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Verejný obstarávateľ:  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra  
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36550949  

 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z vyhodnotenia ponúk časť „Kritériá“  
 spracovaná podľa § 42 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
 
 

 
 

I. ÚVOD 
 

A)  Predmet zákazky:  
 
Zhotovenie stavby: ČOV Sever 
 
(CPV 45232400-6; 71320000-7, 45120000-4, 45332000-3, 45232423-3, 45252127-4, 45252130-8, 
45351000-2, 45310000-3) 
 
Verejná súťaž - Stavebné práce 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej činnosti. 
Projektové územie zahŕňa 3 regióny:  
- Región Topoľčany: mesto Topoľčany, obce Jacovce, Čeladince, Bošany, Nitrianska Streda, Solčany 
- Región Partizánske: mestské časti Malé a Veľké Bielice, obce Brodzany, Veľké Kršteňany, Malé 

Kršteňany, Pažiť, Kolačno, Veľké Uherce, Malé Uherce, 
- Región Bánovce nad Bebravou: mestské časti Malé Chlievany, Dolné a Horné Ozorovce, obec Horné 

Naštice 
Dielo, ktoré má budúci Zhotoviteľ vyprojektovať a zrealizovať, je rozdelené na dve Aktivity: 
- Aktivita A - Odvedenie odpadových vôd,  
- Aktivita B - Čistenie odpadových vôd. 
AKTIVITA A - ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD: 
Predmetom zákazky v rámci Aktivity A je vybudovanie cca 97 km splaškovej kanalizácie vrátane 
zhotovenia 3 744 ks kanalizačných prípojok. Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu 
právoplatných stavebných povolení a v súlade s Požiadavkami Objednávateľa definovanými v zmluve. 
Pre túto Aktivitu verejný obstarávateľ má k dispozícii projekty stavby, ktoré slúžili pre vydanie 
stavebných povolení (vodoprávnych rozhodnutí). Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie 
pre realizáciu stavby v súlade s Požiadavkami Objednávateľa ako aj s Materiálmi a Technologickými 
Zariadeniami navrhnutými uchádzačom v Predbežnom technickom riešení. Predmetom zákazky je aj 
vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v rozsahu definovanom v zmluve. 
AKTIVITA B - ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD: 
Predmetom zákazky v rámci Aktivity B je dobudovanie ČOV Topoľčany na 58 tis. EO, dobudovanie ČOV 
Partizánske na 30 tis. EO a dobudovanie ČOV Bánovce nad Bebravou na 26 tis. EO. Pre túto Aktivitu 
verejný obstarávateľ má k dispozícii dokumentácie pre územné rozhodnutia, ktoré slúžili pre vydanie 
územných rozhodnutí a pre spracovanie Požiadaviek Objednávateľa. Predmetom zákazky je 
vyhotovenie dokumentácií pre stavebné povolenie, vrátane vybavenia stavebných povolení pre všetky 
tri ČOV, ďalej vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby v súlade s Požiadavkami Objednávateľa 
ako aj s Materiálmi a Technologickými Zariadeniami navrhnutými uchádzačom v Predbežnom 
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technickom riešení. Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia v 
rozsahu definovanom v zmluve. 
Dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie 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. Podrobný opis predmetu zákazky je 
uvedený v súťažných podkladoch.  
 
 
B) Oznámenia 
 
Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania. 
Predbežné oznámenie: 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 076-127194 zo dňa 18.04.2013 
Číslo oznámenia vo Vestníku ÚVO: č. 75/2013; zn.: 5850-POS  zo dňa 17.04.2013 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 091-154588zo dňa 11.05.2013 
Číslo oznámenia vo Vestníku ÚVO: č. 91/2013 zn.: 7294 – MSP zo dňa 11.05.2013 
Redakčné opravy: 
Publikovaná vo vestníku EU 2013/S 101-172017 dňa 28.05.2013 
Publikovaná vo vestníku EU 2013/S 104-177431 dňa 31.05.2013 
8329-IOX publikovaná vo vestníku číslo 105/2013 dňa 31.05.2013 
Publikovaná vo vestníku EU 2013/S 131-225567 dňa 09.07.2013 
12165-IOX publikovaná vo vestníku číslo 133/2013 dňa 10.07.2013 
Publikovaná vo vestníku EU 2013/S 140-242834 dňa 20.07.2013 
13214-IOX publikovaná vo vestníku číslo 141/2013 dňa 20.07.2013 
Publikovaná vo vestníku EU 2013/S 163-284140 dňa 23.08.2013 
14611-IOX publikovaná vo vestníku číslo 165/2013 dňa 23.08.2013 
 
