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Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 

 

Týmto Vám zasielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zverejnených v rámci 
zákazky zadávanej osobou, ktorej poskytne SO 50% a menej finančných prostriedkov z NFP s 
ohľadom na aktualizáciu MP CKO č. 12 s názvom: „Recyklácia nebezpečných odpadov v spoločnosti 
DETOX s.r.o.“, zverejnenej zadávateľom zákazky na jeho webovom sídle a na stránke partnerskej 
dohody. 

Otázka č. 1: 

Na základe obhliadky miesta stavby, Rimavská Sobota bolo konzultované projektové riešenie 
technologického projektu, ktoré nie je predmetom projektovej dokumentácie pre projekt Recyklácia 
nebezpečných odpadov v spoločnosti DETOX s.r.o. 
  
Nakoľko technologická schéma predstavuje vyložene hrubé popísanie predstavy činnosti a podstaty 
technologických zariadení (sú uvedené typy čerpadiel, ich výkony, tepelné výmenníky a pod.) 
a neobsahuje projekt MaR vrátane podrobného popisu technologických procesov a inštrumentácie, 
rád by som sa informoval ako máme v tomto prípade postupovať s nacenením MaR a nevyhnutných 
periférií. 
  
Pokiaľ nebude k dispozícií PD technologických procesov nie je možné jednoznačne naceniť uvedenú 
časť diela. 
  
K dnešnému dňu sme schopní do cenovej ponuky uviesť cenu na vypracovanie PD technologických 
procesov a MaR a následne, v prípade úspešnosti našej spoločnosti v tendri, spracovať do 2 - 3 
mesiacov podrobnú PD technologických procesov a MaR, ktorú vieme na základe týchto podkladov 
oceniť formou výkaz-výmer. 
 

Odpoveď č. 1: 

Zadávateľ zákazky týmto poskytuje nasledujúce vysvetlenie:  

V súhrnnom výkaze výmer označenom ako Príloha č. 2_výkaz položiek.xlsm, ktorý tvorí prílohu  výzvy 
na predloženie ponuky, je riadiaci systém uvedený v jednej z položiek pod označením Automatický 
riadiaci systém. 

Zadávateľ zákazky požaduje od uchádzačov, aby uvádzali cenu tohto riadiaceho systému vrátane 
vypracovania potrebnej projektovej dokumentácie, ktorú zadávateľovi po ukončení stavby, v súlade 
s návrhom zmluvy o dielo, odovzdajú.  

V návrhu ZoD je uvedené: 3.5. Predmet diela zahŕňa stavebné práce a uvedenie do prevádzky, vrátane 
vykonania všetkých komplexných skúšok a odovzdania príslušných dokladov prislúchajúcich k stavbe a 
k získaniu kolaudačného rozhodnutia. 

V technických správach ako aj v technologických schémach je udaná logika a aj podmienky fungovania 
tohto riadiaceho systému v rozsahu, na základe ktorého je možné vypracovať relevantnú cenovú 
ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky zadávateľa a predmet zákazky. 



 
 DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 97405 Banská Bystrica, IČO 31 582 02 

Strana 2 z 2 

V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu a nie na dodávku v súlade 
s výkazom výmer, bude jeho ponuka vyhodnotená ako neúplná, čo znamená nesplnenie požiadaviek 
zadávateľa na predmet ponuky 

 

S pozdravom, 

V Banskej Bystrici, 13.8.2020 
 
 
Daniel Studený, MBA,  
konateľ spoločnosti 
 


