14.“ 
 

Podčlánok 
14.10 

Prehlásenie o dokončení 
Diela 

V prvej vete tohto podčlánku sa rušia slová „6 kópii“ 
a nahrádzajú slovami: 
 
„6 originálov“ 
 

Podčlánok 
14.11 

Žiadosť o Záverečné 
platobné potvrdenie 

V prvej vete tohto podčláku sa rušia slová „6 kópii“ 
a nahrádzajú sa slovami: 
 
„6 originálov“ 
 

Podčlánok Prehlásenie o splnení Posledná veta tohto podčlánku sa vypúšťa, resp. sa 
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14.12 záväzkov neuplatňuje. 
 

Podčlánok  
15.1 

Výzva k náprave Na koniec podčlánku 15.1 sa vkladá: 
 
„Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne 
odôvodnené.“ 
 

Podčlánok  
15.2 

Odstúpenie od Zmluvy zo 
strany Objednávateľa 

V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až k), ktoré 
znejú: 
 
„g) poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné 
informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle podčlánku 
1.16 (Konflikt záujmov) alebo ak Zhotoviteľ nevykonal 
všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu 
záujmov, 
 
h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa 
v rámci verejnej súťaže, ktorej výsledkom je uzatvorenie 
Zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol 
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, 
 
ch) ak Zhotoviteľ poruší povinnosť predložiť doklady 
a udržiavať tieto v platnosti v zmysle podčlánku 4.9 
(Zabezpečenie kvality),  
 
i) ak Zhotoviteľ alebo Subdodávateľ poruší zákaz 
nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona 
o nelegálnej práci a podčlánku 6.1 (Zamestnanie 
personálu a pracovných síl), 
 
j) poruší ďalšie povinnosti uvedené v Zmluve, pri ktorých 
je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie 
Zmluvy, 
 
k) poruší povinnosť vyplývajúcu z podčlánku 18.2, 18.3 
alebo 18.4,  
 
l) ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 Zákona 
o registri partnerov verejného sektora alebo ak Zhotoviteľ 
alebo jeho Subdodávatelia porušia povinnosti uvedené v 
prvom alebo treťom odseku podčlánku 4.27.“ 
 
Pôvodné znenie druhého odseku sa vypúšťa a nahrádza 
sa nasledovným znením: 
 
„Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedené v písm. a) až 
k) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je 
oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Iné porušenie 
Zmluvy ako porušenie uvedené v písm. a) až k) prvého 
odseku tohto podčlánku sa považuje za nepodstatné 
porušenie Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia 
Zmluvy je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť 
po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej 
v písomnej výzve Zhotoviteľovi na odstránenie konania 
v rozpore so Zmluvou, jej prílohami a právnymi predpismi 
ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa Strany 
písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 14 dní. Odstúpenie od Zmluvy sa 
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spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka, musí mať písomnú formu a musí byť 
doručené Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné 
dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.“ 
 
V štvrtom odseku v druhej vete sa ruší slovo „výpovede“ 
a nahrádza sa slovami: 
 
„o odstúpení“ 
 

Podčlánok  
15.3 

Ocenenie k dátumu 
odstúpenia 

V podčlánku sa ruší slovo „platnosť“ a nahradzuje 
slovom: 
 
„účinky“ 
  

Podčlánok  
15.4 

Platba po odstúpení V podčlánku sa ruší slovo „platnosť“ a nahrádza sa 
slovom: 
 
„účinky“ 
 

Podčlánok  
15.5 

Oprávnenie 
Objednávateľa odstúpiť 
od Zmluvy 

Tento podčlánok sa vypúšťa, resp. sa neuplatňuje. 
 

Podčlánok  
16.2 

Odstúpenie od Zmluvy zo 
strany Zhotoviteľa 

V prvom odseku tohto podčlánku sa vypúšťa znenie 
písm. d). 
 
V prvom odseku tohto podčlánku sa znenie písm. e) 
nahrádza nasledovným znením:  
 
„e) Objednávateľ poruší ustanovenie podčlánku 1.7 
(Postúpenie Zmluvy)“ 
 
Druhý odsek sa nahrádza nasledovným znením: 
 
„Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto podčlánku 
nadobudne účinky dňom jeho doručenia 
Objednávateľovi.“ 
 

Podčlánok  
16.3 

Ukončenie prác 
a odstránenie Zariadení 
Zhotoviteľa 

V podčlánku sa ruší slovo „platnosť“ a nahrádza sa 
slovom: 
 
„účinky“ 
 

Podčlánok 
16.4 

Platba pri odstúpení V podčlánku sa ruší slovo „platnosť“ a nahrádza sa 
slovom: 
 
„účinky“ 
 
Znenie písm. c) sa vypúšťa, resp. sa neuplatňuje. 
 

Podčlánok 
17.3 

Riziká Objednávateľa Znenie písm. g) a písm. h) sa vypúšťa, resp. sa 
neuplatňuje. 

Podčlánok  
17.5 

Duševné a priemyselné 
vlastnícke práva 

Druhý odsek tohto podčlánku sa vypúšťa, resp. sa 
neuplatňuje. 

Podčlánok  
17.6 

Obmedzenie 
zodpovednosti 

Pôvodné znenie podčlánku sa vypúšťa, resp. 
neuplatňuje. 

Podčlánok  
18.1 

Všeobecné požiadavky na 
poistenie 

Prvý odsek sa vypúšťa a nahrádza textom: 
„V tomto článku „Poisťujúca Strana“, pre každý druh 
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poistenia, znamená Zhotoviteľa, ako Stranu zodpovednú 
za účinnosť a udržiavanie poistenia, ktoré je 
špecifikované v príslušnom podčlánku.“ 
 
V šiestom odseku sa vypúšťa text v zátvorke „počítaných 
od Dátumu začatia prác“ a nahrádza textom:  
 
„počítaných od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“ 
 

Podčlánok 
18.2 

Poistenie Diela 
a Zariadenia Zhotoviteľa 

V treťom odseku sa dopĺňa: 
 
„Poistenie bude zahŕňať tiež riziko požiaru, zatopenia, 
víchrice a zemetrasenia.“ 

Podčlánok 
18.3 

Poistenie proti zraneniu 
osôb a škodám na 
majetku 

V prvom odseku sa dopĺňa: 
 
„Zhotoviteľ najmä poistí akékoľvek prípady priamej 
a nepriamej škody, ktorá môže vzniknúť na majetku vo 
vlastníctve, užívaní, starostlivosti alebo správe 
Objednávateľa z plnenia Zmluvy Zhotoviteľom. Poistenie 
priamej škody bude zahŕňať najmä poistenie proti stratám 
Objednávateľa, strate a poškodeniu majetku vo 
vlastníctve, užívaní, starostlivosti alebo správe 
Objednávateľa na mieste realizácie počas výstavby, 
montáže, demontáže, demolácie a skúšok diela 
minimálne v sume 250.000.000,- EUR (slovom: 
dvestopäťdesiat miliónov EUR) a musí kryť všetky riziká 
plnenia Zmluvy Zhotoviteľom, ako i ďalšie riziká, za ktoré 
Zhotoviteľ zodpovedá. 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť ku dňu podpisu Zmluvy 
poistnú zmluvu a udržiavať ju v platnosti po celú dobu 
platnosti a účinnosti Zmluvy až do dňa, kedy bude 
Objednávateľovi odovzdané celé kompletne dokončené 
Dielo, t.j. do dňa vystavenia Protokolu o vyhotovení 
Diela.“ 

Podčlánok  
19.1 

Definícia vyššej moci V druhom odseku sa dopĺňa:  
 
„(vi) nedostupnosť zdrojov financovania na strane 
Objednávateľa.“ 

Podčlánok 
19.6 
 
 

Dobrovoľné odstúpenie 
od zmluvy, platba a 
uvoľnenie 

Druhá veta prvého odseku sa ruší v celom rozsahu 
a nahrádza sa nasledovaným textom:  
 
„V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť 
a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude 
postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 (Ukončenie prác 
a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa).“ 
 

Podčlánok 
20.2 

Menovanie komisie na 
riešenie sporov 

Tento podčlánok sa v celom rozsahu ruší a nebude sa 
uplatňovať. 

Podčlánok 
20.3 

Neschopnosť odsúhlasiť 
Komisiu na riešenie 
sporov 

Tento podčlánok sa v celom rozsahu ruší a nebude sa 
uplatňovať. 

Podčlánok 
20.4 

Dosiahnutie rozhodnutia 
Komisie na riešenie 
sporov 

Tento podčlánok sa v celom rozsahu ruší a nebude sa 
uplatňovať. 

Podčlánok  
20.5 

Mimosúdne vyrovnanie Pôvodné znenie podčlánku sa ruší a nahrádza sa 
nasledovným znením: 
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„Strany sa zaväzujú riešiť všetky prípadné spory 
vyplývajúce zo Zmluvy predovšetkým zmierlivo, 
vzájomnou dohodou, v dobrej viere a v súlade so 
zásadami poctivého obchodného styku. V prípade, že 
k vyriešeniu sporu a jeho urovnaniu formou písomnej 
dohody medzi Stranami nedôjde, môže ktorákoľvek zo 
strán podať žalobu vo veci sporu na miestne a vecne 
príslušný súd v Slovenskej republike.“ 
  

Podčlánok  
20.6 

Arbitrážne konanie Tento podčlánok sa v celom rozsahu ruší a nebude sa 
uplatňovať. 

Podčlánok  
20.7 

Neplnenie rozhodnutia 
Komisie na riešenie 
sporov 

Tento podčlánok sa v celom rozsahu ruší a nebude sa 
uplatňovať. 

Podčlánok 
20.8 

Uplynutie funkčného 
obdobia Komisie na 
riešenie sporov 

Tento podčlánok sa v celom rozsahu ruší a nebude sa 
uplatňovať. 

 
  



Inovácia a rnodcrniz,i<:i.-

Opis predmetu zákazky_ 

(Zväzok 3 súťažných podkladov}. 

Priložený CD/DVD nosič 

J 

··"-·-·--,--~--) í 

~\~.·l ... ' 
.. ;:: 



Dokumentácia poskytnutá objednávateľom 

(Zväzok 3 súťažných podkladov) 

Priložený CD/DVD/USB nosič 

\ 

.,.,/ 
,,,/ 



VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, 824 04  Bratislava       Nadlimitná zákazka 

 
Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

 

 

ČASŤ 1.3 SPÔSOB URČENIA CENY 

1. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za požadovaný predmet zákazky dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov.  

2. V cene musia byť započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhl. MFSR č. 87/1996 Z. z. Súčasťou ceny je 
aj daň z pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané 
v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovených osobitnými predpismi.  

3. Cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov).  

4. Cenu je potrebné uvádzať v eurách bez DPH, výšku DPH v eurách a cenu celkom vrátane DPH 
vyjadrenú v eurách. 

5. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, toto uvedie v Návrhu na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 7 
týchto súťažných podkladov. 

6. Určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný. 

7. Ponúknutá cena bude obsahovať všetky náklady úspešného uchádzača potrebné na splnenie predmetu 
zákazky. 

8. Všetky náklady a výdavky, ktoré sú potrebné a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela 
vrátane projektových prác, dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, revízií, 
dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností 
konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov, na ktorých je ponuka založená sú 
zahrnuté v cene. 

9. Má sa za to, že zriaďovacie náklady uchádzača, zisk, režijné náklady a podobné položky, sú rozložené 
rovnomerne vo všetkých sadzbách a cenách. 

10. Platby za všetky položky sa vykonajú v súlade s podmienkami zmluvy o dielo. 

11. Cena musí byť špecifikovaná ako maximálna. 
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ZVÄZOK 2 
ČASŤ 2.6 

 
VZOROVÉ TLAČIVO  

ZÁBEZPEKY NAHRADZUJÚCEJ ZÁDRŽNÉ 
 
 

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:                    / 
 
Stručný popis Zmluvy: 
Projektovanie a výstavba ........................................................ 
 
Objednávateľ: ..................................................................... 
 
Boli sme informovaní, že ……………….. (ďalej nazývaný ,,Príkazca“) je Vašim Zhotoviteľom v rámci 
tejto Zmluvy, ktorá umožňuje, aby získal zábezpeku nahrádzajúcu zádržné. 
 
Na žiadosť Príkazcu, my (názov a adresa banky).........................., sa týmto neodvolateľne a bez 
akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi/Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo 
čiastky, ktorých celková výška neprekročí .......………. EUR (,,garantovaná čiastka“ slovom:..................) 
po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:  
 
1. Príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy vzniknuté počas trvania Zmluvy alebo počas 

Záručnej doby, a 
v akom ohľade ich Príkazca porušuje, alebo 

2. Príkazca neuhradil Objednávateľovi oprávnený nárok Objednávateľa, ktorý vznikol zo Zmluvy alebo 
v súvislosti so Zmluvou, a 
výšku oprávneného nároku. 

 
Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov (štatutárnych zástupcov), ktorý musí byť overený vašimi 
bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní 
platnosti bankovej zábezpeky) ................................ (,,termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená. 

 
Každým čerpaním zo záruky (zábezpeky nahrádzajúcej zádržné) sa výška záruky automaticky zníži 
o Vám vyplatenú sumu. 
 
Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 
 
Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené 
inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 
Medzinárodnou obchodnou komorou.  
 
 
Dátum  …………..    Podpis(y):. …………….. 
 
(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie 
poskytujúcej Zábezpeku) 
 
[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]   
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ČASŤ 2.7 
ZMLUVA O DIELO 

 
VZOROVÉ TLAČIVO  

PREBERACIEHO PROTOKOLU 
 

Stavebník (Objednávateľ):  
 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 

ŠTÁTNY PODNIK  

Karloveská 2, P.O. BOX 45, 

842 04 Bratislava  

 
Odtlačok pečiatky: 

 

PREBERACÍ PROTOKOL 

O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela)  

v súlade s podčl. 10.1 Osobitných zmluvných podmienok 

 

(alebo dokončenej časti Diela v súlade s podčl. 10.2 Osobitných 

zmluvných podmienok) 

Číslo zápisu: 
 

Dátum začatia preberacieho 

konania: 
 

Názov verejnej práce (Diela): 

Názov dokončenej časti verejnej práce ( časti Diela): 

Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):  

Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: 

Kapacity získané výstavbou: 

   

Zodpovedný stavbyvedúci:  

 
Zhotoviteľ:  

Projektant (spracovateľ  projektovej dokumentácie ): 

 

Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie 
ucelených častí):  

 
Stavebnotechnický dozor (ak bol stavebníkom ustanovený): 

 

Stavebné povolenie číslo:                                                      zo dňa:                    vydal:   

 

Zmena stavebného povolenia číslo: zo dňa: vydal: 

 

Protokol o štátnej expertíze  zo dňa: číslo: 

 

Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa..........................,číslo......:                                           

                                                                                                                     vrátane.....................................dodatkov   

Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy: 

 
Dátum skutočného začatia prác: 

 

Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy: 

 

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela: 

 
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: 

 

Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácií verejnej práce: 

 

Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce): 

 

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce ( Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim)  

 

Súpis vád a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela: 

 

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Diele alebo na časti Diela: 

 

Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých vád a nedorobkov a preukázania splnenia 

kvalitatívnych parametrov (v € a %): 

 

Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky: 

 

Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela: 
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Ďalšie dohodnuté podmienky 

 

 

Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia  Diela alebo časti Diela (DSRS): 

 

- odovzdaná Objednávateľovi: 

- odovzdaná užívateľovi: 

 

Údaje o archivovaní dokumentácie: 

 
 

 

 

 

Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: 

 

a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok 

b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) 

c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia 
d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov 

e) plán užívania verejnej práce 

f) iné doklady a dokumenty 

Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:                                              € 

 

Zľava z ceny a jej dôvody:                                                                         €  

  

Cena po odpočítaní zľavy:                                                                         € 

 

Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela: 

 

Odškodnenie za omeškanie a  iné sankcie v € 

podľa Zmluvy o Dielo , resp. podľa 

Obchodného zákonníka: 

 

Ku dňu začatia preberania boli vystavené 

splátkové listy na sumu v € spolu:  

Termín predloženia konečnej faktúry / 

Záverečného platobného potvrdenia: 

Záručná lehota (konečný dátum):  

 

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu: 

 

Dátum ukončenia preberacieho konania:  
 

Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o dielo 

a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 Meno a priezvisko, funkcia Obchodné meno 
Podpis a odtlačok 

pečiatky 

 
Zástupcovia Zhotoviteľa 

 

Zástupcovia  
Stavebníka/Objednávateľa 

 

Zástupcovia 

Stavebnotechnického dozoru 

 

 
Zástupcovia budúceho  

užívateľa 

 
 

Ostatní prizvaní účastníci  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Rozdeľovník 

 

Vyjadrenia účastníkov: 
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ČASŤ 2.8 
VZOROVÉ TLAČIVO 

ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVENISKA 
 

ZÁPISNICA Č.  
o odovzdaní a prevzatí staveniska časti Diela (stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.): 
 .................. 
konané dňa: ..................      v .......................... 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY: 
 
Názov stavby:  
 Objednávateľ:      VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

      Karloveská 2, P.O. BOX 45, 842 04 Bratislava 
 Stavebnotechnický dozor: 
 Projektant: 
 Zhotoviteľ:  
 Realizujúci závod:  
 Stavebné povolenie:                                                        zo dňa:  
 Súhlas:       zo dňa: 
 Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:  zo dňa:  
 
2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO 
SÚBORU): 

 
3. LEHOTA VÝSTAVBY: 
 
začatie:        ukončenie:  
 
4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE: 
 
5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY: 
 
6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA: 
 
7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIEŤACH A INÝCH PREKÁŽKACH: 
 
8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA: 
 
9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA: 
 
10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE: 
Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý 
všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska.  
 
dňa:  
 
Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska: 
 
Meno a priezvisko                         Podpis  
 
za Objednávateľa:     
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK      
     
za Stavebnotechnický dozor: 
 
za Zhotoviteľa 
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ČASŤ 2.9A 

 

VZOROVÉ TLAČIVO  
 

POVERENIE 

Č........................ 

 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom: P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 
Bratislava, IČO: 00 156 752 ako stavebník stavby: Inovácia a modernizácia  pre zvýšenie 

bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

týmto poveruje 

 

................................................................................................................................ 

( titul, meno a priezvisko, adresa koordinátora dokumentácie ) 

 

výkonom činnosti koordinátora dokumentácie podľa ust. § 3 ods.1 nariadenia vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre vyššie uvedenú stavbu. 

 

Stavebník: 

 

V Bratislave dňa .................................. 

 

 

 ...........................................................        ........................................................  

 

Koordinátor dokumentácie: 

 

Poverenie v plnom rozsahu prijímam. 

 

V ............................. dňa........................... 

 

 

............................................................... 

         Titul, meno a priezvisko 
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ČASŤ 2.9B 

 

VZOROVÉ TLAČIVO  
 

POVERENIE 

Č........................ 

 

 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom: P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 
Bratislava, IČO: 00 156 752 ako stavebník stavby: Inovácia a modernizácia  pre zvýšenie 

bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

týmto poveruje 

 

................................................................................................................................ 

( titul, meno a priezvisko, adresa koordinátora bezpečnosti ) 

 

výkonom činnosti koordinátora bezpečnosti podľa ust. § 3 ods.1 nariadenia vlády 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre vyššie uvedenú stavbu. 

 

Stavebník: 

 

V Bratislave dňa .................................. 

 

 

 ...........................................................        ........................................................  

 

Koordinátor bezpečnosti: 

 

Poverenie v plnom rozsahu prijímam. 

 

V ............................. dňa........................... 

 

 

 

............................................................... 

         Titul, meno a priezvisko 
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ČASŤ 2.10 

 

VZOROVÉ TLAČIVO  

PRÍLOHY Č. 3 K ZMLUVE O DIELO 

 

PRÍLOHA Č. 3 

ZOZNAM KĽÚČOVÝCH ODBORNÍKOV NA STAVBE 

Zhotoviteľ uvedie na tomto formulári podrobnejšie údaje o svojich kľúčových odborníkoch, ktorí budú pracovať na 
stavbe.  

 

Pracovná funkcia/ 

Meno 
Vzdelanie 

 

Prax v rokoch 

(v spoločnosti/ 

v stavebníctve) 

 

Významné stavby, za ktoré bol 
(je) zodpovedný 

(Projekt/Hodnota v € bez DPH) 

 

Projektový manažér  
(riaditeľ stavby) - 

Predstaviteľ 
Zhotoviteľa 

KO_1 

 /  

 

Hlavný inžinier 
projektu 

(autorizovaný 
stavebný inžinier – 

A2) 

KO_5 

 /  

Autorizovaný 
stavebný inžinier - I3 
- Inžinier pre statiku 

stavieb 

KO 4 

   

 

Koordinátor 
dokumentácie 

 

 /  
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Hlavný stavbyvedúci 

pre inžinierske 
stavby – 

vodohospodárske 
stavby (zástupca 
riaditeľa stavby)  

KO 2 

 /  

 

Stavbyvedúci 
inžinierske stavby – 
vodohospodárske 

stavby  

KO_3 

 

 /  

Medzinárodný alebo 
európsky zváračský 

inžinier 

KO 6 

 /  

Osoba spôsobilá pre 
vykonávanie skúšok 

- VT 

KO 7 - 1 

   

Osoba spôsobilá pre 
vykonávanie skúšok 

- PT 

KO 7 - 2 

   

Osoba spôsobilá pre 
vykonávanie skúšok 

- UT 

KO 7 - 3 

   

Pracovník 
zodpovedný za 
kvalitu stavby 

 /  

Koordinátor 

bezpečnosti 
 /  

 

V .................................. dňa ................. 

 

 

 

meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu     

  alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača 

 



Vysvetlenia súťažných podkladov 
Inovácia a modernizácia  pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

1 
 

Otázka č. 1: Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a presné vymenovanie na základe 

akých informácií sa rozhodol predĺžiť rozhodné obdobie na 7 (sedem) rokov pre 

predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.  

Odpoveď č. 1: Verejný obstarávateľ zadefinoval podmienky účasti vo vzťahu k predmetu 

zákazky s cieľom získať kvalifikovaného dodávateľa. Verejný obstarávateľ trvá 

na zdôvodnení uvedenom v Súťažných podkladoch v zväzku 4 čl. 3 Technická 

a odborná spôsobilosť v ust. Ad 3.1 ........verejný obstarávateľ po zhodnotení 

všetkých špecifík verejného obstarávania, relevantného trhu a na základe 

objektívnych dôvodov, nakoľko sa jedná o špecifický predmet zákazky, pre 

zabezpečenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže primerane predĺžil 

rozhodné obdobie na sedem rokov. 

Verejný obstarávateľ taktiež argumentuje, že referenčné obdobie 7 rokov (2010 

– 2017)  bolo nadefinované s ohľadom na štatistické informácie o stavebnej 

produkcii, ktoré sú verejne dostupné v databázach Eurostatu, ŠÚ Slovenskej 

republiky a ČSÚ. Staršie referencie s použitými technickými podmienkami, by 

negarantovali kvalitu diela po skončení skúšobnej prevádzky v decembri 2020 

a následné bezpečné užívanie. 

Produkcia odvetvia stavebníctva na Slovensku v roku 2015 medziročne 

vzrástla o 17,9%. Stavebná produkcia pred vlaňajškom naposledy vzrástla na 

Slovensku v konjuktúrnom roku 2008, a to medziročne o 11,9 %. V rokoch 2009 

až 2014 výkony klesli celkom o 39,6%, preto by bolo rizikové požadovať 

referenčné stavby z krizového obdobia stavebnej produkcie.  

Pri porovnaní indexu stavebnej produkcie za január až jún s rovnakým 

obdobím konjunktúrneho roku 2008 sa lepšie ukázal veľký zlom vo vývoji 

stavebnej produkcie, ktorý nastal v roku 2010. V nasledujúcich nepriaznivých 

rokoch pokles stavebnej produkcie pokračoval. Najväčšia kulminácia poklesu 

bola zaznamenaná v roku 2013. Rok 2014 naštartoval priaznivejší vývoj indexu 

stavebnej produkcie, ktorý sa v 2015 výrazne prejavil v inžinierskom 

staviteľstve. 

Pre lepšie porovnanie údajov o stavebnej produkcii sa každý mesiac robí 

sezónne očistenie celej časovej rady a to od januára 2000. Pokiaľ časovú radu 

mesačnych údajov očistíme o sezónne vplyvy a náhodné faktory, dostaneme 

aj trend indexu stavebnej produkcie, smerujúci pomerne strmo dole až do 

polovice roku 2013. Od tej doby začína stúpať až do súčasnosti, kde sa ale 

stále nachádza pod úrovňou bázického roku 2010. 

Verejný obstarávateľ poukazuje na fakt, že určením referenčného obdobia na 

7 rokov došlo k zjemneniu podmienok účasti, čo nevyvrátiteľne koreluje so 

zvýšením primeranej úrovne hospodárskej súťaže a rozširuje hospodársku 

súťaž na viac subjektov. 

Otázka č. 2: Vodné dielo Gabčíkovo predstavuje dielo umelo vytvorenej vodnej nádrže na umelo 

vytvorenom kanáli. Verejný obstarávateľ v súťažnej dokumentácii v bode 3.1.1. 

okrem iného uvádza stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo 

iných vodných útvaroch. Prosíme o potvrdenie, že obstarávateľ bude akceptovať 

referenciu stavby podobného charakteru, ktorá sa zriaďuje na plavebné účely na 

umelo vytvorenej vodnej nádrži slúžiacej na ochranu pred povodňami.  
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Odpoveď č. 2: Verejný obstarávateľ bude akceptovať referencie stavby podobného 

charakteru, ktorá sa zriaďuje na plavebné účely na umelo vytvorenej vodnej 

nádrži slúžiacej na ochranu pred povodňami. 