 
C) Komisia 
 
Generálny riaditeľ ZSVS a.s., Nitra vymenoval dekrétom zo dňa 16.08.2013 komisiu na vyhodnotenie 
ponúk (ďalej aj ako „komisia“) v zložení: 
 
Ing. Ján Podmanický      predseda komisie 
Ing. Roman Čajka      člen komisie 
Ing. Juraj Gajdošík      člen komisie 
Ing. Ľubomír Krcho      člen komisie 
Ing. Karol Kucman CSc.      člen komisie 
Ing. Roman Kuchár      člen komisie bez práva vyhod. ponuky 
 
 
D) Doplnenie komisie 
 
Generálny riaditeľ ZSVS a.s., Nitra doplnil dekrétom zo dňa 19.11.2013 komisiu na vyhodnotenie ponúk 
o členov: 
 
člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky – Ing. Mária Oravcová; 
člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky – Ing. Vladimír Kocúr. 
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E) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky 
 
V stanovenej lehote predložili svoje ponuky nasledovní uchádzači (všetci ako skupina dodávateľov - SD). Prvý 
záujemca je zároveň lídrom predmetnej skupiny dodávateľov: 

Uchádzač č. 1 SD: OHL Pozemné stavby a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava; IČO: 43 941 664 
OHL ŽS a.s, Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří, ČR; IČO: 463 42 796 
IMOS Brno a.s, Olomoucká 174, 627 00 Brno, ČR; IČO: 253 22 257 
(doručil ponuku dňa 06.09.2013 o 07.00 hod.) 

Uchádzač č. 2 SD: Ferrmont s.r.o., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov; IČO: 31 619 916 
Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, ČR; IČO: 608 38 744 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 08.32 hod.) 

Uchádzač č. 3 SD: Chemkostav a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce; IČO: 36 191 892 
K & K TECHNOLOGY a.s., Zlatnícka 33, 339 01 Klatovy, ČR; IČO: 648 33 186 
BETPRES s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou;  
IČO: 31 684 343 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 08.38 hod.) 

Uchádzač č. 4 SD: Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava; IČO: 31 333 320 
  Váhostav - SK a.s., Hlinská 40, 010 18 Žilina; IČO: 31 356 648 

OVIDA s.r.o., Mojmírova 2257/21, 955 01 Topoľčany; IČO: 34 138 692 
IMPEK s.r.o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra; IČO: 34 105 620 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 08.40 hod.) 

Uchádzač č. 5 SD: VODOHOSPODARSKE STAVBY – ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 
Bratislava; IČO: 31 320 082 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenová 26, 851 01 Bratislava;  
IČO: 31 322 301 
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica;  
IČO: 31 631 134 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 08.50 hod.) 

Uchádzač č. 6: Zipp Bratislava  s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava; IČO: 31 355 161 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 09.50 hod.) 

Uchádzač č. 7 SD: TuCon a.s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová; IČO: 44 802 030 
  HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, ČR; IČO: 466 78 468 

(prostredníctvom HOCHTIEF CZ a.s.,– organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 
821 09 Bratislava, IČO: 35 918 641); 
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica;  
IČO: 35 727 951 
ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno, ČR; IČO: 002 19 169 
HYDROTEAM s.r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava; IČO: 30 776 023 
(doručil ponuku dňa 09.09.2013 o 09.55 hod.) 

 
F ) Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia 

Uchádzač č. 1 SD: OHL Pozemné stavby a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava; IČO: 43 941 664 
OHL ŽS a.s, Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří, ČR; IČO: 463 42 796 
IMOS Brno a.s, Olomoucká 174, 627 00 Brno, ČR; IČO: 253 22 257 
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Dôvod vylúčenia: nesplnenie ponuky (dôvody sú uvedené v zápisnici 
z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti) . 

Uchádzač č. 2 SD: Ferrmont s.r.o., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov; IČO: 31 619 916 
Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, ČR; IČO: 608 38 744 
 
Dôvod vylúčenia: nesplnenie ponuky (dôvody sú uvedené v zápisnici 
z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti) . 

Uchádzač č. 5 SD: VODOHOSPODARSKE STAVBY – ekologický podnik a.s., Pestovateľská 8, 823 53 
Bratislava; IČO: 31 320 082 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenová 26, 851 01 Bratislava;  
IČO: 31 322 301 
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica;  
IČO: 31 631 134 
 
Dôvod vylúčenia: nesplnenie ponuky (dôvody sú uvedené v zápisnici 
z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti) . 

