
 

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA 
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU 

TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk 
 

 
 
     
 
 
 
 
................................                          Ing. Halgaš                                  Vranov nad Topľou, dňa 06.02.2020 
           Značka    Vybavuje    Miesto, dátum 
 
 
Vec: Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko pre výletnú 
loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď a rekreačné plavidlá  
Vysvetlenie č. 2  informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti 
 
V zmysle §  48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na 
predmet zákazky Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko 
pre výletnú loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď a rekreačné plavidlá uverejnenej 
v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo S001 zo dňa 02.01.2020, pod 
číslom 2019/S001-171 a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 2 dňa 03.01.2020 pod 
číslom  67-MST Vám poskytujeme vysvetlenie č. 2 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, 
návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti: 
 
Otázka č. 1:  
V súvislosti s uverejneným oznámením o obstarávania č. S. VO: 1/12/2019 pod nazvom: „Plávajúca 
promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko pre výletnú loď a 12 ks 
typizovaných prístavísk pre výletnú loď a vodné športy„ týmto žiadamé Vás o predĺženie lehoty na 
predloženie ponúk do 15. marca 2020. 
 
Zdôvodnenie 
Ponuka spolu s dokumentáciou o verejnej súťaži bola zverejnená 29. decembra 2019. Na prečítanie 
dokumentácie o súťaži, jej analýzu a prípravu ponuky majú Zaujemci iba jeden mesiac. Hospodárske 
subjekty zo zahraničia vrátane krajín EÚ, ktoré majú záujem o verejnú súťaž, majú ďalší problém 
súvisiaci s potrebou presného prekladu súťažných podkladov profesionálnymi prekladateľmi 
slovenského jazyka. To výrazne skrátilo čas, ktorý majú uchádzači k dispozícii. 
Súťažné podklady, najmä ich grafická a popisná časť, obsahuje okrem toho niekoľko nedostatkov, 
ktoré majú vplyv na správnu prípravu ponuky. 
 
Preto odpovedzte na nasledujúce otázky: 
- Aké vzal projektant parametre „kotviacich prvkov“ spoločnosti Seaflex? (Aká je plánovaná dĺžka 
flexibilných prvkov a dĺžka a počet vyvázovacich lan?) 
 
Odpoveď: 
Typy kotviacich prvkov navrhla spoločnosť, ktorá sa pružným elastomérovým kotvením 
zaoberá a tieto prvky dodáva. Vzhľadom na podmienky zákona o verejnom obstarávaní, 
nemohli byť tieto prvky priamo definované, ani konkrétny dodávateľ. Je na budúcom 
zhotoviteľovi prístavísk, aby oslovil firmy, ktoré sa týmto spôsobom kotvenia zaoberajú. 
Počet prvkov a ich pozície sú dané v Schéme vyviazania. 



 

 
- Aké sú hmotnosti betónových blokov ukotvujúcich pontony? 
 
Odpoveď: 
Hmotnosti vyplývajú z návrhu dodávateľa kotviaceho systému. Ich tonáž je uvedená v 
rozpočte. Závisí však aj od typu materiálu dna a tvaru bloku ako takého.   
 
- aké sú hydrometeorologické podmienky na vodnej nádrži Veľká Domaša , t. j. rýchlosť prúdenia 
vody v nádrži, podrobná veterná ružica v členení na mesiace, dochádza k migrácii ľadovej kryhy a aká 
je hrúbka a umiestnenie distribúcia ľadovej pokrývky, aká je vyšká, dĺžka a frekvencia vlny? 
 
Odpoveď: 
Rýchlosť prúdenia neexistuje, prevládajúce vetry na nádrži sú verejne dostupné. Ľadové 
kryhy môžu migrovať v závislosti od vetrov. Hrúbka ani distribúcia ľadovej pokrývky nie je 
zmapovaná. Vlnenie tak isto.   
 