Otázka č. 3: Vzhľadom na fakt, že obstarávateľ v súťažných podkladoch pripúšťa stavbu na iných 

vodných útvaroch, prosíme o potvrdenie, že verejný obstarávateľ bude akceptovať 

referenciu zo stavby podobného charakteru na vodnom útvare, pre ktorý je možné 

určiť hodnotu maximálneho prietoku a nie hodnotu priemerného ročného prietoku.  

Odpoveď č. 3: Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v súťažných podkladoch a teda 

na hodnote priemerného ročného prietoku. Verejný obstarávateľ nebude 

akceptovať referenciu na vodnom útvare, pre ktorý je možné určiť len hodnotu 

maximálneho prietoku a nie hodnotu priemerného ročného prietoku. 

Otázka č. 4: Hospodársky subjekt konštatuje, že v súlade so Zväzkom 4 Podmienky účasti Bod 

3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť  Ad 3.1 Minimálna požadovaná 

úroveň štandardov verejný obstarávateľ stanovil, ž: 

3.1.1 Zoznam zákaziek (referencií) na dodávku a montáž funkčného 

technologického celku 1 pozostávajúceho najmä z oceľových konštrukcií slúžiacich 

na zahradzovanie, uzatváranie na vodnom toku s hodnotou priemerného ročného 

prietoku minimálne 1.5000 (tisícpäťsto) m3/s, minimálne jedna takáto zákazka musí 

byť realizovaná s minimálnou celkovou hmotnosťou oceľových konštrukcií 1.000 

(tisíc) ton, pričom minimálna hmotnosť aspoň jedného samostatného pohyblivého 

celku, ktorého pohyb je zabezpečený funkčným technologickým celkom, musí byť 

400 (štyristo) ton na stavbách:  

 na ochranu pred povodňami alebo  

 priehrad, vodných nádrží, rybníkov, hatí, hrádzí 

 ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo iných vodných 

útvaroch (ďalej len „stavby podobného charakteru“) 

3.1.4 Zoznam zákaziek (referencií) na projekčné práce na funkčnom 

technologickom celku 4 hradiacich oceľových konštrukcií na plavebných 

komorách na vodnom toku s hodnotou priemerného ročného prietoku 

minimálne 1.500 (tisícpäťsto) m3/s, ktorých projektovaná celková hmotnosť 

oceľových konštrukcií bola spolu za sledované obdobie minimálne 1.000 

(tisíc) ton a súčasne z tohto zoznamu musí byť minimálne jedna zákazka 

(referencia) s minimálnou hmotnosťou aspoň jedného samostatného 

pohyblivého celku, ktorého pohyb je zabezpečený funkčným technologickým 

celkom 400 (štyristo) ton, (funkčným celkom sa rozumie napr. jedno krídlo 

vrát, hradidlo a pod.). Tento funkčný technologický celok musel byť 

projektovaný na únavu pre min. počet zaťažovacích cyklov 100.000 (stotisíc). 

Minimálny rozdiel hornej a dolnej hladiny pre zaťaženie na únavu bol 

uvažovaný 15 (pätnásť) m. 

Žiadateľ k stanovenej minimálnej úrovni štandardov uvádza, že vodné dielo 

Gabčíkovo je vybudované na umelo postavenom prívodnom kanáli a nie na 

vodnom toku (vodný tok Dunaj tečie ďalej cez vodné dielo Čuňovo v pôvodnom 

koryte a v zmysle medzinárodných dohôd tvorí aj štátnu hranicu), preto má zato, že 

požiadavka na preukázanie zoznamu zákaziek (referencií) na dodávku a montáž 

funkčného celku pozostávajúceho najmä z oceľových konštrukcií slúžiacich na 

zahradzovanie, uzatváranie na vodnom toku s hodnotou priemerného ročného 

prietoku minimálne 1.500 (tisícpäťsto) m3/s a preukázanie zoznamu zákaziek 
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(referencií ) na projekčné práce na funkčnom technologickom celku hradiacich 

oceľových konštrukcií na plavebných komorách na vodnom toku z hodnotou 

priemerného ročného prietoku minimálne 1.500 (tisícpäťsto) m3/s, je sporná 

a neprimeraná vo vzťahu k predmetu zákazky. 

Žiadateľ uvádza, že vzhľadom na to, že vodné dielo Gabčíkovo je vybudované na 

umelo postavenom prívodnom kanáli množstvo pritekajúcej vody je regulované 

a kanál je dimenzovaný na maximálny prietok (množstvo) vody. 

V prípade umelo vybudovaných vodných kanálov nie je teda možné uviesť hodnotu 

priemerného ročného prietoku, lebo boli navrhované na maximálny prietok 

(množstvo) vody s možnosťou regulácie prítoku vody. 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že verejný obstarávateľ neumožňuje použitie 

referencie z výstavby/ rekonštrukcie  ktorá by svojimi 

parametrami minimálne dosahovala technické parametre SVD 

Gabčíkovo a v danom prípade by sa jednalo o najpriamejšiu skúsenosť 

s realizáciou prác obdobného charakteru, ako je predmet zákazky. 

Podľa ust. § 34 ods. 1 ZoVO sa stanovuje, že technická alebo odborná spôsobilosť 

sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, 

stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto 

dokladov: 

písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 

tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania 

a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.  

písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť 

rokov od vyhlásenia verejného obstarávania  s uvedením cien, miest a lehôt 

uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením 

o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných 

prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom bola iné osoba ako verejný 

obstarávateľ, dôkaz o plnení predloží odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač 

nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, 

doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na 

základe ktorého boli uskutočnené.  

Verejný obstarávateľ v Oznámení uviedol, že stanovil podmienky účasti podľa ust. 

§ 34 ods. 1 písm. b) ZoVO, pričom zároveň verejný obstarávateľ stanovil, že 

uplatňuje ust. § 34 ods. 2 ZoVO. 

V súlade s ust. § 10 ods. 1 ZoVO verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri 

zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona. 

V súlade s ust. § 10 ods. 1 ZoVO  verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia 

dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych 

subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti 

a efektívnosti.  

V súlade s ust. § 10 ods. 3 ZoVO príprava zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže 

návrhov sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky 
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z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením 

alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. 

Z príslušných ust. § 10 ZoVO  je zrejmé, že verejný obstarávateľ je pri určovaní 

rozsahu požiadaviek na technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzača, resp. 

záujemcu povinný postupovať tak, aby nedošlo k porušeniu základných princípov 

verejného obstarávania, ktorými sú princípy nediskriminácie, rovnakého 

zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, a zároveň musia byť 

tieto požiadavky primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky. 

Žiadateľ má zato, že povinnosť stanoviť podmienky účasti týkajúce sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti primerane vo vzťahu k predmetu zákazky nevyplýva 

len z povinnosti dodržiavať princípy verejného obstarávania zakotvené v § 10 

ZoVO, ale je možné ju vyvodiť priamo z prvej vety odseku 1 § 34 ZoVO,  vz mysle 

ktorej sa technická a odborná spôsobilosť preukazuje podľa druhu, množstva, 

dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb. Zároveň 

je takáto požiadavka výslovne stanovená aj v ust. § 38 ods. 5 veta prvá ZoVO, 

v súlade s ktorou: „Podmienky účasti ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

určia na preukázane splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť 

s predmetom zákazky alebo koncesie.“ Podstatnou primeranosti je pritom 

požiadavka vyžadovať to, čo je rozumné očakávať od uchádzača na to, aby splnil 

predmet zákazky. 

Žiadateľ poukazuje práve na absenciu súvislosti medzi požadovanou požiadavkou 

na technickú spôsobilosť a predmetom zákazky, keďže na vykonanie predmetu 

zákazky sa uvedená spôsobilosť neaplikuje, a to ani z hľadiska (i) Oznámenia, (ii) 

Súťažných podkladov, (iii) všeobecne záväzných predpisov, ani (iv) technických 

noriem. 

Nutnosť existencie tejto súvislosti je daná priamo z dikcie zákonodarcu, ktorý vo 

vyššie citovanom ustanovení § 38 ods. 5 ZoVO stanovuje, že podmienky účasti 

týkajúce sa preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača, resp. 

záujemcu musia súvisieť  s predmetom zákazky. 

Žiadateľ má tiež zato, že takáto požiadavka sa javí ako neprimeraná, keďže 

z dôvodu absencie príčinnej súvislosti tak, ako sme uviedli vyššie nie je rozumné 

očakávať od uchádzača splnenie takejto spornej podmienky na to, aby splnil 

predmet zákazky/ koncesie. 

V neposlednom rade si žiadateľ dovoľuje poukázať na ustanovenie čl. II.2.13) 

INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Oznámenia, v súlade s ktorým sa 

obstarávanie týka projektu a/ alebo programu financovaného z fondov Európskej 

únie (číslo projektu alebo referenčné číslo: CEF-Transport). 

Taktiež je potrebné uviesť, že pri tzv. eurofondových zákazkách, t j. tých, ktoré sa 

týkajú projektov financovaných z fondov Európskej únie, kontrolné orgány 

podrobne skúmajú charakter stanovených podmienok účasti. 

S prihliadnutím na vyššie uvedené uchádzač týmto žiada od verejného 

obstarávateľa vysvetlenie, prečo požaduje na preukázanie splnenia podmienok 

účasti, a to referenciu na dodávku a montáž funkčného technologického celku 

pozostávajúceho najmä z oceľových konštrukcií slúžiacich na zahradzovanie, 

uzatváranie na vodnom toku s hodnotou priemerného ročného prietoku minimálne 
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Odpoveď č. 4: 

Otázka č. 5: 

1.500 (tisícpäťsto) m3/s a referenciu na projekčné práce na funkčnom 

technologickom celku hradiacich oceľových konštrukcií na•••••••• 
na vodnom toku z hodnotou priemerného ročného prietoku minimálne 1. 500 
(tisícpäťsto) m3/s, pričom však predmet zákazky sa uskutočňuje na vodnom diele 
Gabčíkovo, ktoré je vybudované na umelo postavenom prívodnom kanáli 
a zároveň uchádzač žiada o vysvetlenie, ako presne splnenie tejto podmienky 
súvisí s predmetom zákazky, a ktorej časti predmetu zákazky sa uvedené plnenie 
týka? 

Vodným tokom v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. §43, je 
vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po 
zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré 
je jeho súčasťou, a ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného 
vodného útvaru. Preto tvrdenie, že umelo postavený prívodný kanál nie 
je vodným tokom je nesprávne. 
Tvrdenie že prívodný kanál na vodnom diele Gabčíkovo je 
dimenzovaný na maximálny prietok je správne. Avšak tvrdenie, že nie 
je možné určiť alebo uviesť hodnotu priemerného ročného prietoku je 
nesprávne. Pomocou vodomerných staníc sa zaznamenávajú 
minimálne, maximálne a teda aj priemerné prietoky na Dunaji. 
Nameraný priemerný ročný prietok v profile Dunaja: Bratislava - Devin 
za rok 2016 je 1980 m3/s. V zmysle Dohody medzi vládou Slovenskej 
republiky a Maďarskej republiky z roku 1995 sme povinný do starého 
koryta Dunaja prepúšťať ročný priemer 400 m3/s. Nameraný priemerný 
prietok za rok 2016 do starého koryta Dunaja je 403m3/s. Je teda 
zrejme, že vodný tok v prívodnom kanály za rok 2016 mal priemerný 
ročný prietok 1577m3/s. 

Část 4.28.2 

Rozvodna••• 

Prístrojové transformátory napetí PTN - v zadávací dokumentaci specifikováno 12 
polí tj. 36 ks, nicméne požadavek je na 38 ks. Jakého typu jsou zbylé 2 ks PTN? 

Odpoveď č. 5: 2 ks PTN sú v poli merania zvlášť pre prípojnice W1 a W2, typ UH 11-15. 

Otázka č. 6: Část 4.28.2 

Rozvodna••• 

Požadavek na certifikaci PTP a PTN pro fakturační merení. Pro kolik kusu PTP 
a PTN je požadavek na provedení merení presnosti certifikovanou zkušebnou. 

Odpoveď č. 6: Všetky PTP a PTN pre fakturačné merania musia byť certifikované. 

Otázka č. 7: Část 4.28.2 

Rozvodna••• 

Výmena skríní MFA3TV. Celkový počet skríní určených k výmene. Schéma zapojení 
skutečného stavu - výzbroj skríní. 

Odpoveď č. 7: Na výmenu je 14 skríň MFAxTV, z toho sú : 

• MFA2TV - 2ks, pole merania 
• MFA3TV-11ks, p.č.2-12 
• MFA4TV-1ks, p.č.1 

Schéma zapojenia skrine MFA3TV na priloženom linku: 

s 
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ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia (SO_378 - SO_3785A - 

príloha “Ističová skriňa MFA3TV”). 

 

Otázka č. 8: Část 4.28.2Rozvodna  

Výměna skříní MX1TA.  

Celkový počet skříní určených k výměně? 

Schéma zapojení skutečného stavu – výzbroj skříní. 

Odpoveď č. 8: Na výmenu je 12 skríň MX1TA. 

Schéma zapojenia skrine MX1TA na priloženom linku: 

 

 

 neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia (SO_378 – SO_3785A - 

príloha “Svorkovnicová  skriňa MX1TA”).  

Otázka č. 9: Část 4.28.2 

Rozvodna  

Požada na jednopólové schéma  rozvodny vlastní spotřeby – v zadávací 

dokumentaci nenalezeno. 

Odpoveď č. 9: Schéma  na priloženom linku: 

 

 

 neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia (SO_378 – SO_3785A - 

príloha “Schéma hlavných obvodov ” a “Meranie a ochrana  

 

 

Otázka č. 10: 

Část 4.28.2 

Rozvodna  

Výška stávající konstrukce podpěrných stoliček 

- pro PTP 

- pro PTN 

- způsob ukotvení – zalité přímo v betonu nebo ukotveny přes stavěcí šrouby  

- délka propojovacích ALFe lan. 

Odpoveď č. 

10: 

Výška podperných stoličiek je 2,4 m a sú ukotvené cez skrutky, dĺžka 

prepojovacích ALFe lán v 1 fáze je 10 m. 

Otázka č. 11: Část 4.28.2 

Rozvodna  

Pomocný rozvaděč ochran  

- celkový počet rozvaděčů určených k modernizaci  

- umístění rozvaděčů 

- schéma zapojení skutečného stavu – výzbroj rozvaděčů. 

Odpoveď č. 

11: 

Pomocný rozvádzač - ochrany rozvodne - rozvádzač má 13 polí: 

Pole č. 1 - ochrany T401, D115 s príslušenstvom (110 kV) 

Pole č. 2 - ochrany T401, D115, A11x3, ATl2X s príslušenstvom (400 kV) 
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Pole č. 4 - ochrany T101, RAX1, AT12X, V10-P x 3, AT31 X 

Pole č. 5 - ochrany T102, RAX1, AT12 X, AT31X, V10-Px3 

Pole č. 6 - automatika záskoku (T101, T102) 

Pole č. 7 - ochrany KSP, D115, AT31X, OZ111X1 s príslušenstvom 

Pole č. 8 - REZERVA, ochrany D115, AT31X, OZ111X s príslušenstvom (pole 7) 

Pole č. 9 - REZERVA, ochrany D115, AT31X, OZ111X s príslušenstvom (pole 8) 

Pole č.10 - ochrany V8873, D115, AT31X, OZ111X s príslušenstvom 

Pole č.11 - ochrany V8874, D115, AT31X, OZ111X s príslušenstvom 

Pole č.12 - T103 - nesúhlas pólov, T104 - nesúhlasu pólov 

Pole č.13 – rezerva, nevyzbrojená. 

Fotodokumentácia rozvádzača DE9 na priloženom linku: 

 

 

 súčasť tohto vysvetlenia (“SO_378 – SO_3785A - 

príloha fotodokumentácia”) 

 

Otázka č. 12: Část 4.28.2 

Rozvodna  

Požadavek na jednopólové schéma rozvodny vlastní spotřeby  – 

v dokumentaci je pouze blokové schéma. 

Odpoveď č. 

12: 

Schéma  na priloženom linku: 

 

 

 neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia (SO_378 – SO_3785B - 

príloha “Prehľadová schéma výstroja ” a “Meranie a ochrana R ). 

Otázka č. 13: Část 4.28.2 

Rozvodna  

Rozvaděče  

- vyzbrojení rozvaděčů – pouze jistící prvky nebo i další komponenty 

- schéma zapojení skutečného stavu. 

Odpoveď č. 

13: 

Predmetom zákazky je výmena hlavných a vývodových istiacich prvkov a 

všetkých príslušných komponentov vrátane ranžíru. 2ks vývodových istiacich 

prvkov 1000 A (FA1.8b, FA2.4a) pre ČS-II upraviť z jestvujúceho pevného 

prevedenia na nové výsuvné prevedenie s elektrickým pohonom. Predmetom 

zákazky nie je výmena ističov  FA1.1, FA1.2, FA1,9, FA2.1FA2.2, FA2.9, FA3.7  

Schéma rozvodne vlastnej spotreby na priloženom linku: 

 

 

 neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia (“SO_378  - príloha prehľ. 

schéma rozvodne vl. spotreby”). 

Otázka č. 14: Část 4.28.2 

Rozvodna  

Pomocné rozvaděče  
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- počet jednotek určených k modernizaci, 

- schéma zapojení skutečného stavu – výzbroj rozvaděčů (v blokovém 

schématu nejsou zakresleny) 

Odpoveď č. 

14: 

Pomocný rozvádzač DE 13 - ochrany rozvodne  – rozvádzač má 7 polí, 

pričom všetkých 7 polí je určených k modernizácií 

Pole č. 1 - ochrany ALOX A 100, ALOX A 200 s príslušenstvom (polia 16, 11, 

18, 17, 15) 

Pole č. 2 - ochrany ALOX A 200 (polia 20,19) frekvenčná F15+T11X 

Pole č. 3 - ochrany ALOX A 100, ALOX A 200 s príslušenstvom 

Pole č. 4 - ochrany ALOX A 200, ALOX A 200 s príslušenstvom 

Pole č. 5 - pomocné relé pre DE 1, RP 700 PC 

Pole č. 6 - pomocné relé pre DE 1, RP 700 PC + RPK 700 

 Pole č. 7 - pomocné relé pre DE 1, RP 700 PC 

 

Fotodokumentácia rozvádzača DE13 na priloženom linku: 

 

 

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia (“SO_378 – SO_3785B - 

príloha DE13 fotodokumentácia”) 

 

Otázka č. 15: Část 4.28.2 

Rozvodna  

Ochrany ALOX A100 

- jakého počtu ochranných jednotek se modernizace týká 

- mají všechny jednotky shodné ochranné funkce  

- schéma zapojení skutečného stavu 

Odpoveď č. 

15: 

2 ks ALOX A 100 – na základe bodu č.10,  

ochranné funkcie je možné zistiť z protokolov o skúške elektrických ochrán a 

na základe prílohy k bodu č.14.  

Schéma zapojenia ochrán  – ALOX na priloženom linku: 

 

 

 neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia (“SO_378 – SO_3785B - 

príloha Zapojenie ochrán - ALOX”). 

Otázka č. 16: SO 331 

V opisu předmětu zakázky se uvádí u SO 331 na str. 340 dokumentace, která není 

součástí výkresové dokumentace. Žádáme tedy o jejich zasláni. 

Odpoveď č. 

16: 

Výkresovú dokumentáciu k objektu SO_331 zasielame na priloženom linku: 

 

 

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia (SO_331). 

Otázka č. 17: Technické kvalifikační předpoklady  
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Zadavatel v soutěžných podkladech, ve svazku 4, oddílu, části „3. Technická 

spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť“ v rámci minimální požadované úrovně 

standardů požaduje, aby uchazeč předložil seznam stavebních prací za 

předcházejících 7 let od vyhlášení veřejného obstarávání v Úředním věstníku EU 

mimo jiné obsahující, že jím realizované stavební práce na dodávku a montáž 

funkčního technologického celku sestávajícího z ocelových konstrukcí, 

z hydraulických pohonných systémů, řídicích systémů a projekční práce, mimo jiné 

zahrnují: minimální hmotnost alespoň jednoho samostatného pohyblivého celku, 

jehož pohyb je zabezpečený funkčním technologickým celkem, musí být 400 tun. 

Uchazeč se na základě své odbornosti a dlouholeté zkušenosti s projektováním 

a realizací obdobných zakázek domnívá, že požadavek týkající se hmotnosti 

jednoho samostatného pohyblivého celku (400 tun), je příliš tritkní.  

Z pohledu technického řešení díla není rozdíl mezi tím, zda takovýto samostatný 

pohyblivý celek váží 400 t či méně. Pokud jako uchazeč disponujeme referencí, kde 

rozměry jedněch vrat jsou 24 m na výšku x 20 m na délku, tedy obdobného rozměru 

jako na vodním díle Gabčíkovo a jsou projektovány na mnohonásobně vyšší 

průměrný roční průtok než 1.500 m3/s, pak se domníváme, že z pohledu funkčnosti 

díla jako celku není hmotnost jednoho samostatného pohyblivého celku relevantní. 

Dle našeho názoru je pro splnění minimální požadované úrovně standardů 

dostačující, pokud zadavatel bude požadovat, aby váha jednoho samostatného 

pohyblivého celku činila minimálně 300 t. Tímto tedy dáváme zadavateli ke zvážení 

úpravu tohoto kvalifikační požadavku, která by nepochybně vedle k rozšíření okruhu 

dostatečně technicky zdatných uchazečů schopných úspěšně realizovat 

předmětnou zakázku a zároveň navýšení počtu uchazečů a tím i možnosti 

porovnání cenových nabídek a výběru té nejvhodnější nabídky. 

Odpoveď č. 

17: 

Verejný obstarávateľ trvá na znení podmienky účasti v zmysle bodu 3.1, oddiel 

3 TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ, Zväzku 4 

súťažných podkladov, ktorá bola stanovená v súlade so zákonom.  

Otázka č. 18: Žádáme veřejného obstaravatele o upřesnění: olej do hydrauliky dodá zadavatel 

nebo zhotovitel? Pokud zhotovitel, žádáme o upřesnění jaký typ je používán, nebo 

zda je požadavek na konkrétní typ. 

Odpoveď č. 

18: 

Olej do hydrauliky dodá zhotoviteľ. Trváme na použití minerálneho oleja 

s viskozitou 32, kompatibilného s OHHM32. 

Otázka č. 19: V opisu předmětu zakázky se uvádí u hydraulického systému požadavek, aby tělesa 

blokov/ kociek byla v nerezovém provedení. Trvá zadavatel na nerezovém 

provedení vzhledem k tomu, že stávající bloky nejsou v nerezu ale v oceli. 

Odpoveď č. 

19: 

Bloky / kocky hydraulických systémov môžu byť v prevedení „oceľ“ 

s vhodnou povrchovou úpravou. 

Bod 4 Zväzku 3 súťažných podkladov, konkrétne objekty: 

4.2.2.5.5              Hydraulický systém,  

4.3.2.5.4              Hydraulický systém (HS) –  

4.8.2.5.3              Hydraulický systém (HS) –  

4.11.2.5.4            Hydraulický systém, 1  

4.12.2.5.5            Hydraulický systém,  

4.13.2.6.3            Hydraulický systém (HS) –  

4.18.2.5.4            Hydraulický systém (  
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4.31.2.5.4            Hydraulický systém –  

4.36.2.5.3            Hydraulický systém –  

4.40.2.4.5            Hydraulický systém,  

4.41.2.5.5.           Hydraulický systém –  

4.46.2.5.4            Hydraulický systém –  

sa menia nasledovne: 

“… 

Telesá blokov / kociek v nerezovom prevedení, môžu byť aj v prevedení “oceľ” 

s vhodnou povrchovou úpravou. 

…” 

Otázka č. 20: Jak zamýšlí zadavatel nakládat s likvidací/ výziskem ocelových a dalších 

konstrukcí? Bude vše v režii generálního dodavatele? 

Odpoveď č. 

20: 

Áno likvidácia a výzisk oceľových a ďalších konštrukcií bude v režii 

zhotoviteľa.   

Otázka č. 21: Žádáme veřejného obstaravatele, zda je schopen určit/ upřesnit kolik je poškozených 

kabelových rozvodů, nebo jinak specifikovat množství, které má zájemce uvažovat 

do nabídky? 

Odpoveď č. 

21: 

Stav VN prípojok pre plavebné komory a  prípojok pre RM.. a RS.. rozvádzače 

je vyhovujúci vrátane slaboprúdových káblov MaR. Vývody RM rozvádzačov 

sú pravidelne revidované, ich aktuálny stav je rovnako vyhovujúci. Využitie 

existujúcich káblov je v kompetencii projekčných prác. Nevyužité káble 

demontovať a likvidovať zmysle  Zväzku 3 súťažných podkladov. 

Otázka č. 22: V objektech SO 3785A a SO 3785B chybí informace o:  

- dokumentaci  rozvaděčích ochran, RIS 

- jednopólovém schématu dotknutých rozvaděčů, resp. jejich specifikace 

- kabelovém seznamu, výkresech dispozičního umístnění rozvaděčů 

a kabelové trasy a délky kabelů. 

Žádáme obstaravatele o doplnění výkresové dokumentace, případně o dopřesnění.  

Odpoveď č. 