Uchádzač č. 6: Zipp Bratislava  s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava; IČO: 31 355 161 
 
Dôvod vylúčenia: nesplnenie ponuky (dôvody sú uvedené v zápisnici 
z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti) . 

Uchádzač č. 7 SD: TuCon a.s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová; IČO: 44 802 030 
  HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, ČR; IČO: 466 78 468 

(prostredníctvom HOCHTIEF CZ a.s.,– organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 
821 09 Bratislava, IČO: 35 918 641); 
STAVBY MOSTOV SLOVAKIA a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica;  
IČO: 35 727 951 
ARKO TECHNOLOGY a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno, ČR; IČO: 002 19 169 
HYDROTEAM s.r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava; IČO: 30 776 023 

 
Dôvod vylúčenia: nesplnenie ponuky (dôvody sú uvedené v zápisnici 
z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti) . 

 

II. Otváranie ponúk časť „Kritériá“ 
 
G) Otváranie ponúk časť „Kritériá“ 
 
Táto časť je spracovaná v samostatnej zápisnici z otvárania ponúk , ktorá bola odoslaná uchádzačom. 
 

III. Vyhodnotenie ponúk časť „Kritériá“ 
 

H ) Vyhodnotenie ponúk 
 
Pri otváraní ponúk boli zverejnené návrhy uchádzačov na plnenie „Kritérií“ nasledovne: 

Uchádzač č. 3 (skupina dodávateľov s vedúcim členom Chemkostav): 

Návrh na plnenie kritéria: 
Ponuková cena bez DPH    79.914.024,36- EUR 
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Celkové prevádzkové nálady bez DPH   6.797.839,75- EUR 

Uchádzač č. 4: (skupina dodávateľov s vedúcim členom Doprastav): 

Návrh na plnenie kritéria: 
Ponuková cena bez DPH    78.756.997,78- EUR 
Celkové prevádzkové nálady bez DPH   6.668.839,75- EUR 
 
Po otvorení ponúk uchádzačov časť „Kritériá“ komisia skonštatovala, že ponuky uchádzačov 
nevykazujú parametre mimoriadne nízkej cenovej ponuky. 
 
Uchádzač č. 3 
 
Komisia pokračovala v činnosti vyhodnotením ponuky uchádzača č. 3, kde sa zaoberala vyhodnocovaním 
ponukovej ceny bez DPH. Komisia konštatuje: 
 
- predložená  ponuka  uchádzača vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania a podľa súťažných podkladov, pričom neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 
ktoré by boli v rozpore s uvedenými dokumentmi. Ponuka obsahuje všetky doklady a formuláre požadované 
verejným obstarávateľom.  
- pri vyhodnocovaní ponuky komisia zistila, že ponuka predložená v elektronickej forme na CD obsahuje aj 
súbory, ktoré neobsahuje ponuka predložená v tlačenej verzii. Verejný obstarávateľ uvedené súbory na CD 
vyhodnotil. 
 
Z dôvodu, že sa dokumentácia predkladá na administratívnu kontrolu MŽP SR bude uchádzač požiadaný 
aby požadovanú dokumentáciu v kompletnom rozsahu doručiť do 5 pracovných dní. Predmetné chýbajúce 
dokumenty odporučí uchádzačovi zviazať, zabezpečiť proti možnej manipulácii a opatriť pečiatkou 
organizácie. Žiadosť o doplnenie ponuky bude odoslaná uchádzačovi až po vyhodnotení všetkých ponúk. 
 

****** 
 

Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní ponúk bude pokračovať Vyhodnotením 
uchádzača č. 4. Rokovanie zvolá predseda komisie. 
 
 
V Bratislave dňa 25.11.2014 
 

Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Mária Oravcová, člen komisie   ..................................................................... 
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Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

Ing. Vladimír Kocúr, člen komisie BPVP   ..................................................................... 
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1. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia ponúk 
 
H 1) - pokračovanie vo vyhodnocovaní ponúk po prerušení činnosti komisie. 
 
Predseda komisie zvolal rokovanie na 26.11.2014. 
 
Uchádzač č. 4 
 
Komisia pokračovala v činnosti vyhodnotením ponukovej ceny bez DPH ponuky uchádzača č. 4. Komisia 
konštatuje: 
 
- predložená  ponuka  uchádzača vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania a podľa súťažných podkladov, pričom neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 
ktoré by boli v rozpore s uvedenými dokumentmi. Ponuka obsahuje všetky doklady a formuláre požadované 
verejným obstarávateľom.  
 
