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         Rozdeľovník! 

 

 

Váš list značky/zo dňa   Naša značka  

77/2017 

Vybavuje 

Ing. Vyskoč 

Okoličná na Ostrove 

    09.05.2017 

                                  

 

VEC: „Zmena súťažných podkladov“ 

 
 

Vážený záujemca! 

 

V rámci realizácie zadávania podlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s názvom: „Okoličná 

na Ostrove – uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov“ zverejnenej Vestníku UVO           

č. 80/2017 zo dňa 24.11.2017 pod číslom 5414-WYP sme v zákonom stanovenej lehote  žiadosti 

o nápravu a vysvetlenia súťažných podkladov vykonali nasledovné zmeny súťažných podkladov: 

1. Pôvodné znenie Súťažných podkladov, časť A.2 – Podmienky účasti uchádzačov, bod 3. 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – minimálna požadovaná úroveň, bod 

1., písm. a), písm. b) a písm.c)  sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

 

 

Minimálna požadovaná úroveň : 

1. § 34 ods. 1 písm. g) predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej 

kvalifikácii jedného riadiaceho zamestnanca (1 osoba), ktorý bude zodpovedný za 

riadenie stavebných prác predložením : 

 

 a.) osvedčenia stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť 

 stavbyvedúceho  s odborným zameraním na inžinierske stavby podľa § 45 ods. 1 

 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

 stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) 

 v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných 

 inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad platný v 



 členských krajinách  EÚ, predloží buď originál alebo overenú fotokópiu alebo kópiu, 

 na ktorej bude originál pečiatky stavbyvedúceho a jeho podpis. 

 Požadovaná prax:  5 rokov 

 Druh požadovanej praxe: inžinierske stavby 

 b.) profesijný životopis stavbyvedúceho alebo ekvivalentný doklad s podpisom 

 stavbyvedúceho, v ktorom preukáže skúsenosti stavbyvedúceho s riadením stavebných 

 prác na zákazkách. Profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad bude obsahovať 

 prehľad zamestnania a zoznam relevantných zrealizovaných stavebných prác, 

 minimálne 1 zákazky obdobnej predmetu obstarávania , na ktorých vykonával 

 vedenie stavby s uvedením zmluvnej ceny bez DPH, názvu stavby, obdobia 

 realizácie, miesto  stavby a názov a adresy zamestnávateľa (predloží buď originál 

 alebo overenú  fotokópiu) 

 c.) čestné prehlásenie stavbyvedúceho – odborne spôsobilej osoby na výkon tejto 

 funkcie, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy týkajúcej sa predmetu 

 zákazky, vrátane uvedenia vzťahu k dodávateľovi, ak nie je jeho zamestnanec. 

 

2. Pôvodné znenie SP - Príloha č. 3 – Výkaz výmer, časť SO 01 Rekultivácia skládky, 

položky  č. 8; 9; 10 a č.11   sa rušia a nahrádzajú sa nasledovným znením: 

 

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 

celkom 

1 2 3 4 5 6 

8 005 0057213000 Osivo matonoh vytrvalý-anglický    kg 36,000 

   priemer množstva osiva na m2 -  0,0145g/m2   

   výpočet  množstva na celú pochu: 0,0145*10346=150,017kg   

   výpočet  množstva 24%:  150,017/100*24 = 36,00   

9 005 0057211300 Trávové semeno výber    kg 69,000 

   namiesto - matonoh jednoročný taliansky 36% a reznačka laločnatá 10% - spolu 46% 

   výpočet  množstva 46%:  150,017/100*46 = 69,0   

10 005 0057211000 Osivo datelina plazivá-biela    kg 22,500 

   výpočet množstva 15% : 150,017/100*15 =22,50   

11 005 0057210000 Osivo ďatelina lúčna    kg 22,500 

   výpočet množstva 15% : 150,017/100*15 =22,50   

 



Ostatné časti súťažných podkladov zostávajú nezmenené. 

Uvedená zmena bola zverejnená aj v profile verejného obstarávateľa na adrese 

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie- profilov/zakazky/   a  www.okolicnanaostrove.sk 

 
 

S pozdravom 

 

 

 

                                                                                                              
        Ing. Jozef Vyskoč - splnomocnenec 

                                                                                                     odborne spôsobilá osoba pre VO 

                                                                                                                               vr. 

 

http://www.okolicnanaostrove.sk/