22: 

Jednopólové schémy a dokumentácie sa nachádzajú na priloženom linku: 

 

 

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia (príloha “SO_378”). 

Otázka č. 23: 

 

Je vydané záverečné stanovisko posudzovania na životné prostredie pre dielo 

„Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity 

vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo? 

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa, aby toto stavebné povolenie vrátane 

vyjadrení dotknutých orgánov poskytol súťažiacim. 

Odpoveď č. 

23: 

- Záverečné stanovisko posudzovania vplyvov na ŽP prikladáme 

rozhodnutie z MŽP SR  č. 2787/2016-3.4/mv, viď. príloha:  

na priloženom linku: 

 

 ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto vysvetlenia“E.3_vyjadrenie MZP 

SR_11-1-2016-pdf”  
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Navrhovaná zmena činnosti Inovácia a modernizácia  pre 

zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo 

uvedná v predloženom oznámení o zmene činnosti 

s a  n e b u d e  p o s u d z o v a ť   podľa zákona č, 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

- Záverečné stanovisko MŽP SR nie je stavebné povolenie – je to 

Rozhodnutie o posudzovaní alebo neposuzdovaní vplyvu stavby 

a životné prostredie. 

Otázka č. 24: 

 

Je vydané právoplatné stavebné povolenie na dielo „Inovácia a modernizácia 

 pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom 

diele Gabčíkovo“ ? 

Odpoveď č. 

24: 

Nie je vydané stavebné povolenie. 

Otázka č. 25: 

 

Vo Zväzku 3 bod 5.3 súťažných podkladov „VŠEOBECNĚ POŽIADAVKY NA 

VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE ZHOTOVITEĽA“ sme nenašli 

požiadavku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 

Kto a kedy vypracuje a dodá dokumentáciu stavebného povolenia? 

Odpoveď č. 

25: 

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

zabezpečí zhotoviteľ. 

V druhom odseku písm. 5.3.1 bodu 5.3 Zväzku 3, je uvedené nasledovné: 

„Projektová dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) – jednostupňový 

projekt, ktorý bude použitý ako podklad na povolenie stavby". 

Otázka č. 26: 

 

Vo Zväzku 3 bod 5.4 súťažných podkladov „ROZSAH PRÁC INŽINIERSKEJ 

ČINNOSTI“ sme nikde nenašli požiadavky na inžiniersku činnosť pre stavebné 

povolenie. 

Kto a kedy zabezpečí právoplatné stavebné povolenie? 

Odpoveď č. 

26: 

Požiadavka na stavebné povolenie je uvedená vo Zväzku 3 bod 5.4 písm. c. 

“V rámci výkonu inžinierskej činnosti je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné 

činnosti: 

a. zabezpečiť  všetky potrebné podklady, doklady a vyjadrenia od 

dotknutých orgánov a organizácií k vydaniu povolení pre realizáciu diela; 

b. rokovania so správcami vyvolaných investícií za účasti objednávateľa; 

c. zabezpečiť povolenia na realizáciu diela;“. 

Otázka č. 27: Je predmetom aj kolaudácia diela? 

Odpoveď č. 

27: 

Kolaudácia nie je predmetom diela 

uvedené vo Zväzku 3 bod 5.4. prvý odsek: 

„Zhotoviteľ bude zabezpečovať Inžiniersku činnosť v súčinnosti 

s objednávateľom.“ 

 

uvedené vo Zväzku 3 bod 5.4. písm. e. 

„e.   Zabezpečiť  všetky potrebné doklady a podklady vrátane vydania 

užívacieho povolenia.“ 
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Otázka č. 28: 

 

Vo Zväzku 1 bod 5.2 „Termín plnenia predmetu zákazky“ sútažných podkladov je 

uvedené nasledovné: 

„Termín ukončenia diela je do 1065 (jedentisícšesťdesiatpäť) dní od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o dielo, pričom verejný obstarávateľ požaduje dodržania 

nasledovných míľnikov: 

1. míľnik – Odovzdanie už odsúhlasenej projektovej dokumentácie na realizáciu 

stavby (DRS) v termíne do 140 (jednostoštyridsať) dní od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o dielo, 

2. míľnik – Ukončenie Inovácie a modernizácie  ) v 

termíne do 510 (päťstodesať) dní od odovzdania projektovej dokumentácie na 

realizáciu stavby (DRS), 

3. míľnik – Ukončenie Inovácie a modernizácie  v  

termíne do 415 (štyristopätnásť) dní od odovzdania a prevzatia Inovácie a 

modernizácie . 

Vzhľadom na rozsah prác, výrobné, technologické a montážne postupy, považujeme 

požadované termíny za neadekvátne, zároveň tieto termíny nezohľadňujú čas 

potrebný pre zabezpečenie právoplatných stavebných povolení a kolaudačných 

rozhodnutí. 

Z tohto  dôvodu žiadame verejného obstarávateľa, aby bola predĺžená doba 

realizácie diela o čas potrebný pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné 

povolenie a získanie stavebného povolenia o 305 dní (za predpokladu, že existuje 

záverečné stanovisko EIA s kladným posudkom), výstavba  z pôvodných 510 

dní na 720 dní, výstavba z pôvodných 415 dní na 660 dní. Celkom predĺžená 

doba výstavby z pôvodných 1065 na 1825 dní tak, aby boli zabezpečené všetky 

technologické a zákonné postupy. 

Odpoveď č. 

28: 

Verejný obstarávateľ trvá na termíne plnenia predmetu zákazky, ktorý je 

stanovený na 1065 dní. 

Otázka č. 29: V závislosti od veľkosti a zložitosti súťaže „Inovácia a modernizácia  

Gabčíkovo“ sme presvedčení, že časové obdobie na prípravu písomnej 

konkurenčnej ponuky je technicky príliš krátke. 

V tejto súvislosti Vás chceme požiadať predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk do 15 

septembra 2017.  

Odpoveď č. 

29: 

Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do termínu 11.09.2017 v zmysle 

listu Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a oprave 

Oznámenia a súťažných podkladov. 

Otázka č. 30: Hospodársky subjekt konštatuje, že v súlade so Zväzkom 4 Podmienky účasti Bod 

3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť  Ad 3.1 Minimálna požadovaná 

úroveň štandardov verejný obstarávateľ stanovil, ž: 

3.1.1 Zoznam zákaziek (referencií) na dodávku a montáž funkčného 

technologického celku 1 pozostávajúceho najmä z oceľových konštrukcií slúžiacich 

na zahradzovanie, uzatváranie na vodnom toku s hodnotou priemerného ročného 

prietoku minimálne 1.5000 (tisícpäťsto) m3/s, minimálne jedna takáto zákazka musí 

byť realizovaná s minimálnou celkovou hmotnosťou oceľových konštrukcií 1.000 

(tisíc) ton, pričom minimálna hmotnosť aspoň jedného samostatného pohyblivého 
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celku, ktorého pohyb je zabezpečený funkčným technologickým celkom, musí byť 

400 (štyristo) ton na stavbách:  

 na ochranu pred povodňami alebo  

 priehrad, vodných nádrží, rybníkov, hatí, hrádzí 

 ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo iných vodných 

útvaroch (ďalej len „stavby podobného charakteru“) 

3.1.5 Zoznam zákaziek (referencií) na projekčné práce na funkčnom 

technologickom celku hradiacich oceľových konštrukcií na plavebných 

komorách na vodnom toku s hodnotou priemerného ročného prietoku 

minimálne 1.500 (tisícpäťsto) m3/s, ktorých projektovaná celková hmotnosť 

oceľových konštrukcií bola spolu za sledované obdobie minimálne 1.000 

(tisíc) ton a súčasne z tohto zoznamu musí byť minimálne jedna zákazka 

(referencia) s minimálnou hmotnosťou aspoň jedného samostatného 

pohyblivého celku, ktorého pohyb je zabezpečený funkčným technologickým 

celkom 400 (štyristo) ton, (funkčným celkom sa rozumie napr. jedno krídlo 

vrát, hradidlo a pod.). Tento funkčný technologický celok musel byť 

projektovaný na únavu pre min. počet zaťažovacích cyklov 100.000 (stotisíc). 

Minimálny rozdiel hornej a dolnej hladiny pre zaťaženie na únavu bol 

uvažovaný 15 (pätnásť) m. 

Žiadateľ k stanovenej minimálnej úrovni štandardov uvádza, že vodné dielo 

Gabčíkovo je vybudované na umelo postavenom prívodnom kanáli a nie na 

vodnom toku (vodný tok Dunaj tečie ďalej cez vodné dielo Čuňovo v pôvodnom 

koryte a v zmysle medzinárodných dohôd tvorí aj štátnu hranicu), preto má zato, že 

požiadavka na preukázanie zoznamu zákaziek (referencií) na dodávku a montáž 

funkčného celku pozostávajúceho najmä z oceľových konštrukcií slúžiacich na 

zahradzovanie, uzatváranie na vodnom toku s hodnotou priemerného ročného 

prietoku minimálne 1.500 (tisícpäťsto) m3/s a preukázanie zoznamu zákaziek 

(referencií) na projekčné práce na funkčnom technologickom celku hradiacich 

oceľových konštrukcií na  na vodnom toku s hodnotou 

priemerného ročného prietoku minimálne 1.500 (tisícpäťsto) m3/s, je sporná 

a neprimeraná vo vzťahu k predmetu zákazky. 

S prihliadnutím na vyššie uvedené uchádzač týmto žiada od verejného 

obstarávateľa vysvetlenie, prečo požaduje na preukázanie splnenia podmienok 

účasti, a to referenciu na dodávku a montáž funkčného technologického celku 

pozostávajúceho najmä z oceľových konštrukcií slúžiacich na zahradzovanie, 

uzatváranie na vodnom toku s hodnotou priemerného ročného prietoku minimálne 

1.500 (tisícpäťsto) m3/s a referenciu na projekčné práce na funkčnom 

technologickom celku hradiacich oceľových konštrukcií na plavebných komorách na 

vodnom toku z hodnotou priemerného ročného prietoku minimálne 1.500 

(tisícpäťsto) m3/s, keď podľa údajov z Vodohospodárskej výstavby, Dispečingu 

riadenia a prevádzky je priemerný ročný prietok cez vodné dielo Gabčíkovo za roky 

2009 až 2016 1.368,50 (tisíctristošesťdesiatosem celých päťdesiat) m3/s ?  
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Odpoveď 

30: 

Priemerný ročný 
prietok cez• 

Rok • 
m3.s-1 

2009 1525 

2010 1458 

2011 1104 

2012 1490 

2013 1652 

2014 1189 

2015 1166 

2016 1364 

č. Údaj z Vodohospodárskej výstavby z Dispečingu riadenia a prevádzky, na 
ktorý sa uchádzač odvoláva, j e údaj priemerného ročného prietoku len cez• 

••••••• Gabčikovo (ako je aj uvedené v tabuľke), bez priemerného 
ročného prietoku cez Bližšie špecifikovaný priemerný ročný 
prietok cez vodné dielo Gabčíkovo je vysvetlený v odpovedi č. 4., ktorá Vám 
bola zaslaná listom č. 1358/2017 

Otázka č . 31: 1.1 Vznášíme dotaz k pojištení článku 18 žlutý Fidic a obchodních podmínek 
části, které se týkají pojištení, strana 57 bod 18.3.2 a strana 62 bod 18.2 (d) a 
18.3 

1) Ole bodu 18.2. má být sjednáno pojištení díla a zaŕízení stavenište, dle čtvrtého 

odstavce a písm. d) má pojištení krýt ztráty uvedené niže. 

Vzhledem k tomu, že na strane 62 obchodních podmínekje uvedeno, bod 18.2. (d) 

se neuplatňuje, domníváme se správne, že pojištením nemusí být kryta rizika 

uvedená v pododstavcích (c), (g) a (h) podčlánku 17.3. tedy pŕedevším pojištení 

výtržnosti, nepokoju atd. a dáte veškeré procesy pŕírodních sil, které jsou 

nepŕedvídatelné? 

„d) bude tiež kryť straty alebo škody na časti Diela, ktoré možno pripísať užívaniu 

alebo obsadeniu inej časti Diela Objednávateľom, a straty alebo škody vyplývajúce 

z rizík uvedených v pododstavcoch (c), (g) a (h) podčlánku 17.3 (Riziká 

Objednávateľa), mimo (v každom prípade) rizík, ktoré sa nedajú poistiť za obchodne 

primeraných podmienok, s odpočítateľnou čiastkou pri jednej poistnej udalosti nie 

vyššou, ako je uvedené v Prílohe k ponuke (pokiaľ táto čiastka nie je uvedená, tento 

pododstavec (d) neplatí) a" 

2) Ole bodu 18.3. má pojišťující strana sjednat pojištení odpovednosti každé 

Strany za ztrátu, škody, smrt nebo telesnou újmu, které muže postihnout každý 

fyzický majetek, krome vecí pojištených podle podčlánku 18.2 (pojištení Díla a 
Zaŕízení Zhotovitele atd.) 

Vobchodních podmínkách na strane 57 došlo k doplnení podčlánku 18.3. viz niže. 

Dotazy: 

a) pojištení odpovednosti za škodu má být sjednáno s limitem plnení 250 mil. 

EUR? 

14 
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b) v textu se uvádí, že má pojištění mimo jiné zahrnovat i rizika požáru, zatopení, 

vichřice a zemětřesní  - tzn., že má být pojištěn i tzv. stávající majetek objednatele 

na živelní rizika v rámci pojištění budovaného díla a to opět s limitem 250 mil. EUR? 

c) jak máme chápat podmínku, že ohodnocení pojištěného majetku musí být na 

100% nové hodnoty? 

 

 

 

Odpoveď č. 

31: 

Ad podotázka č. 1: 

Áno, uvedené riziká nemusia byť kryté poistnou zmluvou.  

Ad podotázka č. 2: 

a) Suma poistného plnenia musí byť dohodnutá vo výške minimálne 

250.000.000,- EUR; t.j. v súlade so Zmluvou o Dielo bude poistná 

zmluva, v ktorej bude ako maximálne poistné plnenie pri jednotlivých 

poistných udalostiach uvedená suma 250.000.000,- EUR alebo vyššia 

suma na jednu poistnú udalosť. 

b) V zmysle listu Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 

a oprave Oznámenia a súťažných podkladov . 

c) Vetu „Ohodnotenie poisteného majetku musí byť na 100 % novej 

hodnoty.“ z podčl. 18.3 vypúšťame, pretože v danom prípade sa má 

uplatniť suma poistného plnenia vo výške minimálne 250.000.000,- 
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EUR. Zodpovedajúca úprava podčl. 18.3 Osobitných zmluvných 

podmienok sa nachádza v prílohe. 

Otázka č. 32: Vo Zväzku 2 Obchodné podmienky, časť 2.1 Návrh Zmluvy o Dielo, bod 15. Sa píše: 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo sú tieto prílohy: 

 Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach (príloha 5 súťažných 

podkladov) 

 Príloha č. 2 – Doklady, ktoré Zhotoviteľ predložil k ponuke v súlade so 

Zväzkom 1, časť 20.1.1.11 

 Príloha č. 3 – Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (Zväzok 4 časť 3.2 

súťažných podkladov), a to: Projektový manažér (riaditeľ stavby) – 

Predstaviteľ Zhotoviteľa, Hlavný stavbyvedúci pre inžinierske stavby – 

vodohospodárske stavby ( zástupca riaditeľa stavby), Autorizovaný 

stavebný inžinier – I3 – Inžinier pre statiku stavieb, Stavbyvedúci pre 

inžinierske stavby – vodohospodárske stavby, Medzinárodný alebo 

európsky zváračský inžinier, Osoba spôsobilá pre vykonávanie skúšok – UT, 

Pracovník zodpovedný za kvalitu stavby, Hlavný inžinier projektu 

(autorizovaný stavebný inžinier – A2), Koordinátor dokumentácie, 

Koordinátor bezpečnosti. 

 Príloha č. 4 – Harmonogram prác (príloha 8 súťažných podkladov) 

 Časť 4.1: Vecný harmonogram – vo formáte MS project 

 Časť 4.2: Uzlové body 

Nakoľko prílohy č. 1, 2, 3, 4 budú predložené v časti OSTATNÉ, musíme priložiť tieto 

prílohy aj do ponuky v časti KRITÉRIÁ alebo ich predloží až úspešný uchádzač?  

Odpoveď č. 

32: 

Uvedené prílohy postačuje predložiť v časti OSTATNÉ. 

Otázka č. 33: Časť KRITRÉRIÁ bude obsahovať podpísanú Zmluvu o Dielo vrátane vyplnenia ceny 

za dielo podľa Zväzku 2 SP. Treba k Zmluve o dielo priložiť aj časti 2.3 až 2.10 ? 

(časť 2.5 Príloha k ponuke bude súčasťou ponuky v časti KRITÉRIÁ). 

Odpoveď č. 

33: 

K Zmluve o dielo je potrebné priložiť aj časti 2.4 až 2.10 Zväzku 2. Časť 2.3 

(Všeobecné zmluvné podmienky) predstavuje žltú knihu FIDIC, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo, nie je však potrebné ju predkladať 

k Zmluve o Dielo.  

Otázka č. 34: 
Žiadame o doplnenie bližšej špecifikácie a výkresovej dokumentácie pre: 

ČERPACÍ SYSTÉM SKLÁDKY,  v rámci objektu SKLÁDKA VEĽKÝCH 
PROVIZORNÝCH HRADENÍ NA VTOKOVOM OBJEKTE, 1  

Odpoveď č. 

34: 

Výkresovú dokumentáciu a podklady, Objekt S , OK Skládky VPH dopĺňame 

výkresom  na priloženom linku: 

 

Skládka PH Výkres tvaru pôdorys Čerpací systém, na ktorom je súčasný stav 

čerpacieho systému: 

- Červenou farbou - čerpadlo a potrubný systém s výkonom 120 l/s, elektrické 

napájanie je len prenosnou ovládacou skrinkou – slúži na trvalé čerpanie 

priesakov z jimky na kóte 123,00 m n. m. 
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- Zelenou farbou - mobilné čerpadlo a potrubný systém s výkonom 300 l/s 

s prenosnou ovládacou skrinkou – slúži pre prvé vyčerpanie zatopenej skládky, 

čerpá len po kótu 1 m n. m. 

1  Výkony čerpadiel uvedené vyššie a v Opise predmetu zákazky sú reálne 

používané a overené. 

Výtlačné potrubie čerpadla priesakov s výkonom cca 120 l/s z jimky na kóte m n. 

m. je v súčasnosti vyvedené len do zavážacej chodby v časti pre  

 Požadujeme voliteľný alternatívny výtlak do zavážacej chodby v časti pre  

a v časti pre (rozvetvenie výtlaku). Elektrické napájanie a 

ovládanie priesakového čerpadla realizovať v rozvodni vtokov  Čerpací systém 

priesakov riešiť ako trvalé zariadenie, vrátane ochrany výtlačných potrubí pred 

zamrznutím a automatizáciou čerpania (udržiavanie hladiny v stanovenom rozmedzí). 

Mobilné čerpadlo s výkonom 300 l/s  z plochy na kóte  m n. m. nahradiť trvalým 

riešením s rovnakým výkonom, výtlak potrubného systém orientovať smerom do 

prívodného kanála, elektrické napájanie a ovládanie čerpadla realizovať v rozvodni 

vtokov 231c, potrubný systém nemusí byť chránený pred zamrznutím, situovanie 

čerpadla vzhľadom na jeho výtlak, prístupové rebríky do skládky a ostatné zariadenia 

nachádzajúce sa v skládke. 

Otázka č. 35: 
Ve svazku 3 „Opis predmetu zákazky“ v části u položek 4.2.1.1.2 „Oceľové konštrukcie“ - 

Klapky  a 4.12.1.1.2 „Oceľové konštrukcie“ – Klapky 

 ukazují technické specifikace rozdílnou výšku klapek: 

Oddíl 4.2.1.1.2: 

Základné rozmery: 

Šírka 2 x 17 m 

Hradiaca výška 7,3 m (na kótu m n. m.) 

Počet ložísk 2 x 4 ks 

Hmotnosť hradiaceho telesa 2 x 66 000 kg 

Počet hydromotorov 2 x 2 ks (2 x 1 hydromotor pre aretačné čapy) 

Oddíl 4.12.1.1.2: 

Základné rozmery: 

Šírka 2 x 17 m 

Hradiaca výška 5 m (na kótu  m n. m.) 

Počet ložísk 2 x 4 ks 

Hmotnosť hradiaceho telesa 2 x 55 000 kg  

Počet hydromotorov 2 x 2 ks 

Přesto dokumentace svazku 3 v obou oddílech stanoví požadavky na zcela shodnou 

funkcionalitu obou klapek horního ohlaví plavební komory. 

Jsou uvedené technické parametry a funkcionalitu klapek správné? 

Odpoveď č. 

35: 

Základné rozmery a technické parametre uvedené v Opise predmetu zákazky sú 

správne. Výkresová dokumentácia a podklady k objektu (klapky  

 obsahujú pre Oceľové konštrukcie dve časti: Stav 0 – čo je 

pôvodný stav a Stav 1 – čo je stav po úprave tzv. nadvýšení klapky, ktoré znamenalo 
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zvýšenie hradiacej výšky a zároveň stratu schopnosti haťovej prevádzky). Objekt 

 – klapky na  je v pôvodnom neupravenom 

prevedení. Požiadavky na nové riešenie zjednocujú parametre oboch objektov na 

rovnakú funkcionalitu. 

Otázka č. 36: Ve svazku 3 „Opis predmetu zákazky“ je v části u položky 4.2.2.3 „Okrajové podmienky“ a 

4.12.2.3 uvedená výška hradicích klapek m.n.m. Domníváme se správné, že se jedná 

o chybu a výška by měla být m.n.m? 

Odpoveď č. 

36: 

Požiadavka na nové riešenie zostáva nasledovná pre oba objekty (zhodne s opisom 

predmetu zákazky): 

- Maximálna prevádzková hladina v prív. kanáli pre klapku  n. m. 

- Minimálna prevádzková hladina v prívodnom kanáli  m n. m. 

- Hradiaca výška klapiek     m n. m. 

Charakteristické hladiny uvedené v okrajových podmienkach objektov a 

 sú správne. 

Otázka č. 37: Jsou uvedené parametry pro provozní hladinu v těchto částech správné, tedy oddíl 4.1.1.1 

svazku 3, maximální provozní hladina v přívodním kanálu 1  m.n.m. a 4.2.1.1 maximální 

provozní hladina v přívodním kanálu m.n.m.? 

Odpoveď č. 

37: 

Maximálna prevádzková hladina v prívodnom kanáli  m n. m. pre oddiel 4.1.1.1 je 

správne. Táto hladina je definovaná Dočasným manipulačným poriadkom a je 

všeobecne platná pre všetky objekty Vodného diela. Klapky  oboch 

 (objekty  majú, ako havarijný prvok, iné limitné 

hladiny. 

Pre oddiel 4.2.1.1 (súčasný stav klapky upravenej nadvýšením) sú platné hladiny 

uvedené v opise: 

- Maximálna hladina v prívodnom kanáli   m n. m. 

- Minimálna prevádzková hladina v prívodnom kanáli m n. m. 

- Hradiaca výška klapky na kótu   m n. m. 

Pre oddiel 4.12.1.1 (súčasný stav klapky v pôvodnom stave) sú platné hladiny uvedená 

v opise: 

- Maximálna prevádzková hladina v prívodnom kanáli m n. m. 

- Hradiaca výška klapky na kótu   m n. m. 

Pre oddiely 4.2.2.3 a 4.12.2.3 sú hladiny podľa znenia v Opise predmetu zákazky 

a odpovede č. 36. 

Otázka č. 38: Z důvodu zjištění přesné proveditelností navrženého technického řešení díla se uchazeč 
v případě zahájení prací chystá provést na samém začátku realizace modelový test 
v hydraulické laboratoři, který bude trvat cca 4 - 6 měsíců. Na základě výsledku testů může 
dojít k úpravám projektové dokumentace, která je nyní k dispozici v rámci soutěžních podkladů. 
Bude provedení takového testu akceptováno zadavatelem? Budou zadavatelem akceptovány 
úpravy projektové dokumentace na základě výsledků testu? 

Odpoveď č. 

38: 

V oddiele 5.5 Hydrodynamický model objektov  Opisu predmetu zákazky sú 

uvedené požiadavky na modelový výskum. Vzhľadom na rozdielnu časovú náročnosť 

modelového výskumu budeme akceptovať úpravy projektovej dokumentácie na základe 

výsledkov testu. Úpravy projektovej dokumentácie nemôžu mať vplyv na výslednú cenu 

a termín zhotovenia. 
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Otázka č. 39: Do kdy nejpozději předpokládá zadavatel uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem, aby 

následné byla provedená realizace ve stanovených 1065 dnech pro dokončení díla? 

Odpoveď č. 

39: 

Uzavretie zmluvy je podmienené procesmi v zmysle platnej legislatívy, a to najmä 
Zákona o verejnom obstarávaní a podmienok poskytovateľa finančných prostriedkov. 
Verejný obstarávateľ má zámer uzavrieť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom 
bezodkladne po splnení všetkých procesných činností. 

Otázka č. 40: 
Pri vytváraní suchého doku horného zhlavia a dolného zhlavia pre  bude treba 

odstrániť nánosy bahna (odpad). 

Sú tieto nánosy (odpad) klasifikované ako nebezpečný odpad? 

Odpoveď č. 

40: 

V predošlých rokoch boli vzorky sedimentov a nánosov vyhodnotené ako nebezpečný 

odpad, s ktorým treba nakladať v zmysle zákona. Klasifikácia je možná po vyhodnotení 

konkrétnej vzorky z konkrétnej lokality. 