- komisia pri vyhodnocovaní ponuky zistila, že uchádzač predložil dokument v ktorých je potrebné odstrániť 
zrejmé chyby v počítaní – Kanalizačné odbočenie SO 07.1 Privádzač Kolačno - Veľké Uherce. 
 
V tlačive „Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ je uvedená  „Ponukovú cena bez DPH“ vo výške: 
78.756.997,78 EUR. Komisia pri kontrole formuláru „COV_Sever_Vol_4A_PE_2272013“, „Partizánske celkom“ 
zistila, že v riadku 116. „Celkom“ je uvedená nesprávna suma - 16.358.405,10 EUR. Komisia zistila, že do sumy 
neboli započítané náklady SO 07.1 – Kanalizácia Kolačno – privádzač Kolačno – Veľké Uherce v plnej výške, 
chýbajú nálady stavebného objektu č. 2 Kanalizačné odbočenia vo výške 110,35 EUR, ktoré sú uvedené v časti 
„Kolačno“. Po zarátaní chýbajúcej sumy je skutočná hodnota „Celkom“ 16.358.515,45 EUR. 
 
V tejto súvislosti komisia požiada o odstránenie zrejmých chýb v počítaní a o predloženie upraveného 
formuláru „COV_Sever_Vol_4A_PE_2272013“, v časti „Partizánske celkom“ o chýbajúcu sumu (započítanie 
nákladov vo výške 110,35 EUR), úpravu tlačiva „COV_Sever_Vol_4_Suhrn–5.4.2013“ (započítanie nákladov 
vo výške 110,35 EUR do položky „Aktivita A – Región Partizánske“ a následnú úpravu súvisiacich položiek) 
a predloženie upraveného tlačiva „Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“ (započítanie nákladov 
vo výške 110,35 EUR do položky Ponuková cena bez DPH a následnú úpravu súvisiacich položiek).  
 
Lehota na doručenie požadovaných dokumentov bude stanovená na 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti.  

****** 
 

Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní ponúk bude pokračovať po doručení 
požadovaných odpovedí od uchádzačov. Rokovanie zvolá predseda komisie. 
 
V Bratislave dňa 26.11.2014 
 

Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 
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Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Mária Oravcová, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

Ing. Vladimír Kocúr, člen komisie BPVP   ..................................................................... 
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2. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia ponúk 
 
H 2) - pokračovanie vo vyhodnocovaní ponúk po prerušení činnosti komisie. 
 
Predseda komisie zvolal rokovanie na 03.12.2014. 
 
Komisia konštatuje že: 
 
Uchádzač č. 3 
 
Predložil požadované doplnenie ponuky dňa 28.11.2014 v lehote stanovenej verejným obstarávateľom 
a splnil požiadavky verejného obstarávateľa týkajúce sa ponukovej ceny. 
 
Komisia ďalej pokračovala vyhodnocovaním prevádzkových nákladov, kde zistila vo formulári II.01 
Výpočet ročnej spotreby elektrickej energie na ČOV Partizánske po dobudovaní matematické chyby, 
a to v položkách 27, 28 a 30, 31. Ide o čerpadlá vnútornej recirkulácie č. 1, 2 a 4, 5. Hodnota 
deklarovanej spotreby elektrickej energie v stĺpci „Spotreba elektrickej energie“ nezodpovedá údajom 
uvedeným v ostatných stĺpcoch týchto riadkov, t. j. súčinu uvedených motohodín a príkonu na hriadeli 
agregátov/čerpadiel. Rovnako deklarované údaje v stĺpci „Počet motohodín prevádzky za rok“ nie sú 
v súlade s textovou časťou výpočtu prevádzkových nákladov. 
 
Komisia požiada uchádzača uviesť, ktorá hodnota spotreby elektrickej energie platí a ďalej vstupuje 
do výpočtov výšky prevádzkových nákladov. Zároveň požiada uviesť tieto údaje do súladu 
s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch. 

Vo väzbe na tieto nezrovnalosti je potrebné predložiť nový formulár II.01 Výpočet ročnej spotreby 
elektrickej energie na ČOV Partizánske. V prípade, že v tejto súvislosti dôjde k úprave výslednej 
hodnoty Spotreby elektrickej energie, je potrebné upraviť aj všetky súvisiace tabuľky výpočtu 
prevádzkových nákladov, resp. hodnotu návrhu na plnenie kritérií.  