- Máte k dispozícii nákresy lávok PL, OL a LL a ich upevnenie na pontónoch? Musia byť lávky tak 
dlhé na15 metrov? 
 
Odpoveď: 

Výkresy lávok ani ich pripojení nie sú. Je na dodávateľovi, aby lávky a ich prípoje navrhol s 
ohľadom na parametre popísané v technickej správe. 

Áno, lávky musia byť také dlhé. 

- sú k dispozícii výkresy palubného príslušenstva? 
 
Odpoveď: 
Nie sú. Je na dodávateľovi, aby dodal príslušenstvo s parametrami popísanými v technickej 
správe, resp. v rozpočte a v zmysle platných predpisov a noriem.   
 
Po analýze dokumentácie objasnite nasledujúce problémy s Investorom: 
- Aká je minimálna prevádzková hladina priestaviska v celej nádrži? V priloženej dokumentácii k 
výkresom sú tieto úrovne označené odlišne: 156,00 m .n.m. alebo 155,00 m n.m. 
 
Odpoveď: 

Minimálna prevádzková hladina domovského prístaviska a typizovaných prístavísk je 156,00 
m.n.m. Platí aj pre prístavisko v promenáde. 

Toto je prevádzková hladina pre prístaviská (tzn. kedy je vhodná pre pristávanie plavidiel) 
dohodnutá s investorom. Minimálna prevádzková hladina nádrže je 146,20. 

- na prierezach sú označená minimálná hladina na 146,20 m n.m a označená pod existujúcim dnom 
jazera. Znamená to, že: 
* oblasť sa prehĺbi do tejto výšky? 
* je to úroveň podpornej pôdy a nad ňou je vrstva bahna? 
* aké je zloženie bahna: íl, poľnohospodárska pôda alebo štrk 
 
Odpoveď: 
Dno sa nebude prehlbovať. V prípade poklesu hladiny pod úroveň dna + ponor pontónov, 
tieto si sadnú na dno. Pri opätovnom náraste hladiny v nádrži sa pontóny z dna zdvihnú.  



 

 
Toto sú iba základné otázky, ktoré vyvstali po preštudovaní výkresovej časti priloženej k súťažnej 
dokumentácii. Sme presvedčení, že priložená dokumentácia je iba konceptom a že s cieľom 
vypracovať počiatočnú stavebnú a výkonnú dokumentáciu a pripraviť cenovú ponukuu je potrebné, 
aby Obstarávateľ odpovedel na vyššie uvedené otázky a predĺžil termín na predkladanie ponúk 
najmenej do 15. marca 2020. 
 
Odpoveď: 
Lehota na predkladanie ponúk bolo zmenená na 16.03.2020 do 10:00 hod Vysvetlením č. 2  informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
 
 
Otázka č. 2:  

Chcel by som sa spýtať, či v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponuky a prílohách 
došlo k zmenám oproti výzve z konca novembra 2019. Jedinú zmenu, ktorú som postrehol je 
pridanie zábezpeky. Je to tak? 

Odpoveď: 

Táto zákazka je nová, okrem Vami uvedených zmien oproti zrušenej zákazke sú tam aj iné 
zmeny (napr. v súlade so zmenou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov). Upozorňujeme záujemcov o vypracovanie ponuky v súlade so 
Súťažnými podkladmi novej zákazky.   

 
Otázka č. 3:  

Verejný obstarávateľ dňa 29.01.2020 predĺžil Lehotu na predkladanie ponúk na 16.03.2020 o 
10:00 hod. Verejný obstarávateľ bude akceptovať platnosť a aktuálnosť dokladov a 
dokumentov tvoriacich obsah ponuky k pôvodnej lehote na predkladanie ponúk, t. j. termínu 
31. 01 2020 ? 

Odpoveď: 

Všetky doklady musia byť platné a aktuálne podľa lehôt v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

 

Prosíme o zapracovanie vyššie uvedených zmien do ponuky. 

 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

 
           