Otázka č. 41: Týmto Vás žiadame o poskytnutie údajov o priemernom ročnom prietoku cez  

cez vodné dielo Gabčíkovo v m3/s za roky 2009 – 2016 v rámci zákazky „Inovácia 

a modernizácia  pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na 

vodnom diele Gabčíkovo“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 101/2017 zo dňa 

23.05.2017 pod číslom 7306 – MSP verejným obstarávateľom Vodohospodárska výstavba, 

štátny podnik, Karloveská 2, 842 04  Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika. 

Odpoveď č. 

41: 

Údaje o priemernom ročnom prietoku cez  nie sú merané. Priemerné 

ročné prietoky sú merané len cez  Gabčíkovo. 

Otázka č. 42: Bylo by možné, vzhledem k velmi neurčitým zadávacím podmínkám o rozsahu poškození 

železobetonových konštrukcí a k absenci jakýchkoliv zpráv o jejich skutečném současném 

stavu (mechanicko-fyzikálním vlastnostem), kdyby mohl zadavatel soutěže stanovit jednotně 

pro všechny soutěžící maximální objemy a výměry pro tyto práce tak, aby byly pro každého 

nabízejícího stejné a aby se tím i jasně vymezila hranice, kde končí míra rizika dodávky prací 

zhotovitele a kde začíná prostor pro řešení případných víceprací, ktoré nemohly být při 

současným znalostech o tomto vodním díle předpokládány ? Máme chápat, že uvedený 

rozsah prací v „opisu predmetu zákazky“ v jednotlivých objektech (např.  se 

bude brát jako maximálně možný a práce nad tyto uvedené výměry budou v realizaci brány 

jako vícepráce ? 

Odpoveď č. 

42: 

Pri objektoch Komplexnej renovácie podzákladia je rozsah bližšie 

špecifikovaný v Opise predmetu zákazky bod 4.55.2.1 a v bode 4.56.2.1 a stanovený 

počtom vrtov ako maximálny možný.    

Otázka č. 43: Prosím o informaci, zda bude povoleno převrtávání horního dna  na kótě 

m Bpv vrty Ø 200 mm pro potřeby injektáže podzákladí ? 

Odpoveď č. 

43: 

Nie nebude povolené prevrtávanie horného dna na kóte  m Bpv. 

Vrty sa budú realizovať z  m Bpv. 

Otázka č. 44: Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie k požiadavke hodnoty priemerného ročného prietoku 

minimálne 1.500 m3/s. Podľa nášho názoru a skúseností, sa pri projektovaní berie do úvahy 

údaj o maximálnom prietoku. Údaj priemerného ročného prietoku, ktorý požaduje obstarávateľ 

je z nášho pohľadu pre projekčné práce ako aj následnú realizáciu irelevantný. Žiadame 

obstarávateľa o objasnenie, či požiadavka k hodnote priemerného ročného prietoku vychádza 

z projektovej dokumentácie vodného diela Gabčíkovo? 

Odpoveď č. 

44: 

Požiadavka na hodnotu priemerného ročného prietoku nevychádza z projektovej 

dokumentácie vodného diela Gabčíkovo.  
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Otázka č. 45: V nadväznosti na otázku č.44, žiadame verejného obstarávateľa opraviť podmienky účasti tak, 

aby bola doplnená ako alternatíva k požiadavke priemerného ročného prietoku, požiadavka 

na maximálny uvažovaný prietok. 

Odpoveď č. 

45: 

Táto požiadavka bola zamietnutá v otázke č.3.  

Pre rozptýlenie  pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že v Zväzku 4 Podmienky 

účasti v bodoch 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. a 3.1.4 budú akceptované referencie na vodnom toku 

s priemernou hodnotou ročného prietoku minimálne 1.500 (tisícpäťsto) m3/s, pričom 

tento prietok bol dosiahnutý aspoň 1 (jeden) rok za predchádzajúcich 7 (sedem) rokov 

od vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Tento prietok musí byť 

uvedený pre miesto realizácie referencie. Týmto vysvetlením nedošlo k zmene vyššie 

uvedených podmienok účasti. 

Otázka č. 46: Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie k požiadavke ... s minimálnou hmotnosťou aspoň 

jedného samostatného pohyblivého celku, ktorého pohyb je zabezpečený funkčným 

technologickým celkom 400 (štyristo) ton. 

Chápeme správne, že samotný pohyblivý celok môže byť sústava viacerých oceľových 

konštrukcií, napríklad viacero vrát a súvisiacich konštrukcií? 

Odpoveď č. 

46: 

Nie, samostatný pohyblivý celok sa chápe ako jedna konštrukcia.  

Otázka č. 47: Bude verejný obstarávateľ akceptovať referenciu podľa bodu 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3 na zákazku, 

keď oceľové konštrukcie a systémy boli vyrobené, zhotovené, dodané ale nie kompletne 

inštalované? 

Odpoveď č. 

47: 

Nie. 

Otázka č. 48: Žeriav s akou maximálnou nosnosťou (hmotnosťou) je možné použiť a bremeno s akou max. 

hmotnosťou je možné presúvať na oboch stranách oboch  pri demontážnych 

prácach na  a klapke? 

Odpoveď č. 

48: 

Plocha medzi plavebnými komorami (stredový múr) je staticky prepočítaná na prejazd 

a ukotvenie žeriava s nosnosťou 90 ton s bremenom, pohyb po určenej pravej strane 

stredového múra (mimo poklopov). Ľavá strana  

 a pravá strana  majú priestorové 

obmedzenia pre ukotvenie žeriava. V priestore stredového múra  

 sú prejazdné poklopy núdzových výlezov s nosnosťou 40 ton a poklopy 

strojovní s prejazdovou rampu s overenou nosnosťou hmotnosti žeriava s nosnosťou 

90 ton. 

Otázka č. 49: Aká je nosnosť mosta prechádzajúceho cez VD Gabčíkovo (ponad  

Odpoveď č. 

49: 

Premostenie nad dolnými vrátami so štátnou cestou je v statickom výpočte 

dimenzované na zaťaženie 2200 kN/m2 (pri ukotvení žeriava). 

Otázka č. 50: V akom rozsahu zabezpečuje obstarávateľ suché doky pre HZ a DZ ? Je v réžii obstarávateľa 

aj čistenie a priebežné čerpanie vody ? 

Odpoveď č. 

50: 

Požiadavka na zabezpečenie suchého doku, ako aj bližšie definované zodpovednosti 

objednávateľa a dodávateľa sú uvedené v Opise predmetu zákazky v bode 5.1 Čerpanie, 

zabezpečenie a udržiavanie suchého doku na  
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Otázka č. 51: Termín ukončenia diela je určený vo výzve do 1065 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o 

dielo, dodržanie míľnikov a to: 

1- Odovzdanie už odsúhlasenej projektovej dokumentácie v termíne do 140 dní 

2- Ukončenie inovácie a modernizácie  v termíne do 510 dní 

3- Ukončenie inovácie a modernizácie v termíne do 415 dní 

Po vykonanom zhodnotení zadania žiadame o predĺženie doby realizácie diela o čas 

potrebný pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a získanie stavebného 

povolenia o 305 dní t.j. 445 dní, výstavba z pôvodných 510 dní na 720 dní, výstavba 

 VD Gabčíkovo z pôvodných 415 dní na 660 dní. Celkom požadujeme 1065 dní na 

dodanie celkového diela predĺžiť na celkový počet na 1825 dní. 

1) Čas pre realizáciu projektových a prípravných prác DRS a s tým súvisiacimi rozhodnutiami 

zúčastnených tretích strán, ktoré vstupujú do procesu projektovej pripravenosti výkonu zmluvy 

o dielo je limitovaný dodržaním časov projekčných a schvaľovacích procesov. 

Podľa zhodnotenia rozsahu projektu zhodným s podobnými stavbami a podobnými rozsahmi 

je čas potrebný pre projekt na schválenie 6 mesiacov. Následne je nutné pripomienkovať 

projekty Vodohospodárskou výstavbou, š.p. Bratislava /bude zhodnocovať všetky projekty 

zúčastnených strán/ je potrebné vyčleniť minimálne 3 až 4 týždne. Následne sa pripomienky 

zapracujú do projektu. Následne je projekt daný na schválenie na technickú inšpekciu v 

trvaní 6 týždňov, spolu so zapracovaním ich pripomienok. Po zapracovaní pripomienok je 

projekt pripravený pre stavebné povolenie, ale je nutné vykonať aj projekty zriadenia 

pracoviska, projekt BOZP a PO, čiastkové stavebné povolenie pre energetické zariadenia a 

riadiace systémy, vodoprávne oprávnenia, výskum funkčnosti a vlastností regulačných 

uzáverov. Výskum funkčnosti odhadujeme na približne 8 mesiacov. Niektoré práce 

projektovej dokumentácie je možné vykonávať súčasne. Taktiež je nutné vypracovať 

dielenskú dokumentáciu po zapracovaní počiatočných pripomienok. 

Pre vyhodnotenie času projekčných a inžinierskych činností je nutné zhodnotiť a napočítať 

čas potrebný pre prípravu stavby zohľadnením všetkých potrebných úkonov a schvaľovacích 

procesov. Na zreteľ je nutné zobrať hlavne nutnosť čo najvyššej životnosti diela, strojných aj 

stavebných častí, dodržanie plavby a jej neobmedzenia, nesprávnym vypracovaním a 

zhodnotením povolení BOZP a PO môže prísť ku strate na majetku, zníženie životnosti 

zariadení a v neposlednom rade strata na zdraví pracovníkov, alebo strate na životoch. Z 

tohto dôvodu žiadame o predĺženie času na odovzdanie už odsúhlasenej projektovej 

dokumentácie na 445 dní s tým, že musia byť dodržané všetky 

technologické a zákonné postupy. 

2) Ukončenie inovácie a modernizácie Pravej plavebnej komory požadujeme do termínu 720 

dní. 

V tomto čase je potrebné zhodnocovať niektoré činnosti a údaje s ohľadom na technickú 

a technologickú správnosť zhotovenia oceľových a stavebných konštrukcií. 

Pre správne zhodnotenie času realizácie sme posudzovali konštrukciu  z 

dôvodu ich časovej, konštrukčnej a technologickej náročnosti, podľa zatiaľ zistených 

informácií ich výmena bude trvať najdlhšie. Ostatné konštrukcie je potrebné samozrejme 

následne zhodnotiť spolu ako celok, lebo čas realizácie bude taktiež ovplyvňovaný 

vzájomným využívaním prístupov ku pracovisku a vzájomne ovplyvňujúcich sa technológií. 

Niektoré vstupné údaje pre DV: 

- predpokladaná plocha plechov je cca 8500m2 

- dĺžka zvarov približne 8500metrov 

- je nutné osadenie dosadacích prahov/pancierovania/ pre Provizórne hradenie  

 s tým súvisiace práce hradenia a odhradzovania, pri dodržaní plavebných podmienok. 

Demontážne práce je možné zahájiť po obdržaní všetkých schválených a platných 

stavebných a iných rozhodnutí. Demontáž samotných dolných vrát a dosadacích prahov je 

ovplyvňovaná hlavne ich bezprostrednou polohou, čo obmedzuje čas trvania demontáže. 
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Niektoré práce, výroba, dodávka a montáže je možné vykonávať už v priebehu 

demontážnych prác. 

Pre správne zhodnotenie času výroby a dodávky je nutné zhodnotiť postup výrobných 

činností technológiou zvárania a technológie dielenskej predmontáže pre dodržanie 

rozmerových prípravných plôch pre montážne zváranie s dodržaním podmienok pre 

zachovanie vlastností oceľovej konštrukcie. 

Predvýrobné činnosti: 

- zabezpečiť dostatok kapacity na výrobu a dodávky, aj subdodávateľsky 

- zabezpečenie pracovníkov, ktorí budú riadiť a schvaľovať práce a dodávky, zmeny v 

dokumentácii a pod. 

- potreba potrebného počtu a kvality pracovníkov s prihliadnutím na pracovný trh 

- smennosť 

- ovládanie problematiky a skúsenosti 

Pre zachovanie požadovaných vlastností ocelí je nutné dodržať zváracie procesy pre použité 

zvárané materiály. Predpoklad je použiť jemnozrnné ocele vhodné pre diela obdobného typu. 

Jedná sa o jemnozrnné ocele rôznych rozmerov a tvarov, druhov, plechy, rúry, a pod. 

Cieľom konštrukcie po montážnom zváraní je, aby niesla homogenitu a vlastnosti materiálu, 

ktorý je a bol vytypovaný ako najvhodnejší materiál pre uvedené použitie. 

Bude sa jednať o jemnozrnnú oceľ, ktorej cieľom bolo získanie jemného austenitického zrna. 

Daná oceľ, podľa osvedčených použití je S355NL1 a ocele 355 ako také. Daná oceľ je 

obtiažne zvariteľná, pre zachovanie požadovaných vlastností, s použitím obmedzujúcich 

podmienok pre získanie zvarového spoja. Zvarový spoj musí byť 

celistvý, nemal by obsahovať neprievary, trhliny typu studených, horúcich, lamelárnych a 

žíhacích. 

Výskyt neprievarov je zabezpečený kontrolou NDT a skúšok predpísaných, prácou zvárača a 

manažovania procesu. Ďalším faktorom je praskanie a vznik trhlín. Trhliny, ktoré vznikli 

ihneď po zvarení detekujeme a odstraňujeme ihneď. Treba sa však zamerať na únavové 

trhliny v prevádzke a výskyt studených/vodíkom indukovaných trhlín. Ich výskyt je 

podmienený prítomnosťou určitého množstva vodíka, výskytom mikroštruktúry, citlivej na 

vodíkové krehnutie/martenzit, bainit, prechodové mikroštruktúry a potom pôsobením 

napäťových síl po ukončení zvárania. 

Mikrolegované ocele sú viac náchylné na vodíkové praskanie. Nutné je zabezpečiť presný a 

kontrolovaný priebeh tepelného režimu zvárania. Na zmiernenie rýchlosti chladnutia je nutný 

predhrev, kontrola procesu, /predhrev, medzihúsenicová teplota, dohrev, prípadne 

medzioperačná teplota do režimu žíhania, ak je potrebné/. Pre mikrolegované ocele s 

obsahom uhlíka 0,16% a hrúbkou pod 16mm, nie je nutný predhrev. Pozor!!! Pri zváraní pod 

6stup. Celzia je nutný teplotný režim, alebo prerušenie zvárania. Ročné obdobia treba tiež 

zhodnotiť z pohľadu obmedzení pre zváranie a stavebné materiály, ktoré je možné použiť len 

pri vhodných klimatických podmienkach. Samozrejme, potreba predohrevu závisí od 

očakávaného obsahu difúzneho vodíka, príkonu zvárania, počtu smerov 

odvodu tepla, hrúbky, a intenzity tuhosti uzla. 

Je nutné stanoviť predohrev/aj pomocou skúšok praskavosti/. 

Horúce praskanie nie je až taký problém. 

Požaduje sa: 

- hodnota húževnatosti spoja, limitovanej tvrdosti T00, zvarového spoja, základného 

materiálu 

- interpass, dodržanie, inak s istotou nemôžeme predpokladať, že v časti podhúsenicovej 

zóny nedôjde ku zhrubnutiu zŕn. 

Eliminovaním všetkých možných druhov chýb zabraňujeme vzniku poruchám, trhlinkám, 

ktoré v jej dôsledku môžu iniciovať štiepny lom. 
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Preto je nutné zabezpečiť: 

- WPQR 

- koordinátora zvárania a jeho zástupca musí byť stanovený 

- stanovenie WPS a ich kontrola, zabezpečenie, aby sa proces zvárania uskutočňoval podľa 

nich 

- KZ musí byť vždy prítomný na stavbe 

- okrem WPS musí KZ zhotoviteľa pripraviť technologický postup, kde TP a WPS musia byť 

na stavbe počas celého priebehu zvárania 

- každý zvárač musí mať schválenú WPS 

- personál musí byť min. podľa STN EN ISO 3834-2. 

- Viesť evidenciu zvarov, kto zváral, kedy, kto kontroloval, miesto, druh, atď. /podľa predpisu/ 

všetky zvarové spoje realizovať s plným prievarom alebo ZS s podloženým koreňom 

- kontrola zvaru 

- viesť evidenciu použitého základného materiálu a prídavného materiálu, viesť súpis prác, 

nedorobkov. 

- každý zvar musí byť identifikovateľný, ako postupom, tak personálom 

- predohrev a dohrev, interpass stanoviť pre každú tavbu základného materiálu s hrúbkou 

nad 25mm 

Je nutné zachovať vlastnosti materiálu po celú dobu prevádzky oceľových konštrukcií. 

Keďže jednotlivé požiadavky, ktoré určí zvárací technológ, budú akiste rozsiahle, je nutné 

zohľadniť v čase aj uvedené činnosti a požiadavky. 

Zhodnotením uvedených činností demontáže, výroby a montáže oceľových konštrukcií a 

prípravkov, požadujeme predĺženie času z 510 dní na 720 dní, s tým, že musia byť dodržané 

všetky materiálové vlastnosti pri dodržaní technológie a dodržaní bezpečnosti pri práci, 

dodržiavania použitia ochranných prostriedkov a práce vyžadujúcich výkon, kontrolu a 

rozmerovú a kvalitatívnu stálosť oceľových a stavebných konštrukcií a čo najvyššiu životnosť 

stavby ako takej. 

3) Ukončenie inovácie a modernizácie  požadujeme v termíne do 660 

dní. 

Potreba predĺženia termínu pre  je tiež potrebná, avšak nepožadujeme 

v rovnakom termíne ako na  lebo môžu práce výroby prebiehať súčasne v čase 

realizácie prvej etapy s prihliadnutím na opakovanosť demontáže, výroby a montáže. V 

požadovanom čase musí byť uvažované aj s prehradzovacími časmi, s časom skúšobných 

prevádzok, zaťažovacími skúškami, odhradenie a kolaudačné 

rozhodnutie. 

Celkový čas pre vykonanie a celkové ukončenie diela v požadovanej kvalite a obsahu 

požadujeme predĺžiť na 1825 dní. 

 

9 JEMNOZRNNÉ OCELE 

Začiatky použitia mikrolegovaných ocelí sa datujú k 40-tym rokom nášho storočia. Ich plné 

rozvinutie sa však začalo až v 60-tych rokoch. Prvou mikrolegovanou oceľou bola oceľ 

v USA vyrábaná pod označením IN, čo bola hlbokoťažná, nízkouhlíková oceľ, v ktorej bola 

použitá prísada hliníka nielen pre úplnú dezoxidáciu, ale aj na viazanie intersticiálneho 

dusíka na stabilné nitridy hliníka AIN. Oceľ bola potom odolná proti starnutiu. Pred druhou 

svetovou vojnou sa takáto oceľ vyrábala aj v Poldi Kladno. Neskôr sa začal kombinovať 

hliník s titánom a v skutočnosti toto boli prvé - v dnešnom ponímaní - mikrolegované ocele. 

Vývoj bol zavŕšený používaním nióbu a vanádu, ako mikrolegúr. V 70-tych rokoch sa v 

Medzinárodnom zváračskom inštitúte prijali aj limity použitia mikrolegúr: ich súhrnný obsah v 

oceli nemal presahovať 0,15 %, pričom v prípade jednotlivých mikrolegúr sa odporúčal 

nasledovný maximálny obsah: 

hliník - (min) 0,015 % 
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titán - max. 0,1 % 

niób - max. 0,04 %, 

vanád - max 0,15 %, resp. 0,10 %. 

Vývoj mikrolegovaných ocelí znamenal veľký skok v teórii ocelí, pretože prvýkrát boli 

uplatnené fyzikálne mechanizmy spevňovania ocelí, ktoré pri zachovaní požadovanej 

pevnosti ocele umožnili zníženie obsahu uhlíka a tým zlepšenie zvariteľnosti ocele. 

Pevnosť ocele možno zvýšiť rôznymi spôsobmi: substitučným spevnením (najmä Mn, Si, 

Mo), intersticiálne, precipitačne, dislokačné, a zjemnením zŕn podľa známej Hallovej-

Pechovej rovnice 

 

ϭ = ϭi + kd-1/2 

Z uvedených mechanizmov však jediným neskrehujúcim mechanizmom spevnenia je 

zjemnenie zŕn. Medzi tranzitnou teplotou húževnatosti a veľkosťou zrna možno odvodiť vzťah 

βT = ɑ - ln d-1/2 

kde ɑ a β sú konštanty. 

Pretože medzi veľkosťou primárnych (austenitických) a sekundárnych (feritických a 

perlitických) zŕn je priama súvislosť, cieľom bolo získanie jemného austenitického zrna. Pri 

výrobe valcovaných produktov (plechy, profily) dochádza počas valcovania k dynamickej 

rekryštalizácii, po ktorej môže nastať etapa rastu zrna. Preto je potrebné túto etapu 

kontrolovať, čo možno dosiahnuť dvomi spôsobmi: alebo kontrolujeme kinetiku 

rekryštalizácie (t. j. brzdíme jej začiatok), alebo kontrolujeme etapu rastu zŕn. Jednoduchšie 

je kontrolovať etapu rastu zŕn tým, že počas valcovania v austenitickej oblasti (teploty 1000 - 

1150 °C) dochádza v mikrolegovaných oceliach s 

hliníkom a titánom k deformačne indukovanej precipitácii nitridov hliníka AIN, alebo 

karbonitridov titánu Ti(C,N). Tieto častice potom brzdia migráciu hraníc austenitických zŕn a 

tým aj ich rast, takže zrná zostávajú jemné až do okamihu ďalšej redukcie prierezu a 

nakoniec aj po ukončení valcovania. Po ochladení vývalku dostávame jemnozrnnú feriticko-

perlitickú mikroštruktúru. Pri nezvládnutí procesu môže nastať precipitácia nitridov hliníka vo 

forme lístkov aj na hraniciach austenitických zŕn, ktorých kohézna pevnosť je takto 

zoslabená. V druhom prípade prísada nióbu (je vhodné, keď prísadu Nb kombinujeme s 

malým legovaním Mo) znižuje kinetiku rekryštalizácie a deformovaný austenit zostáva 

nerekryštalizovaný aj pri vstupe predvalku do ďalšieho valcového 

poradia. Výsledný austenit je tiež jemnozrnný, naviac počas chladnutia a premene γ—>α 

dochádza k interfázovej precipitácii karbidov, resp. karbonitridov nióbu NbC, resp. Nb(C,N) a 

neskôr aj karbidov, resp. karbonitridov vanádu V(C,N).  

Aby sme takýto efekt dosiahli, musíme kontrolovať parametre valcovania (teplotu bramy, 

stupne úberu, rýchlosť valcovania, teplotu ukončenia valcovania) a takémuto valcovaniu 

hovoríme riadené, resp. kontrolované valcovanie. Pri jednosmernom valcovaní môžeme 

ďalej znižovať dovalcovaciu teplotu aj pod teplotu AC3 ocele, niekedy až k teplote okolo 780 

°C, takže vyššia hustota dislokácií, indukovaných do ocele v procese valcovania, zotrváva aj 

po transformácii. Takémuto valcovaniu hovoríme termomechanické valcovanie, alebo 

vysokoteplotné termomechanické spracovanie, aby sme ho odlíšili od nízkoteplotného 

termomechanického spracovania, ktoré aplikujeme v prípade nízkolegovaných 

vyššieuhlíkatých ocelí v oblasti stability austenitu (okolo 450 °C), pred jej finálnym zakalením. 

Termomechanicky valcované mikrolegované ocele majú štruktúru acikulárneho feritu, ktorá 

je veľmi výhodná, pretože efektívne zrno je dostatočne jemné, vďaka vyššej hustote 

dislokácií je acikulárny ferit aj dostatočne pevný. V 70-tych rokoch sa takáto mikroštruktúra 

považovala za ideálnu štruktúru aj pri plynovodných oceliach. Neskôr sa zistilo, že rýchlejšie 

chladnutie vývalkov po valcovaní priaznivo vplýva na vlastnosti plechu a preto sa začalo 

používať zrýchlené chladnutie pomocou riadených vodných spŕch. To znamená, že pri 
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výrobe plechov, alebo valcovaných profilov možno aplikovať riadené valcovanie, 

vysokoteplotné termomechanické spracovanie a zrýchlené chladnutie. 

Treba upozorniť, že prísada mikrolegujúcich prvkov je síce výhodná z hľadiska 

jemnozrnnosti ocele a viazania intersticiálneho dusíka ale mikrolegúry, najmä však titán a 

niób majú aj vyššiu afinitu k síre a môžu modifikovať fyzikálne vlastnosti sulfidov. Mikrolegúry 

môžu vstupovať do sulfidov mangánu α-MnS, takže sa vytvoria komplexné sulfidy α-

(Mn,Fe,Ti,Nb,...)S, ktoré – na rozdiel od prvých - majú zníženú teplotu tavenia, nezriedka 

pod 1350 °C. Takéto sulfidy sa potom v časti tepelne ovplyvnenej oblasti vyhriatej na vysoké 

teploty rozpúšťajú, vzniknutá tavenina penetruje na hranice γ-zŕn, znižuje ich kohéznu 

pevnosť, a počas chladnutia zvaru, keď začnú pôsobiť ťahové (kontrakčné) napätia, začnú 

sa zrná roztvárať - vzniká sieť mikrotrhlín, ktorú často označujeme ako horúce 

mikropraskanie. Ide o praskliny likvačného typu. Mikrolegúry však môžu vytvárať aj vlastné 

sulfidy, napr. Ti2S, alebo karbosulfidy, či sulfonitridy (napr. Ti4C2S2, resp. Ti4N2S2). Tieto 

sulfidy majú rovnako, nízku teplotu tavenia a môžu spôsobovať vo vysokovyhriatej časti 

tepelne ovplyvnenej oblasti horúce praskanie. Pretože stupeň nalegovania sulfidov mangánu 

mikrolegujúcimi prísadami závisí od kinetiky dezoxidácie ocele, je potrebné tejto 

problematike venovať mimoriadnu pozornosť. 