Komisia taktiež požiada predložiť takto upravenú ponuku aj na CD alebo DVD nosiči. 

 
Uchádzač č. 4 
 
Predložil požadované upravené formuláre v ktorých odstránil zrejmé chyby dňa 28.11.2014 v lehote 
stanovenej verejným obstarávateľom a splnil požiadavky verejného obstarávateľa týkajúce sa 
ponukovej ceny bez DPH. 
 
Komisia pri vyhodnocovaní prevádzkových nákladov zistila vo formulári II.01 Výpočet ročnej spotreby 
elektrickej energie na ČOV Partizánske po dobudovaní matematické chyby, a to v položkách 27, 28 
a 30, 31. Ide o čerpadlá vnútornej recirkulácie č. 1, 2 a 4, 5. Hodnota deklarovanej spotreby elektrickej 
energie v stĺpci „Spotreba elektrickej energie“ nezodpovedá údajom uvedeným v ostatných stĺpcoch 
týchto riadkov, t. j. súčinu uvedených motohodín a príkonu na hriadeli agregátov/čerpadiel. Rovnako 
deklarované údaje v stĺpci „Počet motohodín prevádzky za rok“ nie sú v súlade s textovou časťou 
výpočtu prevádzkových nákladov. 

Komisia požiada uchádzača uviesť, ktorá hodnota spotreby elektrickej energie platí a ďalej vstupuje 
do výpočtov výšky prevádzkových nákladov. Zároveň požiada uviesť tieto údaje do súladu 
s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch. 

Vo väzbe na tieto nezrovnalosti je potrebné predložiť nový formulár II.01 Výpočet ročnej spotreby 
elektrickej energie na ČOV Partizánske. V prípade, že v tejto súvislosti dôjde k úprave výslednej 
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hodnoty Spotreby elektrickej energie, je potrebné upraviť aj všetky súvisiace tabuľky výpočtu 
prevádzkových nákladov, resp. hodnotu návrhu na plnenie kritérií.  

Komisia taktiež požiada predložiť takto upravenú ponuku aj na CD alebo DVD nosiči. 
 

****** 
 

Komisia prerušila svoju činnosť s tým, že vo vyhodnocovaní ponúk bude pokračovať po doručení 
požadovaných odpovedí od uchádzačov. Rokovanie zvolá predseda komisie. 
 
V Bratislave dňa 03.12.2014 
 

Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Mária Oravcová, člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

Ing. Vladimír Kocúr, člen komisie BPVP   ..................................................................... 
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3. POKRAČOVANIE v písaní zápisnice z procesu vyhodnotenia ponúk 
 
H 3) - pokračovanie vo vyhodnocovaní ponúk po prerušení činnosti komisie. 
 
Predseda komisie zvolal rokovanie na 08.12.2014. 
 
Komisia konštatuje že: 
 
Uchádzač č. 3 
 
Predložil požadované upravené formuláre v ktorých odstránil zrejmé chyby dňa 08.12.2014 v lehote 
stanovenej verejným obstarávateľom a splnil požiadavky verejného obstarávateľa. 
 
Uchádzač č. 4 
 
Predložil požadované upravené formuláre v ktorých odstránil zrejmé chyby dňa 08.12.2014 v lehote 
stanovenej verejným obstarávateľom a splnil požiadavky verejného obstarávateľa. 
 
 
I ) Záznam z osobnej konzultácie z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky 
 
neuplatňuje sa 
 
J )  Ponuky uchádzačov po úpravách 
 
Uchádza č . 3 Chemkostav a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce IČO: 36 191 892  
  - Ponuková cena bez DPH  79.914.024,36- EUR bez DPH  
  - Celkové prevádzkové nálady bez DPH 6.773.354,26- EUR bez DPH 
 
Uchádzač č. 4 Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava   IČO: 31 333 320 
  - Ponuková cena bez DPH  78.757.113,65- EUR bez DPH  
  - Celkové prevádzkové nálady bez DPH 6.644.354,26- EUR bez DPH  
 

K ) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkej ponuky 
 

Tento bod je neaktuálny, ani jeden uchádzač nebol vylúčený z dôvodu predloženia ponuky 
s parametrami mimoriadne nízkej cenovej ponuky. 
 

L ) Vyhodnotenie ponúk jednotlivých uchádzačov: 
 

Podľa súťažných podkladov bod. 29: 
 

29.1 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

 Kritériami na vyhodnotenie ponúk predložených v tejto verejnej súťaži sú: 

 29.1.1 Uchádzač do Návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (zväzok 1, časť 2A) 
uvedie Ponukovú cenu v EUR bez DPH (pozri zväzok 4 súťažných podkladov).  