Pri jednosmernom valcovaní môže aj malé objemové percento sulfidov spôsobiť veľké 

problémy. Tvárne sulfidy sa rozvalcujú na dlhé, takmer dvojrozmerné filmy, ktoré znižujú 

plastické vlastnosti oceľového plechu v smere "Z" - hrúbky plechu. Ak hodnota kontrakcie 

modernej mikrolegovanej ocele v smere valcovania dosahuje viac, ako 60 %, v smere hrúbky 

plechu to nemusí byť ani 10 %. Taká oceľ bude náchylná na lamelárne praskanie. Z 

uvedených dôvodov sa veľmi podrobne kontroluje pri výrobe typ vznikajúcich sulfidov a v 

kategórii mikrolegovaných ocelí sa požaduje vysoká metalurgická čistota ocele – obsah síry 

v tisícinách %. Ak nie je možné tak nízky obsah síry získať, potom sa odporúča kontrolovať 

tvar sulfidov tým, že sa vhodne legujú napr. zirkónom, alebo prvkami vzácnych zemín 

(lantán, cér), stanú sa tak málo deformovateľnými a počas jednosmerného valcovania sa 

nedeformujú do tvaru tenkých plátkov. 

Ďalšími vývojovými etapami mikrolegujúcich ocelí boli ocele s nitridmi titánu, skúšali sa aj 

ocele s oxidmi titánu, a naposledy ocele s malou prísadou bóru (max. 0.003 %) na zlepšenie 

mikroštruktúry. Skúša sa aj využitie bóru na viazanie dusíka vo forme nitridov bóru BN. 

Pokiaľ ide o vhodný typ mikroštruktúry, zdá sa, že štruktúra založená n acikulárnom ferite je 

už prekonaná a dáva sa prednosť extrémne jemnozrnnej polyedrickej feritickej (feriticko-

perlitickej) štruktúre. 

Aplikovanie fyzikálnych mechanizmov spevnenia umožnilo zníženie obsahu uhlíka. Uhlík je v 

dosť veľkej miere viazaný vo forme karbidov mikrolegujúcich prvkov, takže obsah perlitu je 

menší, ako odpovedá obsahu uhlíka podľa binárneho diagramu. Ak znížime obsah uhlíka 

pod 0,12 %, dostávame kategóriu tzv. PR (Pearlite Reduced) ocelí s redukovaným obsahom 

perlitu, ak znížime obsah uhlíka pod 0,09 %, môžeme získať tzv. PF (Pearlite Free) 

bezperlitické ocele. Poslednou kategóriou sú hlbokoťažné IF (Intersticials Free) ocele, v 

ktorých je obsah uhlíka, dusíka a kyslíka veľmi nízky (C ~ 0,002 %), a oceľ má vysokú 

metalurgickú čistotu (veľmi nízky obsah S). Po malých deformáciách, ku ktorým dochádza 

počas formovania dielov karosérií automobilov, v ktorých sa takéto ocele menovite 

používajú, dochádza počas vypaľovania laku pri teplotách okolo 100 °C ku starnutiu, 

spojenému so zvýšením medze sklzu ocele. 

Zvláštnou kategóriou mikrolegováných ocelí sú dvojfázové ocele (Dual-Phase, DP). Tieto 

majú vo feritickej matrici rozptýlené ostrovy martenzitu, alebo bainitu v množstve 10 – 20 %. 

Tvorba martenzitu vyvolá okolo jeho ostrovov tlakové pnutia, čo dáva týmto oceliam nielen 

pevnosť blízko 600 MPa, ale aj veľmi dobrú tvárniteľnosť. Ocele obsahujú <0,10 %C, okolo 

1,5 %Mn a 0,50 %Si. Po valcovaní za tepla, alebo za studena sa žíhajú v medzikritickom 

intervale teplôt. Množstvo austenitu, ktoré pri tomto žíhaní vzniká, závisí od obsahu uhlíka a 

teploty žíhania. Po rýchlejšom chladnutí vzniká z austenitu martenzit, bainit, a určité 

množstvo austenitu zostáva netransformované. Počas vypaľovania karosérie po nanesení 
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farby dochádza k ďalšiemu zvýšeniu pevnosti v dôsledku rozpadu zvyškového austenitu 

(aplikácie v automobilovom priemysle). 

Pri hodnotení zvariteľnosti mikrolegovaných ocelí hrá veľkú úlohu teplotná stabilita 

karbonitridickej, alebo nitridickej fázy. V časti tepelne ovplyvnenej oblasti sa tieto častice 

čiastočne, alebo úplne rozpúšťajú. Nemôžu potom hrať úlohu inhibítorov rastu gama zŕn, 

zóna sa obohacuje o intersticiálny dusík, môže starnúť a teda sa v nej zhoršuje húževnatosť 

pri záporných teplotách. Naviac uvoľnené mikrolegúry teraz pôsobia aj ako zliatinové 

prísady, vznikajú prechodné typy mikroštruktúr s vhodnými, ale aj nevhodnými vlastnosťami. 

Preto je snahou voliť také mikrolegúry a také typy karbidov, resp. nitridov, ktoré sú teplotné 

stále do najvyšších teplôt. Teplota začiatku rozpúšťania sa týchto fáz závisí od ich obsahu, 

ako aj obsahu uhlíka a dusíka. Možno však vo všeobecnosti konštatovať, že teplotné 

najstálejšie sú nitridy bóru, nitridy titánu, nitridy hliníka, zatiaľ čo ostatné nitridy a karbonitridy 

sa rozpúšťajú pri teplotách nad asi 1150 °C. 

Mikrolegované ocele tvoria samostatnú skupinu konštrukčných zvariteľných ocelí. Do hrúbky 

plechu, alebo profilu asi 20 - 25 mm môžeme profitovať z riadeného valcovania, pri väčších 

hrúbkach už musíme počítať s nutnosťou použitia tepelného spracovania ocele. 

V súčasnosti sa však aj nízkolegované ocele (napr. CrMo, alebo aj niklové, t.j. ocele triedy 

15 resp. 16) vyrábajú vo variante mikrolegovanej, takže mikrolegovanie sa rozšírilo do veľkej 

oblasti hutníctva ocele. 

9.1 Zvariteľnosť jemnozrnných ocelí 

Pod pojmom zvariteľnosť máme na mysli vhodnosť ocele na zváranie, prípadne nutnosť 

použitia obmedzujúcich podmienok pre získanie zvarového spoja požadovaných vlastností. 

Zvarový spoj by mal byť v prvom rade celistvý, to znamená že by nemal obsahovať 

neprievary a trhliny typu studených, horúcich, lamelárnych a žíhacích. Prijímame, že výskyt 

neprievarov je predovšetkým záležitosťou precíznosti použitého spôsobu zvárania; napriek 

tomu nemôžeme neuznať, že v chemickom zložení ocele môžu byť faktory, ktoré by mohli 

zvyšovať riziko vzniku neprievarov najmä pri automatizovaných spôsoboch zvárania. 

Takýmto rizikovým faktorom sú najmä inklúzie, ak sa do ocele za účelom zlepšenia 

obrobiteľnosti, alebo kontroly tvaru sulfidov pridávajú prvky, významne meniace ionizačný 

potenciál elektrického oblúka. Takýmito prvkami sú najmä selén a niektoré vzácne zeminy. 

Pri plánovaní trajektorie elektrického oblúka, tento môže vybočiť z dráhy, keď sa dostane do 

interakcie s takouto inklúziou a dôsledkom je vznik neprievaru. Pokiaľ ide o praskanie 

zvarových spojov, najvážnejším problémom môže by výskyt studených (vodíkom 

indukovaných) trhlín. Ich výskyt je podmienený prítomnosťou určitého množstva vodíka, 

difundujúceho zo zvarového kovu, ďalej výskytom mikroštruktúry, citlivej na vodíkové 

skrehnutie (martenzit, bainit, či prechodové mikroštruktúry) a potom pôsobením ťahového 

napätia po ukončení zvárania. Zdalo by sa, že prvý faktor — prítomnosť vodíka je rovnaký v 

prípade mikrolegovaných aj klasických ocelí. Ak však uvážime, že mikrolegované ocele majú 

vysoký stupeň metalurgickej čistoty, potom v tepelne ovplyvnenej oblasti je menej miest, v 

ktorých sa vodík môže zachytávať bez toho, aby spôsoboval praskanie (medzipovrchy 

inklúzia - matrica) a preto je ho relatívne viac pre samotné praskanie. To znamená, že z 

hľadiska vodíkového člena sú mikrolegované ocele relatívne viac náchylné na praskanie. 

Hneď druhý faktor - výskyt mikroštruktúry citlivej na vodík - však tento vplyv výrazne 

zmäkčuje. Ako sme uviedli, mikrolegované ocele majú nižší obsah uhlíka a teda aj hodnotu 

uhlíkového ekvivalentu, ako ocele klasické. Ak pre výpočet uhlíkového ekvivalentu použijeme 

známu rovnicu IIW 

CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15, 

potom napr. pre oceľ E 350 hrúbky 50 mm je hodnota CE = 0,38 - 0,43 % v prípade 

klasických ocelí, zatiaľ čo mikrolegovaná oceľ rovnakej kategórie má hodnotu CE = 0,30 - 

0,36 %. Z toho vyplýva, že mikrolegované ocele sú menej náchylné na vznik tvrdých 

rozpadových štruktúr, citlivých na vodíkové skrehnutie. Transformačné spevnenie 

podhúsenicovej zóny bude závisieť od rýchlosti chladnutia tepelne ovplyvnenej oblasti, 
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vyjadrenej napr. časom chladnutia medzi teplotami 800 a 500 °C, t8/5 (s). Vyskytujúcu sa 

mikroštruktúru možno hodnotiť z tvrdosti podhúsenicovej zóny. 

Tvrdosť čisto martenzitickej štruktúry závisí iba od obsahu uhlíka a možno ju vypočítať podľa 

vzťahov Terasakiho a Dürena a tvrdosť TOO podľa vzťahov Suzukiho, Terasakiho, a Dürena 

(viď kapitola 8). 

Pre zmiernenie rýchlosti chladnutia, ako aj uľahčenie vydifundovania vodíka možno použiť 

pri zváraní predhrev, resp. kontrolovať celý teplotný režim zvárania (predhrev, 

medzihúsenicová teplota (interpass), dohrev, prípadne medzioperačná teplota až do 

okamihu žíhania). Pre mikrolegované cele s obsahom uhlíka pod 0,16 % a hrúbkou pod 25 

mm zvyčajne nie je potrebný predhrev. Samozrejme, potreba predhrevu závisí od 

očakávaného obsahu difúzneho vodíka vo zvarovom kove, tepelného príkonu zvárania, 

počtu smerov odvodu tepla (hrúbky plechu) a intenzity tuhosti zváraného uzla, ktorá pre tupé 

spoje závisí najmä od hrúbky plechu. 

Požadovanú teplotu predhrevu môžeme stanoviť aj pomocou skúšok praskavosti [17]. 

Najčastejšie sa pre tento účel používa skúška praskavosti Lehigh. Výšku medzihúsenicovej 

teploty môžeme analogicky stanoviť pomocou skúšky praskavosti RD, i keď pre zváranie pod 

tavivom musíme upraviť nábeh a výbeh zvaru zo zvarových hrán. Sú to však iba skúšky 

orientačné a častejšie sa medzihúsenicová teplota volí zo skúseností: nemala by klesnúť pod 

180 - 200 °C a nemala by byť privysoká, blízka teplote Ms zvaru, pretože potom hrozí 

nebezpečenstvo stabilizácie zvyškového austenitu. Hodnoty maxima 300 - 350 °C sú 

primerané. Omig, Schotz a Klug [18] nedávno porovnali metódy určenia teploty predhrevu a 

interpass teploty pre vysokopevné zvarové kovy. Citujú aj 4 parametrické rovnice, ktorými je 

možné teplotu predhrevu TP zvarového kovu vypočítať. Hart [16] pre tento účel uvádza 

rovnicu: 

TP = 188,4 (C + 0,378 Mn + 0,145 Ni + 0,468 Cr + 0,299 Mo + 0,039 HDM - 0,012 t8/5) - 108,3 

Podobne Chakravarti a Bala [19] uvádzajú rovnicu: 

TP = 487 (C + 0,16 Si + 0,07 Mn + 0,22 Cr + 0,03 Ni - 0,27 Cu + 0,012 HDM - 0,006 t8/5) - 

15,3 

a Yatake a spol. [20] 

TP = 0,815 (Rm - 814,2) + 120 log {(0,68 HDM - 1,2)/3,5} + 5 )(d-20) + 120 

pre hrúbku d = 15-30 mm. Pre väčšie hrúbky, d= 30-50 mm, má posledný člen tvar -0,05(d - 

30)2 a pre hrúbky d >50 mm tvar +250. Rm je v tejto rovnici pevnosť zvarového kovu v MPa, 

a HDM je obsah difúzneho vodíka v navarenom zvarovom kove na 100 g zvaru, meraný 

ortuťovou skúškou. 

Poslednú rovnicu uvádza Okuda a spol. [21] 

TP = 1,15 (0,534 Rm+ 277 log HDM - 482) 

Návrh teploty predhrevu je i predmetom európskej normy STN EN 1011-2 a je podrobnejšie 

popísaný v kapitole 11.2. 

Horúce praskanie mikrolegovaných ocelí zvyčajne nie je problémom, pokiaľ - ako sme to už 

spomenuli - sa v oceli nevyskytujú inklúzie s nízkou teplotou tavenia. 

Podobne - vzhľadom na vysokú metalurgickú čistotu, prípadne kontrolu tvaru sulfidov, by 

mikrolegované ocele nemali byť náchylné na lamelárne praskanie a tiež nie na žíhacie 

praskanie. 

Celistvosť zvarového kovu, resp. zvarového spoja je síce nutnou, ale nepostačujúcou 

podmienkou akceptovania odporúčaných parametrov zvárania. Postačujúcou podmienkou je, 

aby zvarový kov (zvarový spoj) mal tie zo súboru vlastností, ktoré sa od zvarového kovu 

(spoja) vyžadujú. 

Predovšetkým je to hodnota húževnatosti spoja, v mnohých prípadoch aj limitovanie jeho 

tvrdosti, a dostatočná pevnosť zvaru, i keď vieme, s akými problémami sa práve v prípade 
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pevnosti stretávame: vzhľadom na vyšší pomer medze sklzu zvarového kovu k medzi 

pevnosti, ako v prípade základných materiálov, budeme mať alebo rovnakú medzu sklzu 

zvarového kovu a základného materiálu, ale nižšiu pevnosť zvaru, alebo rovnakú pevnosť 

zvarového kovu aj základného materiálu, ale potom vyššiu medzu sklzu zvarového kovu. 

Principiálne, vzhľadom na vysokú metalurgickú čistotu, by mali byť mikrolegované ocele viac 

náchylné na rast zŕn v podhúsenicovej zóne, ale prítomnosť karbidov, nitridov a iných častíc 

sekundárnej fázy je zvyčajne dostatočnou brzdou pre rast zŕn. 

Preto pri vyšších príkonoch zvárania nemôžeme s istotou predpokladať, že v časti 

podhúsenicovej zóny s teplotami ovplyvnenia nad 1300 °C nedôjde k zhrubnutiu zŕn. So 

zhrubnutím zŕn býva spojený aj pokles húževnatosti, najmä v prípade výskytu 

alotriomorfného feritu, alebo horného bainitu. Aditívnym vplyvom k poklesu húževnatosti 

môže byť aj prítomnosť voľného, tzn. intersticiálneho dusíka, ktorý je v mriežke rozpustený 

vďaka rozpusteniu sa nitridov, alebo karbonitridov mikrolegujúcich prvkov. Možno teda 

uzavrieť, že vážnejším problémom zvariteľnosti mikrolegovaných ocelí môže byť lokálny 

pokles húževnatosti tepelne ovplyvnenej oblasti v dôsledku zhrubnutia zŕn, nevhodného typu 

mikroštruktúry a prítomnosti neviazaného dusíka spôsobujúceho starnutie. Lokálny pokles 

húževnatosti sa nemusí prejaviť, pokiaľ húževnatosť neskúšame selektívne, t.j. umiestnením 

koreňa vrubu, alebo únavovej trhliny pri skúške vrubovej húževnatosti, alebo kritického 

rozovretia trhliny, práve do tejto zóny. 

Moderné zváračské technológie majú za cieľ byť produktívnymi. Zvárači požadujú od 

metalurgov také ocele, ktoré sa dajú zvárať vysokými tepelnými príkonmi, napr. pri zváraní 

pod tavivom nad 30-40 kJ/cm. Vysoký tepelný príkon má za následok strednú, alebo nízku 

rýchlosť chladnutia zvaru v oblasti transformačných teplôt, čo spolu s nízkou prekaliteľnosťou 

moderných konštrukčných ocelí vedie k vzniku mikroštruktúr horne bainitického typu v 

tepelne ovplyvnenej oblasti a v zvarovom kove. V súčasnosti je vznik horného bainitu a jeho 

vplyv na húževnatosť jedným z najdiskutovanejších problémov zvariteľnosti vysokopevných 

ocelí. 

Prechodné mikroštruktúry bainitického typu sú známe tým, že obsahujú určité množstvo 

zvyškového austenitu. Tento austenit sa môže vyskytovať medzi feritickými latkami, ale 

môže tvoriť aj menšie izolované útvary. Jeho množstvo je malé, obvykle nepresahuje 

niekoľko percent, ale podľa presného merania parametra mriežky možno usudzovať, že 

obsahuje vyššie percento uhlíka (aj nad eutektoidnú koncentráciu). Vysoká krehkosť bainitu 

s prítomnosťou väčšieho množstva tzv. M-A (martenzit-austenit) komponentu sa pripisuje 

práve tomuto vysokouhlíkovému austenitu [22]. Bainit sa skladá z feritických latiek, ktoré sa 

môžu zoskupovať do paketov, a svojou morfológiou pripomínajú martenzitickú 

mikroštruktúru. Udáva sa, že teplota bainitickej transformácie vo zvarových spojoch je okolo 

450 - 500 °C (regresnou analýzou možno teplotu bainitickej premeny vyjadriť rovnicou BS = 

830 - 270.C - 90.Mn - 70.Cr - 83.Mo (°C). Ako sa matečný austenit transformuje postupne na 

ferit, jeho zvyšok sa obohacuje uhlíkom. Je známe, že v prípade horného bainitu sa 

karbidická fáza vylučuje medzi latkami feritu (je dostatok času pre difúziu zliatinových aj 

intersticiálnych prvkov), zatiaľ čo v prípade dolného bainitu sa karbidy vylučujú iba vo vnútri 

latiek a difúzia zliatinových prvkov nie je zaznamenaná. V prípade zvárania, v ktorom je 

transformácia plynulá (nie izotermická), môžeme pozorovať rozmanité variácie týchto 

premien, pretože transformácie sú exotermické a vylučujúce sa teplo, spolu s malou 

rýchlosťou chladnutia môžu viesť k samopopusteniu bainitu a potom je ťažké rozhodnúť, či 

prítomné karbidy sú dôkazom typu premeny (horný - dolný bainit), alebo produktom jeho 

samopopustenia [23], Ostrovy zvyškového austenitu môžu mať dva morfologické varianty: 

masívny a pretiahlý. Počas ďalšieho chladnutia sa z tohoto austenitu môže vylučovať 

sekundárny (štruktúrne voľný) cementit pozdĺž extrapolovanej čiary SE v diagrame Fe-C. 

Následne sa časť austenitu mení na laťkový (dislokačný) martenzit, zatiaľ čo časť 

martenzitickej premeny prebehne pri nižších teplotách (pod asi 200 °C) a tento martenzit má 

doskovú (mikrodvojčatovú) morfológiu. V skutočnosti môžeme v pôvodnom austenitickom 

ostrove pozorovať tieto mikroštruktúry: jeden, alebo dva typy cementitu: sekundárny a veľmi 

jemný ihlicový, dva typy martenzitu: laťkový a doskový a nakoniec zostatok vysokouhlíkatého 

zvyškového austenitu. Pri vyvolaní mikroštruktúry leptaním sa zvyčajne ostrovy M-A 
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nenaleptajú. Práve prítomnosť takýchto zŕn viedla Habrakena a Economopoulosa [24] k 

označeniu "zrnitý bainit". Prvýkrát sme výskyt zrnitého bainitu vo zvarových spojoch 

pozorovali v rokoch 1964-66 pri výskume elektrotroskového zvárania konštrukčných ocelí 

veľkých hrúbok. Teplotný cyklus elektrotroskového zvárania je veľmi pozvoľný, rýchlosti 

chladnutia, vyjadrené časom chladnutia t8/5 v rozmedzí 100 - 200 s, a preto bol výskyt 

ostrovov martenzitu v tepelne ovplyvnenej oblasti veľmi prekvapivý [25], Domnievame sa, že 

vznik ostrovov M-A komponentu je podmienený nielen špecifickým teplotným cyklom 

zvárania, ale aj pôsobením prechodných a lokálnych napätí. 

K špecifikám transformačných procesov pri zváraní patrí aj existencia troch gradientov [17]: 

teplotného, ktorý vyjadruje skutočnosť, že v danom okamihu nemajú ľubovoľné dve miesta 

rôzne vzdialené od zvarového kovu, rovnakú teplotu. Tento gradient vyvoláva potom 

existenciu napäťového gradientu (v dôsledku tepelnej rozťažnosti kovu a tuhého upnutia, 

vyjadreného intenzitou tuhosti zvarového uzla) a gradientu koncentrácie, pretože homogenita 

tuhého roztoku je ovplyvnená stupňom rozpúšťania častíc sekundárnej fázy a difúziou, ktoré 

rovnako závisia od teploty. 

Veľmi dôležitým javom je rast zŕn, ktorý pozorujeme v časti tepelne ovplyvnenej oblasti, 

vyhriatej nad teploty 1100 - 1300 °C. Rast zŕn je prirodzený dôsledok pôsobenia teploty. Pri 

zváraní je však ovplyvňovaný hrubnutím a rozpúšťaním sa častíc sekundárnej fázy. Takýmito 

časticami sú karbidy, nitridy, alebo karbonitridy mikrolegujúcich prvkov, ktoré môžu byť v 

podmienkach teplotného cyklu zvárania rôzne stabilné. Najvyššiu stabilitu vykazujú nitridy 

hliníka, titánu a bóru, ktoré posúvajú kritickú teplotu rastu zŕn až k 1300 °C a viac, takže 

hrubozrnná zóna sa vo zvarovom spoji buď vôbec nevyskytuje, alebo je veľmi úzka. 

Krystalograficky a veľkostne vhodné častice sekundárnej fázy môžu byť veľmi užitočné aj 

počas chladnutia a následnej transformácie γ→α, pretože sú zárodkami pri heterogénnej 

nukleácii acikulárneho feritu, ako optimálnej mikroštruktúry zvarového kovu (napr. globulárne 

inklúzie s obálkou TiX). 

V prípade mnohovrstvového zvaru je pôvodná tepelne ovplyvnená oblasť opätovne 

ovplyvnená teplom ďalšej vrstvy zvaru na nižšie teploty. Ak je hrubozrnná podhúsenicová 

zóna ovplyvnená ďalšou vrstvou na interkritické teploty, dôjde k čiastočnej premene a 

α→γ→α, ktorá začína na hraniciach zŕn, alebo na vhodných miestach v samotnom zrne. 

Vznikajúci austenit má koncentráciu uhlíka blízku eutektoidnej a počas chladnutia v ňom 

prebiehajú rovnaké procesy, ako vo zvyškovom austenite počas bainitickej transformácie, 

preto aj tento komponent označujeme ako M-A komponent [17]. Jeho morfológia, na rozdiel 

od predchádzajúceho prípadu, je iba masívna, a podiel môže dosahoval 20 i viac %. 

Vo zvarovom spoji teda existujú tri oblasti, v ktorých sa môže vyskytovať M-A komponent: 

zvarový kov a podhúsenicová zóna so štruktúrami bainitického typu a potom opätovne 

ovplyvnená podhúsenicová zóna na interkritické teploty. Zatiaľ čo vo zvarovom kove je M-A 

komponent viac-menej rovnomerne rozložený v celom objeme húsenice, v tepelne 

ovplyvnenej oblasti sa lokalizuje do úzkych zón vedľa zvaru. Výskyt M-A komponentu vo 

zvarovom kove zhoršuje jeho húževnatosť. Výskyt M-A komponentu v tepelne ovplyvnenej 

oblasti nemusí zhoršovať húževnatosť zóny, pokiaľ koreň vrubu neumiestnime presne do 

tohoto miesta. Oveľa častejší je prípad zhoršenia hodnôt kritického roztvorenia trhliny pri 

lomovomechanických skúškach CTOD, pri ktorých používame vzorky väčších hrúbok, pretože 

postupujúca trhlina môže byť ostrovmi M-A komponentu reiniciovaná [26]. Dochádza k 

lokálnemu zníženiu húževnatosti a takúto zónu označujeme ako lokálnu krehkú zónu - LBZ 

(Local Brittle Zóne). Treba zdôrazniť, že výskyt M-A komponentu je len jednou zložkou 

mechanizmu skrehnutia. 

M-A môže viesť k iniciácii, alebo reiniciácii štiepnej trhliny. Druhou a podstatne dôležitejšou 

zložkou je veľkosť zŕn [23], Výskyt M-A komponentu sa neprejaví v prípade jemnozrnnej 

štruktúry. 

Na väčších ostrovoch M-A komponentu možno urobiť aj meranie tvrdosti. Zistilo sa, že 

tvrdosť M-A komponentu je podstatne vyššia, ako tvrdosť okolitej matrice a uvádzané sú 

hodnoty 600 až 1000 HV. Ak prijmeme, že tvrdosť martenzitu závisí iba od obsahu uhlíka a 
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nie obsahu ďalších zliatinových prvkov, tak uvedeným hodnotám odpovedá obsah uhlíka 

0,35 a 0,80 %. 

Pokiaľ ide o vplyv ostatných prvkov, uvádza sa, že výskyt M-A komponentu podpomjú C, N a 

B a potom karbidotvomé prvky ako Mo, Nb a V, ktoré brzdia difúziu uhlíka počas premeny 

y—xx. Naviac tieto prvky môžu vo zvarovom kove segregovať a tak znásobovať svoj účinok. 

Zistilo sa tiež , že zníženie obsahu kremíka a tiež hliníka potláča vznik M-A komponentu [27]. 

Všeobecne teda zvyšovanie obsahu legúr v oceli a vývoj segregácie je faktorom 

podporujúcim vznik M-A komponentu. 

Chovanie sa ostrovov M-A komponentu počas deformácie závisí od dvoch faktorov: teploty a 

rýchlosti deformácie. Pri vyšších teplotách, v nadtranzitnej oblasti je pozorovaná dostatočná 

plasticita M-A komponentu, ktorý sa tvárni spolu s okolitou matricou. Až pri vysokom stupni 

tvárnenia dochádza k fragmentácii M-A komponentu, čo vedie k iniciácii dutín na 

medzipovrchu častica-matrica a koalescenciou dutín k tvorbe mikrotrhliniek, ktoré sú 

iniciátormi kalíškového lomu. Na povrchu tvárneho lomu vzoriek, obsahujúcich väčší podiel M-

A komponentu sme v kalíškoch lomu mohli pozorovať zvyšky M-A komponentu, najmä jej 

karbidický podiel. Možno teda predpokladať, že výskyt M-A komponentu, podobne, ako výskyt 

inklúzií znižuje energiu húževnatosti (upper shelf) v nadtranzitnej oblasti. Pri nízkych teplotách 

a vysokých rýchlostiach deformácie vedie nakopeme dislokácií v matrici pred M-A 

komponentom k iniciácii dutín a rastu trhliniek, ktoré potom iniciujú štiepny lom v matrici. 

Pozorovaná je aj fragmentácia M-A komponentu počas takejto deformácie a trhlinky v jej 

dôsledku môžu iniciovať štiepny lom. Na druhej strane boli pozorované aj prípady, keď 

masívne M-A častice viedli pri interakcii s postupujúcou štiepnou trhlinou k jej vybočeniu, alebo 

aj zastaveniu. 

Príloha č. 1: VV_VRATA_Vysvetlenie51_Priloha.pdf 

Odpoveď č. 

51: 

Verejný obstarávateľ trvá na termíne plnenia predmetu zákazky, ktorý je stanovený na 

1065 dní. 

Otázka č. 52: Termín realizácie cca 3 roky od podpísania zmluvy v požadovanom rozsahu je nereálny a to 

aj z dôvodu prevádzkových podmienok. Z tohto dôvodu doporučujeme – požadujeme 

predĺženie termínu minimálne o 2 kalendárne roky – t.j. 730 dní. 

Odpoveď č. 

52: 

Verejný obstarávateľ trvá na termíne plnenia predmetu zákazky, ktorý je stanovený na 

1065 dní. 

Otázka č. 53: Otázka k bodu Ad 3.3 

Je možné predložiť platný certifikát v zmysle normy EN ISO 9001:2008. Keďže vydaním normy 

EN ISO 9001:2015 (dátum vydania 1.2.2016) sa momentálne nachádzame v prechodnom 

období tak je platný aj certifikát v zmysle EN ISO 9001:2008. Predpokladáme, že bude takýto 

certifikát uznaný. Žiadame o potvrdenie akceptácie certifikátu EN ISO 9001:2008. 

Odpoveď č. 

53: 

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať certifikát v zmysle normy EN ISO 9001:2008 

Otázka č. 54: Otázka k bodu Ad 3.4 

Je možné predložiť platný certifikát v zmysle normy EN ISO 14001:2004. Keďže vydaním 

normy EN ISO 14001:2015 (dátum vydania 1.4.2016) sa momentálne nachádzame 

v prechodnom období tak je platný aj certifikát v zmysle EN ISO 14001:2004. Predpokladáme, 

že bude takýto certifikát uznaný. Žiadame o potvrdenie akceptácie certifikátu EN ISO 

14001:2015. 
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Odpoveď č. 

54: 

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať certifikát v zmysle normy EN ISO 

14001:2015 a vzhľadom na prechodné obdobie podľa IAF bude verejný obstarávateľ 

akceptovať aj certifikát EN ISO 14001:2004. 

Otázka č. 55: Otázka k bodu 3.1.4 

Je zo strany verejného obstarávateľa akceptovateľné splnenie podmienky účasti predložením 

referencií uchádzača z dvoch rôznych projektov, ktoré kumulatívne spĺňajú podmienku účasti 

ohľadom :  

Zoznamu zákaziek (referencií) na projekčné práce na funkčnom technologickom celku4 

hradiacich oceľových konštrukcií na plavebných komorách na vodnom toku s hodnotou 

priemerného ročného prietoku minimálne 1.500 (tisícpäťsto) m3/s, ktorých projektovaná 

celková hmotnosť oceľových konštrukcií bola spolu za sledované obdobie minimálne 1.000 

(tisíc) ton a súčasne z tohto zoznamu musí byť minimálne jedna zákazka (referencia) 

s minimálnou hmotnosťou aspoň jedného samostatného pohyblivého celku, ktorého pohyb je 

zabezpečený funkčným technologickým celkom 400 (štyristo) ton, (funkčným celkom sa 

rozumie napr. jedno krídlo vrát, hradidlo a pod.). Tento funkčný technologický celok musel byť 

projektovaný na únavu pre min. počet zaťažovacích cyklov 100.000 (stotisíc). Minimálny 

rozdiel hornej a dolnej hladiny pre zaťaženie na únavu bol uvažovaný 15 (pätnásť) m. 

Odpoveď č. 

55: 

Nie. 

Otázka č. 56: V Zväzku 2, časť 2.1, Článok II. Bod 1. Je uvedené, že Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto 

bode uvedené dokumenty (s výnimkou uplatnenia bodu 5. Tejto Zmluvy o Dielo), ktorých 

poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné: 

a) Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky – Zmluva o dielo (Zväzok 2, Časť 2.1 

súťažných podkladov) (ďalej len, „Obchodné podmienky“). 

Chápeme správne, ak sa domnievame, že ide o totožný dokument – Zmluvu o dielo, napriek 

tomu, že verejný obstarávateľ v bode a) uvádza Zmluva o dielo s malým písmenom d, alebo 

má verejný obstarávateľ na mysli iný dokument?  

Odpoveď č. 

56: 

Jedná sa o chybu v písaní, ktorá bola na základe pripomienky odstránená. 

Otázka č. 57: Podľa SP zákazka bude financovaná z fondov EÚ – CEF Transport, a to na základe platne 

uzatvorenej Zmluvy o grante medzi poskytovateľom a VO. 

Upozorňujeme, že táto skutočnosť nie je nikde uvedená v ZoD (§§ 42/11, 56/1). 

Uvedené je dôležité aj pre plnenie povinností strán z hľadiska nového Zák. o R- PVS. 

Žiadame vysvetliť 

- spôsob financovania zákazky, najmä druh zdrojov, 

- resp. žiadame do Preambule ZoD doplniť aj informáciu o spôsobe financovania zákazky 

a odkaz na uzatvorenú Zmluvu o grante zo dňa 21.11.2016, aby bol zrejmý druh zdrojov 

financovania (verejné zdroje) a aby si strany v tejto súvislosti mohli aj po podpise ZoD plniť 

povinnosti v zmysle nového Zákona o Registri PVS.  

Odpoveď č. 

57: 

Zväzok 2, časť 2.1, Článok II. bod 18. obsahuje odkaz na Dohodu o grante, ktorá bola 

uzavretá dňa 8.11.2016 a je podkladom pre poskytnutie časti financovania zákazky. Do 

tohto ustanovenia bola doplnená aj informácia o financovaní zákazky zo zdrojov CEF.  

Otázka č. 58: V Zväzku 2, Časť 2.1, Článok II. Bod 1. Je uvedené poradie dokumentov tvoriacich Zmluvu 

o Dielo s výnimkou uplatnenia bodu 5 tejto Zmluvy o Dielo, pričom pod písmenom m), sú 

uvedené vysvetlenia súťažných podkladov. Zároveň je v Zväzku 2, Časť 2.1, Článok II. v Bode 
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5 uvedené, že neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných 

podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty 

tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu 

o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov. Uvedená konštrukcia je však 

v nesúlade s bodom 1. 

Myslíme si správne, že ak vo vzťahu k vysvetleniam platí bod5, neplatí bod 1 písm. m)? 

Odpoveď č. 

58: 

Áno. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú Zmluvu 

o Dielo, majú prednosť pred jednotlivými dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo, 

vysvetlenia súťažných podkladov, t.j. uplatní sa Zväzok 2, Časť 2.1, Článok II. bod 5. 

Otázka č. 59: Ak sa v Zväzku 2 spomína „podľa zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“, má sa na mysli, 

že ide o Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou „zmluvných podmienok pre 

technologické zariadenia a projektovanie - realizáciu“ – pre elektrotechnické a strojno-

technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, („Žltá 

kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov 

(FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008? 

Odpoveď č. 

59: 

Zmluva o Dielo odkazuje na doposiaľ jediný slovenský preklad prvého vydania žltej 

knihy FIDIC (1999), ktorý vydala Slovenská asociácia konzultačných inžinierov v roku 

2008. Pre úplnosť dopĺňame v Zmluve o Dielo kompletný názov žltej knihy FIDIC spolu 

s označením vydania. 

Otázka č. 60: Kde je možné uvedené všeobecné zmluvné podmienky získať, ak nie sú súčasťou Zväzku 2? 

Odpoveď č. 

60: 

Všeobecné zmluvné podmienky (t.j. slovenský preklad prvého vydania žltej knihy FIDIC, 

(1999), ktorý vydala Slovenská asociácia konzultačných inžinierov v roku 2008, 

predstavujú autorské dielo Medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov – FIDIC. 

Preklad je možné zakúpiť od Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov, 

Kominárska 4, 831 03 Bratislava. 

Otázka č. 61: Podľa Vzoru ZoD, čl. II., bod 14. „Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania. Účinnosť 

nadobudne v zmysle § 47a OZ jej zverejnením v CRZ, pričom objednávateľ podá návrh na 

zverejnenie ZoD až po splnení kumulatívnych podmienok v zmysle bodu 24 Obchodných 

podmienok. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ.“ 

Avšak podľa bodu 21. ZoD: „Zmluva o dielo nadobudne platnosť po splnení nasledovných 

kumulatívnych podmienok: 

(i) Zhotoviteľ predloží objednávateľovi účinné poistné zmluvy uzavreté v súlade OZM; 

(ii) Zhotoviteľ predloží bankovú záruku v súlade s podčl. 4.2 a 11.14 OZP, 

nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni zverejnenia ZoD v CRZ. 

Upozorňujeme, že uvedené ustanovenia sú zmätočné, navzájom sa vylučujú, najmä na 

základe týchto ustanovení ZoD (bod 14 a 21) nie je jednoznačne zrejmé kedy ZoD nadobudne 

platnosť a kedy ZoD nadobudne účinnosť; ďalej bod 24, na ktorý ZoD odkazuje – neexistuje; 

pojmy platnosť a účinnosť sú zamieňané, taktiež tiež nie je zrejmé či kumulatívne podmienky 

sú podmienkou platnosti ZoD alebo podmienkou účinnosti ZoD.  

Taktiež upozorňujeme, že kumulatívne podmienky sú nesplniteľné, nakoľko žiadna 

banka/poisťovňa nevydá požadované zmluvy pred podpisom hlavnej ZoD, ale až na základe 

platnej uzatvorenej ZoD na realizáciu diela.  

Osobitne upozorňujeme, že uvedené je dôležité pre určenie termínov začatia plnenia 

a termínov ukončenia diela, ako aj jednotlivých častí (sekcií) diela, resp. omeškania 

zhotoviteľa. 

Žiadame vysvetliť  
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- aký „bod 24“ má obstarávateľ na mysli, jedná s o omyl a myslí sa bod 21. ZoD, 

- či „kumulatívne podmienky“ sú podmienkou platnosti ZoD alebo podmienkou účinnosti 

ZoD, (čo je podstatný rozdiel), resp. prečo by mali byť podmienkou podania návrhu na 

zverejnenie ZoD, a nie sú uvedené ako odkladacie podmienky účinnosti ZoD, 

- najmä kedy ZoD nadobudne platnosť, resp. žiadame uviesť „ZoD nadobudne platnosť 

dňom podpisu ZoD.“; 

- kedy ZoD nadobudne účinnosť, resp. žiadame „kumulatívne podmienky“ uviesť ako 

odkladanie podmienky účinnosti ZoD nasledovne: „ZoD v zmysle § 47a OZ nadobudne 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia ZoD a po splnení odkladacích podmienok 

účinnosti, t.j. po predložení zmlúv o poistení a výkonovej bankovej záruky v zmysle bodu 

4.2 a 11.14 ZoD.“ 

Odpoveď č. 

61: 

V čl. II. bod 14 Zmluvy o Dielo je chyba v písaní, ustanovenie má odkazovať na bod 21 

Zmluvy o Dielo, ktorý upravuje podmienky na podanie návrhu na zverejnenie Zmluvy 

o Dielo v Centrálnom registri zmlúv. Podanie návrhu na zverejnenie Zmluvy o Dielo 

predstavuje podmienku účinnosti Zmluvy o Dielo, ktorá nadobudne v súlade s ust. § 

47a Občianskeho zákonníka účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia Zmluvy 

o Dielo v Centrálnom registri zmlúv. Z uvedeného dôvodu sú kumulatívne podmienky, 

uvedené v bode 21 Zmluvy o Dielo, iba podmienkou na zverejnenie Zmluvy o Dielo 

v Centrálnom registri zmlúv. 

Otázka č. 62: Aký je vzťah ustanovenia v Zväzku 2, Časť 2.1, bod 7 a 8, kde sa spomína „Zmluvná cena 

Diela“ vo vzťahu k pojmu „Akceptovaná zmluvná hodnota“ uvedenému v Zväzku 2, časť 2.2, 

Podčlánok 1.1.4.1 a zároveň vo vzťahu k Zväzku 2, časť 2.2, Podčlánku 14.1 „Zmluvná cena“? 

Podľa Podčlánku 1.1.4.1 je Akceptovaná zmluvná hodnota definovaná ako „Navrhovaná 

zmluvná cena“ uvedenú v ponuke uchádzača (Zhotoviteľa) tak, ako je akceptovaná v Zmluve 

o Dielo.“ Definícia pojmu Zmluvná cena v podčlánku 1.1.4.2 však definuje, že Zmluvná cena 

znamená cenu definovanú v podčlánku 14.1 (Zmluvná cena) a zahrňuje úpravy v súlade so 

Zmluvou.  

Zároveň Podčlánok 14.1 Všeobecných zmluvných podmienok po úprave Osobitnými 

zmluvnými podmienkami stanovuje Zmluvnú cenu ako paušálnu sumu Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty.  

Z hľadiska naplnenia týchto pojmov pôjde o totožnú sumu ? Ktorá definícia pojmu Zmluvná 

cena platí pre túto Zmluvu o Dielo? 

Odpoveď č. 

62: 

V zmysle podčlánku 4.11 Osobitných zmluvných podmienok predstavuje Akceptovaná 

zmluvná hodnota ekvivalent Zmluvnej ceny. 

Otázka č. 63: V Zväzku 2 časť 2.2 Podčlánok 11.4 Osobitných zmluvných podmienok s názvom Podčlánku 

Zábezpeka nahrádzajúca zádržné, je vyjadrené právo Zhotoviteľa kedykoľvek do uplynutia 

Záručnej doby predložiť Objednávateľovi Zábezpeku nahradzujúcu Zádržné vo výške 10 % 

z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet Objednávateľa na splnenie 

záväzkov, ktoré majú byť zabezpečené Zádržným podľa podčlánku 1.1.4.11, ktorá musí mať 

formu neodvolateľnej bankovej záruky (na prvú výzvu a bez námietok). 

Keďže systémovo je tento podčlánok zaradený v časti 11 Osobitných a Všeobecných 

zmluvných podmienok s názvom Zodpovednosť za vady, pýtame sa, kedy najskôr môže 

Zhotoviteľ nahradiť Zádržné Zábezpekou? Domnievame sa správne, že ide o Zábezpeku na 

záručné opravy? 

Odpoveď č. 

63: 

Áno, účelom zábezpeky nahradzujúcej zádržné je pokryť prípadné záručné opravy, 

ktoré sa môžu vyskytnúť v čase po prevzatí jednotlivých častí Diela. Z tohto dôvodu je 

možné zábezpekou nahradzujúcou zádržné nahradiť príslušnú časť zádržného najskôr 

po prevzatí príslušnej časti Diela. Za účelom minimalizovania nákladov spojených so 
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zriadením a udržiavaním zábezpeky nahradzujúcej zádržné pristúpil verejný 

obstarávateľ k úprave príslušných ustanovení Zmluvy o Dielo, ktoré upravujú 

zábezpeku nahradzujúcu zádržné, a to spôsobom, ktorý umožní Zhotoviteľovi nahradiť 

zádržné v rozsahu zodpovedajúcemu príslušnej odovzdanej časti Diela  predložením 

zábezpeky nahradzujúcej zádržné vo forme bankovej záruky.  

Odpoveď č. 

64: 

Podľa Príloha k ponuke a OZP (bod 4.2) sa požaduje Zábezpeka na vykonanie prác, a to 

vo výške 2,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty (diela) bez DPH. 

Upozorňujeme, že podľa SP, zv. I. bod 5.2 sa požaduje realizácia a preberanie diela po 

samostatných častiach (sekciách) diela a v termínoch podľa určených míľnikov. Preto 

požadovať výkonovú zábezpeku počítanú z AZH diela bez možnosti jej postupného 

znižovania vo väzbe na odovzdané časti diela je neprimerané.   

Žiadame vysvetliť  

- vzhľadom na postupné realizovanie podľa míľnikov a preberacie diela po častiach 

(sekciách) diela, či je možné postupne znižovať výšku zábezpeky na vykonanie prác, 

a to o pomernú časť AZH zodpovedajúcu odovzdanej časti (sekcie) diela, 

- resp. žiadame zodpovedajúco opraviť Prílohu k ponuke (4.2) a OZP FIDIC (bod 4.2). 

Odpoveď č. 

64: 

V zmysle pripomienky pristúpil verejný obstarávateľ k úprave Osobitných zmluvných 

podmienok. Po úprave bude požadovaná Zábezpeka na vykonanie prác vo výške 2,5% 

z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, pričom Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť jej 

platnosť a vymáhateľnosť v celom rozsahu do splnenia prvého Uzlového bodu, v zníženom 

rozsahu 2,5 % z časti Akceptovanej zmluvnej hodnoty pripadajúcej na druhý a tretí Uzlový bod  

do splnenia druhého Uzlového bodu a nakoniec, v zníženom rozsahu 2,5 % z časti 

Akceptovanej zmluvnej hodnoty pripadajúcej na tretí Uzlový bod do vystavenia Protokolu 

o vyhotovení Diela. 

Otázka č. 65: Podľa tlačiva Zábezpeka na vykonanie prác, sa „Na žiadosť príkazcu sa banka zaväzuje 

uhradiť objednávateľovi akúkoľvek čiastku alebo čiastky, potom čo obdrží prvú písomnú na 

žiadosť spolu s prehlásením, že:  

(a) príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy a 

(b) v akomkoľvek ohľade ich príkazca porušuje.“ 

Upozorňujeme, že pôv. text VZP FIDIC (príloha C) znie: 

(a) príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy a  

(b) v akom ohľade ich príkazca porušuje.“. 

Osobitne upozorňujeme, že uvedené prehlásenie objednávateľa je zmätočné 

a nezrozumiteľné, najmä nie je zrejmé ako mal zhotoviteľ porušiť povinnosti (popis skutku), t.j. 

prakticky predstavuje svojvôľu objednávateľa, a teda vzniká vôbec pochybnosť o platnosti 

takejto bankovej záruky. 

Žiadame vysvetliť  

- text uvedený v upravenom odseku (b), príp. či sa jedná o omyl 

- resp. žiadame uviesť text: „(b) v akom ohľade ich príkazca porušuje.). 

Odpoveď č. 

65: 

Jedná sa o chybu v písaní, ktorá bola úpravou Zmluvy o Dielo odstránená. 

Otázka č. 66: Podľa Prílohy k ponuke a OZP sa požaduje Zádržné (14.3, 14.7, 14.9) z každej faktúry vo 

výške 10 % z AZH (diela) bez DPH, ktorú možno nahradiť Zábezpekou na zádržné (bod 

11.14), ktoré však budú uvoľnené až po uplynutí záručnej doby 5 rokov.  
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Upozorňujeme, že uvedené požiadavky sú v rozpore: 

- so Smerniciou EÚ 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám; 

- s ObZ (§ 340b),  nakoľko objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti 

30 dní, resp. v prípade zákonných výnimiek najneskôr do 60 dní; túto lehotu nie je možné 

zmeniť, vylúčiť alebo podmieniť akýmkoľvek spôsobom; 

- so Zmluvou o grante, nakoľko platby za oprávnené náklady musia byť vyúčtované 

a vysporiadané najneskôr v dohodnutej lehote po ukončení diela; 

- so Zák. o ver. prácach (§ 12/3) podľa ktorého zádržné slúži len na zabezpečenie záväzku 

zhotoviteľa odstrániť drobné vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole; po ich 

odstránení je objednávateľ povinný zádržné uvoľniť;  

- so VZP FIDIC, podľa ktorého sa 1. Polovica zádržného uvoľní po vydaní Preberacieho 

protokolu a 2. Polovica po uplynutí Lehoty na oznámenie vád; 

- so SP, bod 5.2, podľa ktorých sa požaduje preberanie diela po častiach (sekciách) diela 

a to podľa určených míľnikov; 

- preto požiadavka na zádržné/BZ počítané z AZH celého diela, zabezpečujúca aj 

odstránenie vád v záruke a platby zadržiavané po dobu 8 rokov (3 r. realizácia diela a 5 

rokov záruka) je neprimeraná a nezákonná.  

Osobitne upozorňujeme, že odstránenie vád diela/ častí diela je podľa OZP zabezpečené 

výkonovou zárukou. 

Žiadame vysvetliť: 

- aký záväzok zhotoviteľa zabezpečuje zádržné; 

- podľa ktorého práv. predpisu SR objednávateľ bude zadržiavať platby ešte 5 rokov po 

odovzdaní a prevzatí prísl. Časti (sekcie) diela, resp. po odstránení drobných vád 

a nedorobkov na časti diela (sekcie) diela; 

- prečo sa výška zádržného/BZ počíta z AZH celého diela, a nie z jednotlivých častí (sekcií) 

diela, a teda nezohľadňuje preberanie diela po častiach; 

resp. žiadame opraviť Prílohu k ponuke a OZM a uviesť: 

- zádržné/BZ slúži na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa odstrániť drobné vady a nedorobky 

uvedené v preberacom protokole časti (sekcie) diela; 

- výška zádržného je 10 % z AZH časti (sekcie) diela bez DPH; 

- zádržné bude uvoľnené po odstránení drobných vád a nedorobkov uvedených 

v preberacom protokole príslušnej časti (sekcie) diela.  

Odpoveď č. 

66: 

Ust. § 340b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení sa 

nevzťahuje na verejného obstarávateľa, ktorý je štátnym podnikom. Uvedené 

ustanovenie nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ani 

dohodou o grante. Z dôvodu minimalizovania nákladov spojených so zriadením 

a udržiavaním zábezpeky nahradzujúcej zádržné pristúpil verejný obstarávateľ k úprave 

príslušných ustanovení Zmluvy o Dielo, ktoré upravujú Zábezpeku nahradzujúcu 

zádržné, a to spôsobom, ktorý umožní Zhotoviteľovi nahradiť zádržné v rozsahu 

zodpovedajúcemu príslušnej odovzdanej časti Diela predložením zábezpeky 

nahradzujúcej zádržné vo forme bankovej záruky. Navyše, prvá polovica zádržného sa 

vyplatí po riadnom odovzdaní príslušnej časti Diela a len druhá polovica zádržného 

bude viazaná do uplynutia 5-ročnej záručnej doby. 

Otázka č. 67: V Prílohe k ponuke sa uvádza: 

- Percento zadržaných platieb (14.3c)    Neuplatňuje sa. 

- Limit zadržaných platieb 14.3c)            Neuplatňuje sa. 
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Žiadame vysvetliť. 