 29.1.2 Uchádzač do Návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (zväzok 1, časť 2A) 
uvedie Celkové prevádzkové náklady Diela v EUR bez DPH (pozri časť 5, bod 5.3.1 
tohto zväzku súťažných podkladov). 

29.2 Pravidlá a spôsob hodnotenia jednotlivých kritérií 
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Skóre uchádzača pre určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky sa určí vzorcom: 

S= PC*X+ PN*Y 

Pričom: 

PC  predstavuje Ponukovú cenu uchádzača v EUR bez DPH podľa bodu 29.1.1, 

PN predstavujú Celkové prevádzkové náklady Diela uchádzača v EUR bez DPH podľa bodu 
29.1.2, 

X  predstavuje váhu kritéria Ponuková cena tak ako je uvedená v oznámení o vyhlásení 
verejnej súťaže, tzn. hodnotu „1“. 

Y  predstavuje váhu kritéria Celkové prevádzkové náklady Diela tak ako je uvedená 
v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, tzn. hodnotu „1“. 

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky hodnotí ponuky samostatne. 

Úspešnou sa stane ponuka toho uchádzača, ktorá získa najnižšie skóre S. Druhou sa stane 
ponuka, ktorá má druhé najnižšie skóre S, treťou sa stane ponuka, ktorá má tretie najnižšie skóre 
S, atď.. 

V prípade, že S bude rovnaké u dvoch alebo viacerých uchádzačov, úspešná bude ponuka, ktorá 
bude mať nižšiu hodnotu PC. 

 

Uchádzač č. 3: 

Skóre uchádzača pre určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky: 

S= PC*X+ PN*Y 

S = 79.914.024,36 x 1 + 6.773.354,26 x 1 = 86.687.378,62 

 

Uchádzač č. 4: 

Skóre uchádzača pre určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky: 

S= PC*X+ PN*Y 

S = 78.757.113,65 x 1 + 6.644.354,26 x 1 = 85.401.467,91 

 
M )  Identifikácia úspešného uchádzača 
 
Komisia na vyhodnotenie ponúk následne po vyhodnotení ponúk identifikovala ako úspešnú ponuku 
uchádzača:  
 
Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 

 
Komisia verejného obstarávateľa konštatuje, že predložená ponuka uchádzača vyhovuje všetkým 
požiadavkám a špecifikáciám podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa súťažných 
podkladov, pričom neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s uvedenými 
dokumentmi.  
 
Odôvodnenie:  

 
Uchádzač ponúkol ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a to so skóre: 85.401.467,91-  s ponukovou cenou 
78.757.113,65- EUR bez DPH a akceptoval návrh zmluvy o dielo verejného obstarávateľa v plnom rozsahu. 
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Na základe uvedeného komisia na vyhodnotenie ponúk odporúča verejnému obstarávateľovi ponuku 
uchádzača: 
 
Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 
 
prijať a túto skutočnosť mu oznámiť a ostatným zaslať informáciu, že neuspeli (§ 44 ods. 1 ZVO). 
 
N ) Poradie uchádzačov 
 
1. Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava    IČO: 31 333 320 
 
2. Chemkostav a.s., K. Kuzmányho 1259/22, 071 01 Michalovce  IČO: 36 191 892 
 
O ) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

 
Táto časť je spracovaná v samostatnej zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.  
 
P ) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou 
 

Všetci členovia komisie podpísali zápisnicu bez výhrad. 
 
R ) Záver 
 
Komisia na vyhodnotenie ponúk týmto ukončila svoju činnosť a odovzdala všetky ponuky a pomocné 
materiály verejnému obstarávateľovi a komisia na vyhodnotenie ponúk svoju činnosť končí. Komisia odporučí 
verejnému obstarávateľovi uzavrieť zmluvu z víťazným uchádzačom až po vykonaní kontroly na riadiacom 
orgáne.  
 
 
V Bratislave 08.12.2014 
 

Ing. Ján Podmanický, predseda komisie   ..................................................................... 

Ing. Roman Čajka, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Juraj Gajdošík, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Ľubomír Krcho, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Mária Oravcová, člen komisie    ..................................................................... 

Ing. Karol Kucman CSc., člen komisie   ..................................................................... 
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Ing. Roman Kuchár, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

Ing. Vladimír Kocúr, člen komisie BPVP   ..................................................................... 

 