- aké je percento zadržaných platieb, resp. žiadame uviesť: 10 % z každej faktúry; 

- aký je limit zadržaných platieb, resp. žiadame uviesť: 10% z AZH diela/časti (sekcie) diela 

bez DPH. 

Odpoveď č. 

67: 

Limit a percento zadržaných platieb sa v rámci podčl. 14.3 písm. c) neuplatňujú. Výška 

zádržného vyplýva z podčlánku 14.7 Osobitných zmluvných podmienok. 

Otázka č. 68: Podľa Prílohy k ponuke obstarávateľ požaduje: 

- Odškodnenie za oneskorenie (8.7, 14.15): vo výške 0,05% z AZH bez DPH za každý deň 

oneskorenia. 

- Max. čiaska odškodnenia za oneskorenie (8.7):  Neuplatňuje sa. 

Žiadame vysvetliť: 

- prečo nie je uvedená, resp. aká je max. výška odškodnenia za oneskorenie, 

- resp. žiadame uviesť: 10 % z AZH diela/časti (sekcie) diela bez DPH. 

Odpoveď č. 

68: 

Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie bola obmedzená sumou 10 % 

z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. 

Otázka č. 69: Podľa Vzoru ZoD, čl. II. bod 12. „V prípade, ak zhotoviteľovi vznikne podľa tejto ZoD nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty, zaplatením ZP nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej 

výške. 

To znamená, že obstarávateľ má nárok popri ZP aj nárok na náhradu škody, a to v celej výške, 

t.j. ZP sa nezapočítava do náhrady škody. 

Žiadame vysvetliť: 

- prečo zaplatené ZP sa nezapočítavajú do náhrady škody, 

- aký je celkový limit všetkých zmluvných pokút uložených zhotoviteľovi za porušenie 

povinností zo zmluvy, 

- aký je limit pre výšku náhrady škody 

- resp. žiadame v ZoD (bod12) uviesť: „V prípade, ak zhotoviteľovi vznikne podľa tejto ZoD 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, zaplatené zmluvné pokuty sa započítavajú do nároku na 

náhradu škody. Celková výška všetkých uložených zmluvných pokút zhotoviteľovi 

nepresiahne 10 % zo zmluvnej ceny diel/časti (sekcie) diela bez DPH. Celková výška náhrady 

škody zhotoviteľom nepresiahne výšku zmluvnej ceny diela/časti (sekcie) diela bez DPH.“  

Odpoveď č 

69: 

Celkový nárok na zaplatenie zmluvných pokút ako aj nárok na náhradu škody bol 

obmedzený na 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. 

Otázka č. 70: Vo Zväzku 2, časť 2.1, bod 6 je uvedené, že Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ...“ v spolupráci 

s objednávateľom zabezpečí inžiniersku činnosť (IČ) v súlade s podrobným opisom uvedeným 

v Opise predmetu zákazky (Zväzok 3 súťažných podkladov). Pýtame sa, čo konkrétne verejný 

obstarávateľ rozumel pod pojmom „v spolupráci s objednávateľom zabezpečí inžiniersku 

činnosť“. Aká je v tomto prípade zodpovednosť objednávateľa a za čo zodpovedá zhotoviteľ 

pri výkone inžinierskych činností? 

Odpoveď č. 

70: 

Zodpovednosť za zabezpečenie inžinierskej činnosti je výlučne na Zhotoviteľovi, 

pričom Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri zabezpečení inžinierskej činnosti 

nevyhnutnú súčinnosť.  
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Otázka č. 71: Vo Zväzku 2, časť 2.1 bod 9 sa pripúšťa, že v zmysle súťažných podkladov môže byť 

Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktoré za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo, 

špecifikovaného v bodoch 6 a 7 Obchodných podmienok tejto Zmluvy o Dielo, vytvorili 

zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumejú všetci účastníci 

Zmluvy o Dielo na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto 

prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení zoskupenia medzi jednotlivými 

účastníkmi Zmluvy o Dielo na strane Zhotoviteľa. 

Chápeme správne, že subjekty na strane Zhotoviteľa ručia za záväzky voči Objednávateľovi 

vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela, a to spoločne a nerozdielne? 

Odpoveď č. 

71: 

Áno, v prípade viacerých subjektov na strane Zhotoviteľa zodpovedajú tieto subjekty za 

splnenie Zmluvy o Dielo spoločne a nerozdielne. 

Otázka č. 72: Vo Zväzku 2, časť 2.1 bod 17 je uvedené, že Strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Príloh 

č. 1 a 5 tejto Zmluvy o Dielo (uvedených v bode 15 Obchodných podmienok tejto Zmluvy 

o Dielo) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. 

1/ Čo mal verejný obstarávateľ na mysli odkazom na Prílohu č. 5, keď v bode 15 sú uvedené 

len Prílohy č. 1 až 4? 

2/ Aký má na ustanovenie bodu 17 vplyv ustanovenie bodu 16 časti 2.1, kde sa vo 4. Vete 

uvádza, že Dodatky k Zmluve o Dielo okrem iného budú obsahovať „všetky úpravy, ktoré 

vznikli za príslušné obdobie! V dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou 

dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. V prvej vete ustanovenia bodu 16 je 

zároveň uvedené, že „Zmluvu o Dielo je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré 

budú číslované a podpísané oboma Stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 Obchodných 

podmienok tejto Zmluvy o Dielo“. Chápeme správne, že zmena subdodávateľov nebude nikdy 

predmetom dodatku, aj keď podľa 4. Vety ustanovenia 16 má dodatok obsahovať všetky 

úpravy, ktoré vznikli za „príslušné obdobie“?  

3/ Aké obdobie myslel verejný obstarávateľ, keď v ustanovení bodu 16 predpokladá uzavretie 

dodatku k Zmluve o Dielo, ktoré zahŕňa všetky úpravy ktoré vznikli za príslušné obdobie ? 

O aké obdobie ide?  

Odpoveď č. 

72: 

Ad 1/ Jedná sa o chybu v písaní. Bod 17 má správne odkazovať výlučne na prílohu č. 1. 

Ad 2/ Áno, zmena subdodávateľov nevyžaduje uzavretie dodatku k Zmluve o Dielo, 

preto nemusí byť upravená vo forme dodatku k Zmluve o Dielo. 

Ad 3/ V danom prípade sa jedná o obdobie, ktoré nastalo medzi uzavretím Zmluvy 

o Dielo, resp. predchádzajúcim dodatkom k Zmluve o Dielo, a príslušným dodatkom 

k Zmluve o Dielo. 

Otázka č. 73: Vo Zväzku2, časť 2.1. bod 15 je uvedené, že neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo sú 

tieto prílohy, pričom ustanovenie taxatívne vymenováva Prílohy k zmluve, okrem iných aj 

Príloha č. 4 – Harmonogram prác, s odkazom na prílohu 8 súťažných podkladov, v členení na 

časť 4.1: Vecný harmonogram – vo formáte MS project a časť 4.2: Uzlové body. V časti Prílohy 

k súťažným podkladom je uvedená Príloha č. 8 Harmonogram prác, kde je uvedené, že návrh 

vecného a časového harmonogramu postupu realizačných prác pre jednotlivé PLK 

(Harmonogram prác) tvoria tieto dve časti – Časť 1: Vecný harmonogram a Časť 2. Uzlové 

body. Ďalej sa v texte za časťou Uzlové body uvádza, že uchádzač je povinný predložiť ako 

súčasť Harmonogramu prác v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy podľa bodu 

20.1.1.11 Zväzku 1 týchto súťažných podkladov aj fakturačný harmonogram: s členením podľa 

Vecného harmonogramu a Uzlových bodov v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých 

stavebných objektoch, resp. častiach Diela a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj v grafickom 

vyjadrení (tzv. S-krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka). Vecný harmonogram a Uzlové 

body spolu tvoria Harmonogram prác, ktorý je pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný 

a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvných dojednaní Zmluvy o Dielo.  
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Chápeme správne, že aj keď sa fakturačný harmonogram výslovne v taxatívnom výpočte 

príloh nenachádza, ale zároveň podľa má byť súčasťou Harmonogramu prác, je taktiež 

neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo? 

Odpoveď č. 

73: 

Áno, fakturačný harmonogram je súčasťou Harmonogramu prác, Zhotoviteľ je povinný 

predložiť ho spolu s Harmonogramom prác a tvorí ako jeho súčasť tiež súčasť Zmluvy o Dielo. 

Otázka č. 74: V Prílohe č. 8 k súťažným podkladom je uvedené v Časti 1: Vecný harmonogram, že 

Dátum Začiatku výstavby uvedený vo Vecnom harmonograme bude totožný s Dátumom 

začatia prác. Podľa Zväzku 2, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky, Podčlánok 8.3 je 

uvedené, že „Dátum začatia prác bude do 7 dní odo dňa odovzdania Staveniska.“ Podľa 

Podčlánku 2.1 „Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi právo prístupu na Stavenisko 

a postupné prevzatie jeho dvoch častí – časť viažuca sa k prácam  

a časť viažuca sa k prácam na pravej plavebnej komore – v lehotách uvedených 

v Prílohe k ponuke, pričom 2. Časť Staveniska bude odovzdaná Zhotoviteľovi až  po 

dokončení príslušných častí Diela na pravej plavebnej komore. Podľa dokumentu 

Príloha k ponuke, na ktorú sa uvedené ustanovenie odkazuje, je Lehota výstavby 

uvedená na 1065 dní od účinnosti Zmluvy o Dielo s odkazom na Podčlánok 8.1. 

Žiadame upresniť, ktorý moment verejný obstarávateľ považuje za určujúci pre určenia 

Dátumu začatia prác, resp. určenie dňa odovzdania staveniska? 

Odpoveď č. 

74: 

Stavenisko bude zo strany Objednávateľa odovzdané bezodkladne po nadobudnutí 

účinnosti Zmluvy o Dielo, nie však skôr ako pred odovzdaním Zábezpeky na 

vykonanie prác. 

Otázka č. 75: V Zväzku 2, časť 2.2, Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoc stavebnotechnického dozoru je 

uvedené, že Objednávateľ ustanoví Stavebnotechnický dozor a Technický dozor 

Objednávateľ, ktorí budú vykonávať povinnosti (kompetencie) stanovené im v Zmluve. 

Zároveň sa v šiestom odseku predmetného Podčlánku 3.3 demonštratívne vymenovávajú 

oblasti, v ktorých sa vyžaduje spolupôsobenia Technického dozoru objednávateľa.  

1/ Pýtame sa, do akej miery má vplyv toto spolupôsobenie na platnosť úkonov vykonávaných 

Stavebnotechnickým dozorom v zmysle Zmluvy o Dielo? Čo mal na mysli verejný obstarávateľ 

pod pojmom „spolupôsobenie“? 

2/ Možno Technický dozor objednávateľa chápať ako Personál Objednávateľa podľa Počlánku 

1.1.2.6 osobitných zmluvných podmienok?  

Odpoveď č. 

75: 

Ad 1/ Spolupôsobením je aktívna účasť Technického dozoru Objednávateľa na úkonoch 

Stavebnotechnického dozoru (ako napr. účasť na rokovaniach, skúškach, kontrolách 

fakturácii, kontrolách kvality, kontrolách dokladov a podkladov a pod.). Neúčasť 

Technického dozoru Objednávateľa nespôsobuje neplatnosť úkonov vykonávaných 

Stavebnotechnickým dozorom. Súhlas Technického dozoru Objednávateľa je potrebný 

pre schválenie Dokumentácie Zhotoviteľa. 

Ad 2/ Áno Technický dozor Objednávateľa je potrebné chápať ako Personál 

Objednávateľa. 

Otázka č. 76: V Zväzku 2, podľa časti 2.2, Podčlánku 1.1.2.4 je v treťom odseku definovaný Technický dozor 

objednávateľa nasledovne:  

„Technický dozor Objednávateľa“ znamená zamestnancov Objednávateľa, ktorí boli 

Objednávateľom poverení výkonom funkcie stavebnotechnického dozoru zhotovenia Diela 

v zmysle Zmluvy, ktorí v rozsahu oprávnení vymedzených Zmluvou spolupôsobia pri tejto 

činnosti so Stavebnotechnickým dozorom a vo vzťahu k Zhotoviteľovi vykonávajú a uplatňujú 

práva, ktoré Zmluva priznáva Objednávateľovi s výnimkou zmien alebo zrušenia Zmluvy“. 
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V Zväzku 2, podľa časti 2.2, Podčlánku 1.1.2.4 je v prvom odseku definovaný 

Stavebnotechnický dozor nasledovne: 

„Stavebnotechnický dozor“ znamená Stavebnotechnický dozor, t.j. osobu ustanovenú 

Objednávateľom na výkon funkcie Stavebnotechnického dozoru pre účely kontroly 

zhotovovania Diela v zmysle Zmluvy, ktorá svoju funkciu vykonáva na základe osobitnej 

zmluvy uzavretej s Objednávateľom. Kdekoľvek sa v Zmluve hovorí o Stavebnom dozore, má 

sa tým namysli Stavebnotechnický dozor podľa tohto podčlánku“. 

Domnievame sa správne, že v treťom odseku uvedeného podčlánku, v časti vety „poverení 

výkonom funkcie stavebnotechnického dozoru zhotovovania Diela v zmysle Zmluvy“ ide 

vzhľadom na znenie prvého odseku o chybu v písaní, pričom verejný obstarávateľ chcel 

vyjadriť definíciu Technického dozora objednávateľa nasledovne: 

„Technický dozor Objednávateľa“ znamená zamestnancov Objednávateľa, ktorí boli 

Objednávateľom poverení výkonom funkcie Technického dozoru objednávateľa počas 

zhotovovania Diela v zmysle Zmluvy, ktorí v rozsahu oprávnení vymedzených Zmluvou 

spolupôsobia pri tejto činnosti so Stavebnotechnickým dozorom a vo vzťahu k Zhotoviteľovi 

vykonávajú a uplatňujú práva, ktoré Zmluva priznáva Objednávateľovi, s výnimkou zmien 

alebo zrušenia Zmluvy a s výnimkou kompetencií zverených Stavebnotechnickému dozoru ? 

Odpoveď č. 

76: 

Áno, jedná sa o chybu v písaní a príslušná časť Zmluvy o Dielo bola upravená. 

Otázka č. 77: V Zväzku 2, časť 2.2, Podčlánok 1.1.1.3 je definovaná Lehota výstavby, pričom „Lehota 

výstavby“ znamená lehotu na vyhotovenie Diela, ktorá je určená v Zmluve a v Prílohe 

k ponuke alebo lehotu na vyhotovenie Sekcie(podľa okolností použitia tohto výrazu), ktorá je 

určená v Zmluve.“ 

1/ Chápeme správne, že lehota na vyhotovenie Diela, ktorá je určená v Zmluve a v Prílohe 

k ponuke je vždy tá istá lehota alebo ide o rozdielne lehoty? 

2/ Čo myslel verejný obstarávateľ pod „lehotou na vyhotovenie Sekcie, ktorá je určená 

v Zmluve“, Vychádzajúc z Podčlánku 1.1.5.6 Všeobecných zmluvných podmienok máme zato, 

že Dielo nie je rozdelené na Sekcie, keďže Príloha k ponuke neobsahuje určenie Sekcií. 

Odpoveď č. 

77:  

Ad 1/ Lehota výstavby v Zmluve o Dielo a v Prílohe k ponuke je tou istou lehotou o dĺžke 

1065 dní. 

Ad 2/ Platí lehota výstavby v Zmluve o Dielo a v Prílohe k ponuke, pričom Zhotoviteľ je 

povinný postupovať podľa harmonogramu prác požadovaného v zmysle Prílohy 8 

k súťažným podkladom.  

Otázka č. 78: V Zväzku 2, časť 2.2 Podčlánok 4.12 Osobitných zmluvných podmienok sa v časti nahrádza 

a v časti mení znenie Podčlánku 4.12 Všeobecný zmluvných podmienok ohľadom 

Nepredvídateľných fyzických podmienok. V zmysle úpravy v Podčlánku 4.12 v Osobitných 

zmluvných podmienkach, zodpovedá nepredvídateľné fyzické podmienky na stavbe 

Zhotoviteľ, vrátane klimatických podmienok. Zároveň je mu však priznané právo uplatniť si 

nárok na predĺženie lehoty výstavby, nie však na úhradu Nákladov s tým súvisiacich. 

Žiadame jednoznačne vysvetliť, ako to verejný obstarávateľ myslel, keď takto nejasne 

v Osobitných zmluvných podmienkach upravil pôvodné znenie Podčlánku 4.12. Chcel tým 

rozlíšiť zodpovednosť Zhotoviteľa za Nepriaznivé fyzické podmienky, ktoré sa vyskytli 

v súvislosti s jeho technickým riešením, ktoré sa líši od Požiadaviek objednávateľa? 

Odpoveď č. 

78: 

V prípade výskytu Nepredvídateľných fyzických podmienok sa uplatní podčlánok 4.12 

časti 2.2 Obchodných podmienok.  

Otázka č. 79: V Zväzku 2, časť 2.2, Podčlánok 5.6 Osobitných zmluvných podmienok je uvedené, že 

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poskytovanie nepretržitej služby Objednávateľovi, t.j. 24 
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hodín denne, 365 dní v roku, pre nahlasovanie a odstraňovanie porúch všetkých častí RS 

a jeho subsystémov v nasledovných lehotách: 

- do 4 hodín od nahlásenia kritickej poruchy do jej odstránenia, 

- do 24 hodín od nahlásenia vážnej poruchy do jej odstránenia a  

- do 7 dní od nahlásenia bežnej poruchy do jej odstránenia  

(ďalej len „Servis“). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby Servisu na vlastné náklady, a to odo dňa prebratia 

príslušnej časti (Sekcie) Diela v súlade s podčlánkom 10.1 až do doby 5 rokov odo dňa 

vystavenia Protokolu o vyhotovení Diela.  

Podľa časti 2.1 bod 6 sa Zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje projektovú dokumentáciu, zhotoví 

stavbu s názvom „Inovácia a modernizácia  pre zvýšenie bezpečnosti 

a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo“ v zmysle zmluvných podmienok 

FIDIC-„žltá kniha“, a v spolupráci s objednávateľom zabezpečí inžinierskú činnosť (IČ) 

v súlade s podrobným opisom uvedeným v Opise predmetu zákazky (Zväzok 3 súťažných 

podkladov) (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje odstrániť akékoľvek vady Diela 

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo. 

Pýtame sa verejného obstarávateľa, či ide o plnenie, ktoré je záväzkom Zhotoviteľa, ktorý je 

definovaný v Zväzku2, časti 2.1 bode 6 Zmluvy o Dielo v rámci prvej, alebo v rámci poslednej 

vety ? Bude servisná činnosť ocenená osobitnou položkou alebo odplata za servisnú činnosť 

je započítaná v jednotlivých položkách za cenu Diela?  

Odpoveď č. 

79: 

Podčlánok 5.9 Osobitných zmluvných podmienok upravuje Servis riadiaceho systému, 

ako súčasť záväzku Zhotoviteľa definovaného vo Zväzku 2, časti 2.1 bod 6 prvej vete 

Zmluvy o Dielo. Táto súčasť záväzku Zhotoviteľa nebude ocenená osobitnou položkou, 

pretože je zahrnutá v Akceptovanej zmluvnej hodnote .  

Otázka č. 80: V Zväzku 2, časť 2.2 Podčlánok 4.2 Osobitných zmluvných podmienok je uvedené, že 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná 

dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo a neodstráni všetky jeho vady. Podľa 

posledného odseku Podčlánku 4.2 Všeobecných zmluvných podmienok, ktorý nebol zmenený 

Osobitnými zmluvnými podmienkami je uvedené, že Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku 

na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení 

diela. Podľa Podčlánku 11.9 Všeobecných zmluvných podmienok Stavebnotechnický dozor 

vydá Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní potom, čo uplynie posledná z Lehôt na oznámenie 

vád alebo čo najskôr potom, ako Zhotoviteľ poskytne celú Dokumentáciu Zhotoviteľa a dokončí 

a preskúša celé Dielo vrátane nápravy všetkých vád. 

Dokumentáciu Zhotoviteľa a dokončí a preskúša celé Dielo vrátane nápravy všetkých vád. 

Môže verejný obstarávateľ upresniť, či Zábezpeka na vykonanie prác musí byť platná 

a vymáhateľná dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo a neodstráni všetky 

jeho vady oznámené v Lehote na oznámenie vád? 

Odpoveď č. 

80: 

Zábezpeka na vykonanie prác musí byť platná a vymáhateľná do dokončenia Diela 

a odstránenia vád oznámených v Lehote na odstránenie vád, t.j. do 14 dní od vydania 

Preberacieho protokolu, pričom v rozsahu požadovanej Zábezpeky na vykonanie prác 

došlo k úpravám popísaným v odpovedi na otázku č. 64. 

Otázka č. 81: V Zväzku 2, v časti 2.2 podčlánok 13.1 Osobitných zmluvných podmienok je uvedené, že 

v prípade, ak sa v zmysle § 10a Zákona o verejnom obstarávaní, vyžaduje rozhodnutie Rady 

Úradu pre verejné obstarávanie k vydaniu pokynu na Zmenu, je Stavebnotechnický dozor 

oprávnený vydať pokyn na Zmenu, ktorý podlieha rozhodnutiu Rady Úradu pre verejné 

obstarávanie, až po právoplatnosti rozhodnutia o predmetnom pokyne na Zmenu. Vzhľadom 

na skutočnosť, že Zákon o verejnom obstarávaní platný v čase vyhlásenia verejnej súťaže 
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neobsahuje § 10a domnievame sa, že uvedené ustanovenie je nevykonateľné. Môže verejný 

obstarávateľ potvrdiť túto skutočnosť? 

Odpoveď č. 

81: 

Súhlasíme s pripomienkou, pričom verejný obstarávateľ upravil príslušný podčlánok 

Osobitných zmluvných podmienok. 

Otázka č. 82: V Zväzku 2, v časti 2.2 je v Osobitných zmluvných podmienkach vypustený Podčlánok 13.7 

Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmien. Pýtame sa verejného obstarávateľa, aké budú 

zmluvné strany postupovať v prípade, ak v dôsledku zmeny legislatívy (napr. zmena sadzby 

DPH) bude potrebné upraviť Zmluvnú cenu?  

Odpoveď č. 

82: 

V prípade zmeny Zmluvnej ceny v dôsledku zmeny sadzby DPH sa uplatní postup 

v zmysle Zväzku 2, časť 2.1, Článok II. bod 7, podľa ktorého zmena sadzby DPH sa 

nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 

Zhotoviteľovi DPH podľa platných právnych predpisov účinných v Čase fakturácie. 

Otázka č. 83: V dodatečných informacích ze dne 4.8.2017 se v odpovědi č. 40 uvádí potřeba likvidace 

nánosu bahna. Eviduje zadavatel, nebo má z předešlých čistění množství jaké přibližně vzniká 

při vyčištění suchého doku? 

Odpoveď č. 

83: 

V zmysle odpovedi č. 40, pričom jej znenie zostáva naďalej v platnosti.  

Objemovo najviac je odpadu z nánosov, ktoré sú zmesou bahna, riečnych štrkov 

a rastlinných zvyškov (vrátane konárov a kmeňov stromov) v nasledujúcich lokalitách 

a množstvách (uvádzané množstvá v m3 sú pre jednu plavebnú komoru) 

-  jednej (súvislosť s objektmi Klapky  

 Dynamická ochrana pred hornými vrátami, Posúvače 

DN600) v priemernom objeme 350 m3 

-  jednej  (súvislosť s objektom  

v priemernom objeme 180 m3 

- Dno jednej  na kóte m n. m. (súvislosť s Drážkami pre 

plávajúce bitvy, dilatačnými škárami betónových konštrukcií a všeobecným 

prístupom do plniaceho systému) v priemernom objeme 1000 m3 

- Ostatné technologické zariadenia (oceľové konštrukcie a priestory regulačných 

uzáverov) sa čistia (povrchy betónových a oceľových konštrukcií) striekaním 

tlakovou vodou na mieste, bez potreby transportu nánosov 

- Chodby plniaceho systému sa nečistia, nánosy nie sú, alebo sú bezvýznamné 

Ropné produkty (znečistený hydraulický olej a mazivá) z technologických zariadení, 

potrubných systémov (znečistenie halovými prvkami sme doteraz nemali, znečistenie 

vodou áno) v celkovom objeme cca 30 m3 

Gumené tesnenia a hydraulické hadice z odstraňovaných konštrukcií a hydraulických 

zariadení (platí pre všetky oceľové konštrukcie a hydraulické systémy oboch  

Segmenty regulačných uzáverov vtokov a výtokov (14 kusov) sú z vnútra vyliate 

betónom a 5 kusov doinjektované dvojzložkovou hmotou Bevedan/Bevedol 

Otázka č. 84: Má zadavatel povědomí o nebezpečném odpadu, který je potřeba při realizaci / demontáží 

stávajících konstrukcí zlikvidovat? Pokud ano, tak u jakých konstrukcí nebo místech a v jakém 

rozsahu je předpoklad výskytu nebezpečného odpadu. 

Odpoveď č. 

84: 

V zmysle odpovedi č. 83. 
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Otázka č. 85: Žiadame zosúladiť text v Osobitných zmluvných podmienkach vo Zväzku 2, časť 2.2, 

podčlánok 11.14 – Zábezpeka nahradzujúca zádržné so vzorovým tlačivom Zábezpeky 

nahradzujúcej zádržné vo zväzku 2, časť 2.6 

Odpoveď č. 

85: 

Vo zväzku 2, časť 2.6 ide iba o vzorové tlačivo, pričom nie je vylúčené, aby Zhotoviteľ 

predložil bankovú záruku, ktorú mu poskytne konkrétna banka, ktorá používa vlastné 

tlačivo. V bankovej záruke bude uvedená konkrétna suma, vychádzajúca 

z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. Zároveň sme nechceli limitovať Zhotoviteľa 

presným znením bankovej záruky, ktoré by ho mohlo následne obmedziť pri vybavovaní 

bankovej záruky, nakoľko banka by nemusela akceptovať nami navrhované znenie, 

a preto je znenie bankovej záruky (Zábezpeky nahradzujúcej zádržné) vo zväzku 2, časť 

2.6 formulované všeobecne. 

Otázka č. 86: Fakturačný harmonogram bude súčasťou harmonogramu prác a budú tvoriť prílohu k ZoD.  

- má byť fakturačný harmonogram už súčasťou harmonogramu prác predkladaného 

v rámci cenovej ponuky? 

- aké sú požiadavky na fakturačný harmonogram? 

Odpoveď č. 

86: 

Fakturačný harmonogram je súčasťou Harmonogramu prác. Zhotoviteľ je povinný 

predložiť ho spolu s Harmonogramom prác a tvorí ako jeho súčasť tiež súčasť Zmluvy 

o Dielo. 

Fakturačný harmonogram je harmonogram, ktorý musí byť vyhotovený podľa 

Vecného harmonogramu a Uzlových bodov a musí byť vyhotovený v číselnom 

vyjadrení a členení po jednotlivých stavebných objektoch a Lehoty výstavby 

v elektronickej forme na CD/DVD nosiči, ako aj  v grafickom vyjadrení. 

V prípade, že je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov (zoskupenie bez právnej 

subjektivity), úspešný uchádzač je povinný predložiť  aj harmonogram fakturácie 

v členení po jednotlivých členoch  uvedeného zoskupenia.  

Vecný harmonogram, Uzlové body a Fakturačný harmonogram spolu  tvoria 

Harmonogram prác, ktorý  je pre plnenie Zhotoviteľa  podľa Zmluvy záväzný a  tvoria 

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo.  

Fakturačný harmonogram ako aj prípadný harmonogram fakturácie jednotlivých členov 

zoskupenia bez právnej subjektivity sa zaväzuje vypracovať úspešný uchádzač 

a predloží ho v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti pred podpisom Zmluvy o Dielo. 

Otázka č. 87: Dovoľujem si Vás týmto v zmysle § 14 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode 

informácii“) požiadať o sprístupnenie nasledovných informácií: 

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik je povinná osoba podľa § 2 ods. 1. Vzhľadom na 

skutočnosť, že je konečným prijímateľom dotácií z programov Európskej únie v oblasti CEF – 

Transport, požadujeme preto zverejnenie a sprístupnenie nasledujúcich informácií:  

1. Údaje o priemernom ročnom prietoku cez SVD Gabčíkovo – Nagymaros,  

za roky 2009 – 2016 v m3/s. 

Odpoveď č. 

87: 
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Rok 
Staré koryto 

Dunaja 

  m3/s 

2009 425 

2010 455 

2011 388 

2012 434 

2013 531 

2014 423 

2015 373 

2016 403 
 

Otázka č. 88: Verejný obstarávateľ vo zväzku 4 Podmienky účasti súťažných podkladoch, bod 3.1.4. v rámci 

technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov požaduje, aby uchádzač predložil: 

„Zoznam zákaziek (referencií) na projekčné práce na funkčnom technologickom celku 

hradiacich oceľových konštrukcií na plavebných komorách na vodnom toku s hodnotou 

priemerného ročného prietoku minimálne 1.500 (tisícpäťsto) m3/s, ktorých projektovaná 

celková hmotnosť oceľových konštrukcií bola spolu za sledované obdobie minimálne 1.000 

(tisíc) ton a súčasne z tohto zoznamu musí byť minimálne jedna zákazky (referencia) 

s minimálnou hmotnosťou aspoň jedného samostatného pohyblivého celku, ktorého pohyb je 

zabezpečený funkčným technologickým celkom 400 (štyristo) ton, (funkčným celkom sa 

rozumie napr. jedno krídlo vrát, hradidlo a pod.). Tento funkčný technologický celok musel byť 

projektovaný na únavu pre min. počet zaťažovacích cyklov 100.000 (stotisíc). Minimálny 

rozdiel hornej a dolnej hladiny pre zaťaženie na únavu bol uvažovaný 15 (pätnásť) m.“ 

Verejný obstarávateľ teda požaduje, aby referencie na projekčné práce spĺňali tieto 

požiadavky: 

1. Projekčné práce na funkčnom technologickom celku hradiacich oceľových konštrukcií 

na  na vodnom toku s hodnotou priemerného ročného prietoku 

minimálne 1 500 m33/s 

2. Celková projektovaná hmotnosť oceľových konštrukcií minimálne 100 ton 

3. Minimálna hmotnosť jedného samostatného pohyblivého celku, ktorého pohyb je 

zabezpečený funkčným technologickým celkom 400 ton 

4. Projekt na únavu pre min. počet zaťažovacích cyklov 100 000 

5. Minimálny rozdiel hornej a dolnej hladiny pre zaťaženie na únavu 15m. 

 

Je zrejmé že verejný obstarávateľ má na tomto mieste na mysli zoznam zákaziek, teda 

uchádzač je oprávnený predložiť aj viac ako jednu referenciu, pričom jedna referencia nemusí 

kumulatívne spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky. Na preukázanie spôsobilosti 

uchádzača, ktorá musí garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie 

skúsenosti uchádzača s poskytnutím prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je 

predmet zákazky, je podľa nášho názoru postačujúce, ak uchádzač preukáže skúsenosti 

s poskytnutím projekčných služieb v požadovanom objeme, avšak aj viacerými referenciami. 

Pre upresnenie uvádzame, že nemáme na mysli predloženie viacerých referencií, kedy by 

uchádzač napríklad chcel preukázať splnenie požiadavky na minimálny ročný prietok 1 500 

m3/s dvoma referenciami tak, že jedna referencia by uvádzala ročný prietok 700 m3/s a druhá 

800 m3/s. Uchádzač teda disponuje potrebnými skúsenosťami s projekčnými prácami, ktoré 

spĺňajú objemy stanovené verejným obstarávateľom potrebnými skúsenosťami s projekčnými 

prácami, ktoré spĺňajú objemy stanovené verejným obstarávateľom. Ak by verejný 
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obstarávateľ požadoval kumulatívne splnenie všetkých požiadaviek uvedených v bode 3.1.4 

zväzku 4 súťažných podkladov, výrazne by tým obmedzil hospodársku súťaž a zároveň by 

diskriminoval záujemcov, ktorí majú potrebné skúsenosti v požadovanom objeme v danej 

oblasti, avšak nie všetky kumulatívne na jedinom projekte. 

Prosíme potvrďte, že na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa bodu 3.1.4 zväzku 4 

súťažných podkladov bude postačujúce, ak uchádzač napríklad predloží jednu referenciu, 

ktorá spĺňa prvé tri body (minimálny priemerný ročný prietok, celková projektovaná hmotnosť, 

hmotnosť jedného pohyblivého celku) a jednu referenciu, ktorá spĺňa ďalšie dva body (počet 

zaťažovacích cyklov, rozdiel hornej a dolnej hladiny). 

Odpoveď č. 

88: 

Verejný obstarávateľ trvá na znení podmienky účasti v zmysle bodu 3.1.4 Zväzku 4 

súťažných podkladov, čo je aj v súlade s odpoveďou č. 55.   

Otázka č. 89: V súťažných podkladoch (ZVÄZOK I) v bode 20.1.1.5 je uvedené, že ponuka musí obsahovať:  

„plnú moc pre jedného z členov skupiny podľa Prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov pre 

jedného z členov skupiny (podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať 

pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných 

členov skupiny v súlade s formulárom uvedeným v Prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov;“ 

Je možné aby členovia skupiny v zmysle bodu 9 Súťažných podkladov (ZVÄZOK I), 

vystupovali spoločne ? T.j. k daným právnym úkonom neudeľovali jednotliví členovia skupiny 

plnú moc jednému členovi?  

Odpoveď č. 

89: 

Verejný obstarávateľ trvá na pokyne v zmysle bodu 9 Zväzku 1 Pokyny súťažných 

podkladov. 

Verejný obstarávateľ pristúpil k úprave Prílohy 3 Zväzku 1 Pokyny súťažných 

podkladov, z ktorej sa vypúšťa nasledovný text: 

„vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy 

vyplývajúcich právnych vzťahov“ 

Upravené znenie Prílohy 3 Zväzku 1 Pokyny súťažných podkladov tvorí prílohu tohto 

vysvetlenia: 

Príloha č. 2: VV_ _Vysvetlenie89_Priloha2 

Otázka č. 90: Z předložených zadávacích podkladů vyplývá, že jednou z nejnáročnějších a 

nejproblematičtějších oprav železobetonových konstrukcí je obnovení funkce dilatačních spár, 

které jsou poškozeny, dlouhodobě netěsní a navíc musí vyrovnávat značný pohyb jednotlivých 

dilatačních celků oproti sobě, při kterém jsou extrémně namáhány ve všech třech osách a to 

posuny v řádech desítek milimetrů. V současné době jsou buď zaneseny zbytky různých 

těsnících hmot, kameny, škeblemi a dalšími usazeninami, nebo naopak otevřeny a dochází 

skrz ně k transportu značného množství materiálu z podzákladí a k proudění velkého množství 

vody při vyrovnávání tlaků různě vysokých okolních hladin. V zadání se konstatuje, že veškeré 

doposud provedené opravy selhaly a jsou již po krátké době vždy nefunkční. Délky v běžných 

metrech dilatačních spár (a pracovních trhlin) určených k opravě byly stanoveny zadavatelem 

jen pro horní, viditelné části plavebních komor (420 bm dilatací a 660 bm pracovních spár pro 

jednu . Z projektové dokumentace vyplývá, že celkový součet délky všech dilatací 

procházejících plnícím a vyprazdňovacím systémem po obvodu skrz všechny kanály u jedné 

PLK je asi 1 670 běžných metrů. Pracovní spáry zde nejsou vůbec zmiňovány. Vzhledem 

k tomu, že nám nebylo umožněno provedení důkladné prohlídky stavu všech dilatací (pouze 

jedné dilatace nedaleko vstupních otvorů při prohlídce dne 26.7.2017) a nikde není v zadávací 

dokumentaci specifikováno, které dilatace jsou a do jaké míry poškozeny, potřebovali bychom 

tedy od Vás stanovit (v běžných metrech) maximální možný rozsah (délku) dilatací určených 

pro opravu u každé plavební komory ve vypouštěcích a napouštěcích kanálech, nebo potvrdit, 

že všechny dilatace ve výše uvedeném rozsahu jsou určeny k opravě, přičemž se předpokládá 

kvalitativně a technologicky lepší řešení než byla použita doposud. Pokud jsou v napouštěcím 
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a vypouštěcím kanálovém systému výrazné a netěsné pracovní spáry obdobného charakteru 

a provedení jako ve stěnách  stanovte i pro ně z důvodu jednotného přístupu všech 

soutěžících, jejich maximální délkový rozsah v běžných metrech.   

Odpoveď č. 

90: 

Celkový maximálny rozsah utesnenia dilatačných a pracovných škár v kanálovom 

systéme – priestor B je 600 bežných metrov pre jednu  Jedná sa 

o dilatačné aj pracovné škáry na stenách a dilatačné škáry v dne kanálového systému. 

Dilatačné škáry na strope kanálového systému nepožadujeme utesňovať.  

V Opise predmetu zákazky platí pre stavebné objekty a  

), vyššie uvedené platí pre body: 

Bod 4.57.2.2.2 – priesaky v kanálovom systéme   

Bod 4.58.2.2.2 – priesaky v kanálovom systéme  

Otázka č. 91: Zväzok 2 súťažných podkladov, časť 2.2 Osobitné zmluvné podmienky „FIDIC – žltá kniha“ 

k Zmluve o Dielo v bode 18.3 Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku: 

Žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť požiadavku na poistnú zmluvu: „Zhotoviteľ najmä 

poistí akékoľvek prípady priamej a nepriamej škody, ktorá môže vzniknúť na majetku vo 

vlastníctve, užívaní, starostlivosti alebo správe Objednávateľa z plnenia Zmluvy Zhotoviteľom. 

Poistenie priamej škody bude zahŕňať najmä poistenie proti stratám Objednávateľa, strate 

a poškodeniu majetku vo vlastníctve, užívaní, starostlivosti alebo správe Objednávateľa na 

mieste realizácie počas výstavby, montáže, demontáže, demolácie a skúšok diela minimálne 

v sume 250.000.000,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat miliónov EUR) a musí kryť všetky riziká 

plnenia Zmluvy Zhotoviteľom vrátane (okrem iného) rizika požiaru, zatopenia, víchrice 

a zemetrasenia. Ohodnotenie poisteného majetku musí byť na 100% novej hodnoty.“, nakoľko 

požadovaná výška poistnej sumy 250 000 000,- EUR presahuje bežnú prax a voči výške 

predpokladanej hodnoty zákazky je nepomerne vysoká. Táto požiadavka, ktorá sa javí ako 

nedôvodná a limituje počet uchádzačov, nemá vplyv na zachovanie nároku na výšku náhrady 

škody, ktorá vznikla.  

Odpoveď č. 

91: 

Výška poistnej sumy kryje potenciálnu ujmu, ktorá by mohla verejnému obstarávateľovi 

vzniknúť na majetku činnosťou zhotoviteľa. Výška tejto potenciálnej ujmy bola 

objektívne stanovená na základe predpokladanej hodnoty investície, ktorá je 

predmetom obstarávania a zostatkovej hodnoty ostatných častí plavebných komôr, 

ktoré môžu byť poškodené činnosťou zhotoviteľa.  

Otázka č. 92: Je možné provádět montážní práce a demontáže stávajících konstrukcí např. čištění 

konstrukcí, demontáž    a podobně v době projektování a 

odsouhlasování projektové dokumentace (v době 1. milníku 140 dní)? Bude zadavatel 

schvalovat průběžně projektovou dokumentaci, aby bylo možné provádět schválené práce již 

v době před uplynutím 1. milníku? 

Odpoveď č. 

92: 

Na montážne a demontážne práce je možné nastúpiť až po vydaní právoplatného 

povolenia na realizáciu.  

Verejný obstarávateľ bude schvaľovať projektovú dokumentáciu priebežne, avšak 

realizácia je možná až po vydaní právoplatného povolenia, čo je teoreticky možné aj 

pred uplynutím 1. milníku.  

Otázka č. 93: Žádáme zadavatele o upřesnění, jaký je předpokládaný termín zahájení ?  

Odpoveď č. 

93: 

Termín zahájenia je uvedený vo Zväzku 2 časť 2.2 podčlánok 8.1 

Otázka č. 94: S ohledem na zaslané „Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia č. 2787/2016-3.4/mv“ 

v dodatečných informacích č. 4 – 28, odpověď č. 23 Vás žádáme o vyjádření, zda toto 
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rozhodnutí nabylo právní moci ve znění zaslaném v těchto dodatečných informacích, tj. že 

nikdo z dotčených orgánů nezaslal námitku proti tomuto rozhodnutí ? 

Odpoveď č. 

94: 

„Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia č. 2787/2016-3.4/mv“  je právoplatné. 

Dotknuté orgány, ktoré sa k nemu vyjadrovali nemali námietky.  

Otázka č. 95: Dle svazku 3, kapitola 5, bod 5.1 – Objednatel je zodpovědný za vytvoření suchého doku, to 

znamená osazení provizorního hrazení nad záskokovou klapkou a provizorní hrazení pod 

 Na jaký průtok (stav povodně) je dimenzované dané 

? 

Odpoveď č. 

95: 

je dimenzované bez obmedzenia prietoku, dolné provizorné 

hradenie je dimenzované na Q100, na kótu hladiny dolnej vody m.n.m. 

Otázka č. 96: Ve svazu 2 obchodní podmínky je v podčlánku 19.1 (definícia Vyššej moci) doplněn 

pododstavec „(vi) nedostupnosť zdrojov financovania na strane Objednávateľa“. Chápeme 

správně, že podčlánek 19.4 (dôsledky Vyššej moci) se doplněním pododstavec (vi) nezměnil, 

nebo se na něho opomnělo? 

Odpoveď č. 

96: 

Doplnený bol iba podčlánok 19.1, podčlánok 19.4 sa uplatní v plnom pôvodnom znení.   

Otázka č. 97: Plánuje provozovatel plavebních komor provádět pravidelné údržby hydraulických agregátů 

a kontrolu pracovní kapaliny. 

Zajištění odborné údržby je podmínkou bezproblémového a správného provozu, minimálně 

v době záruční doby. 

Jak provozovatel zamýšlí provádět pravidelné údržby zařízení tedy konkrétně hydrických 

agregátů: 

- výměna filtračních vložek 

- kontrola čistoty pracovní kapaliny – případná filtrace kapaliny 

- kontrola obsahu vody v pracovní kapalině – případě způsob jejího odlučování  

- kontrola správné funkce a nastavení regulačních a bezpečnostních prvků 

Odpoveď č. 

97: 

Zhotoviteľ je povinný v zmysle Zväzku č.3 vypracovať návrh prevádzkového predpisu 

pre údržbu a opravy s uvedením všetkých technických parametrov, okrajových 

podmienok použiteľnosti, stanovením frekvencie kontrol a revízií. Bežné údržby 

zariadení hydraulických agregátov, bude realizovať zaškolená obsluha verejného 

obstarávateľa zhotoviteľom.  

Otázka č. 98: Pod článok 18.3. žltý FIDIC hovorí o poistení zodpovednosti všeobecnej za škody spôsobené 

tretím osobám na živote a majetku. V časti 2.5. obchodných podmienok str. 62 – Vzorové 

tlačivo prílohy k ponuke je pri položke – Suma poistenia proti zraneniu osôb a škodám na 

majetku 18.3 – 250 000 000,- eur. Na strane č. 57 do čl. 18.3 bolo doplnenie o poistení škôd 

na majetku objednávateľa na sumu 250 000 000,- eur. Nakoľko sú do jedného druhu poistenia 

zahrnuté dve rozdielne riziká, (Všeobecná zodpovednosť a poistenie okolitého majetku 

investora), žiadame o odpoveď na dolu uvedené otázky: 

Požaduje objednávateľ aby boli poistené súčasne obidve uvedené riziká: 

1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na poistnú 
sumu 250 000 000,- eur (objednávateľ býva uvedený na poistnej zmluve ako spolu 
poistený a vtedy nie je tretia osoba. 

2. Poistenie okolitého majetku investora na poistnú sumu 250 000 000,- eur. 
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Odpoveď č. 

98: 

Každé riziko môže byť poistené samostatne, s poistnou sumou minimálne 250.000.000,- 

EUR. Verejný obstarávateľ rovnako akceptuje poistenie všeobecnej zodpovednosti za 

škodu s poistnou sumou minimálne 250.000.000,- EUR, v rámci ktorého bude 

dojednané, že sú kryté aj škody spôsobené Zhotoviteľom na majetku verejného 

obstarávateľa. 

Otázka č. 99: Žádáme o informaci, zda připravovaná rekonstrukce byla konzultovaná s vodoprávním 

orgánem a v případě, že ano, žádáme o poskytnutí písemných podkladů, stanovisek či 

rozhodnutí orgánu, která byla výstupem konzultací. 

Odpoveď č. 

99: 

Áno pripravovaná rekonštrukcia bola konzultovaná s vodoprávnym orgánom, avšak 

bez písomných stanovísk a rozhodnutí orgánov. K záväznému vyjadreniu je potrebná 

projektová dokumentácia, ktorá je predmetom zákazky. 

Otázka č. 100: V súťažných podkladoch, v bode 5.2 TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY, v texte 1. 

míľnik je uvedené „odovzdanie už odsúhlasenej projektovej dokumentácie na realizáciu 

stavby“ 

Je tým myslené odsúhlasenie projektovej dokumentácie obstarávateľom ? 

Odpoveď č. 

100: 

Áno, je tým myslené odsúhlasenie projektovej dokumentácie verejným obstarávateľom 

Otázka č. 101: Žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť požiadavku na preukázanie referencií v rámci 

splnenia podmienok účasti na technickú a odbornú spôsobilosť  súlade s § 34 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: 1. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa 

preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác 

alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: 

b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (pričom 

v predmetnej zákazke sa požaduje zoznam stavebných prác za obdobie predchádzajúcich 7 

rokov) od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 

stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných 

prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak 

odberateľom: 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz 

o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, 

vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, 

preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 

Nie je nám zrejmé spôsob preukázania vecného plnenia referencií v období posledných 7 

rokov konkrétne ako má uchádzač povinnosť preukázať zrealizovanie referencii za posledných 

7 rokov – musí sa v požadovanom období plnenie, ktoré je predmetom referencie reálne 

uskutočniť ( napr. podľa bodu III. 3.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – 

Zoznam zákaziek (referencií)  na dodávku a montáž funkčného technologického celku1 

pozostávajúceho najmä z oceľových konštrukcií slúžiacich na zahradzovanie, uzatváranie na 

vodnom toku s hodnotou priemerného ročného prietoku minimálne 1.500 (tisícpäťsto) m3/s, 

minimálne jedna takáto zákazka musí byť realizovaná s minimálnou celkovou hmotnosťou 

oceľových konštrukcií 1.000 (tisíc) ton, pričom minimálna hmotnosť aspoň jedného 

samostatného pohyblivého celku, ktorého pohyb je zabezpečený funkčným technologickým 

celkom, musí byť 400 (štyristo) ton na stavbách : na ochranu pred povodňami alebo priehrad, 

vodných nádrží, rybníkov, hatí, hrádzí, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo 

iných vodných útvaroch (ďalej len „stavby podobného charakteru“)) na oceľové konštrukcie 

v objeme 1000 ton, alebo postačuje, ak v období 7 rokov práce uchádzač dokončil a objem 

1000 ton (alebo jeho časť) bol zrealizovaný pred obdobím 7 rokov? V prípade ak má uchádzač 
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povinnosť preukázať realizáciu prác v rozhodnom období akým spôsobom je potrebné ich 

preukázať?  

Odpoveď č. 

101: 

Na preukázanie splnenia podmienky účasti je možné predložiť aj referenciu, ktorej 

predmetom bola zákazka, ktorá bola realizovaná s minimálnou celkovou hmotnosťou 

oceľových konštrukcií 1 000 ton, ktorá začala pred viac ako 7 rokmi a bola ukončená v 

období predchádzajúcich 7 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (v rozhodnom 

období). Verejný obstarávateľ pre vylúčenie pochybností ďalej uvádza, že minimálne 

požadovaná úroveň štandardov 1 000 ton je požadovaná pre splnenie podmienky účasti 

podľa bodu 3.1.1. zväzku 4 Súťažných podkladov. 

Otázka č. 102: Žiadame o vysvetlenie nasledovnej podmienky účasti: Uchádzač je povinný predložiť ako 

súčasť Harmonogramu práv rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy podľa bodu 

20.1.1.11 Zväzku 1 týchto súťažných podkladov aj fakturačný harmonogram: s členením podľa 

Vecného harmonogramu a Uzlových bodov v číselnom vyjadrení a členení po jednotlivých 

stavebných objektoch, resp. častiach Diela a mesiacoch Lehoty výstavby ako aj v grafickom 

vyjadrení (tzv. S-krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka). 

Fakturačný harmonogram sa odovzdáva už v ponuke v časti „Kritériá“, alebo ho predkladá až 

úspešný uchádzač ? 

Odpoveď č. 

102: 

Fakturačný harmonogram je potrebné predložiť v ponuke v časti „Kritériá“, teda počas 

ponuky nie je súčasťou Harmonogramu prác.  

V súlade s odpoveďami č. 73. a 86. Fakturačný harmonogram bude súčasťou 

Harmonogramu prác až pri podpise Zmluvy o Dielo s víťazným uchádzačom. 

V súlade s odpoveďou 32. Súčasťou ponuky časť „Ostatné“ bude Harmonogram prác, 

ktorý bude obsahovať: Vecný harmonogram a Uzlové body. 

Otázka č. 103: Vzhľadom na skutočnosť, že na VD Gabčíkovo v zmysle súťažných podkladov, Prílohy 

k zväzku č. 3 príloha č. 48 Štúdie uskutočniteľnosti kapitola 7. Expertný kontrolný systém, sa 

uvažuje s vybudovaním tohto systému, máme nasledujúcu otázku: Je potrebné v rámci 

projektového riešenia uvažovať so skutočnosťou, že expertný kontrolný systém bude 

prepojený s dispečerským systémom ? Ak áno, na akej úrovni a s akým HV 

a SV prostriedkami je potrebné pri projektovom riešení uvažovať?  

Odpoveď č. 

103: 

Áno Expertný kontrolný systém bude prepojený s riadiacim systémom  

, v zmysle všetkých funkcionalít a požiadaviek z Opisu predmetu zákazky Zväzku 

3 bod 4.48.2.2 Hlavné funkcie riadiaceho systému, prílohy č. 48 Štúdie uskutočniteľnosti 

kapitola 7, bližšie definované obrázkom 7.23 Schéma Expertného kontrolného systému 

plavebnej prevádzky StG, ďalej bodom 7.7 Implementácia EKS do systému riadenia 

plavebnej prevádzky StG.  

Expertný kontrolný systém (jeho softwarové a hardwarové požiadavky) nie sú 

predmetom tohto verejného obstarávania. 

 




