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

 

Zápisnica z otvárania častí ponúk 

označených ako "Kritériá" 
 

z otvárania ponúk časť „Kritériá“ spracovaná v súlade s § 41 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").  

 
Verejná súťaž - Práce 

 

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 
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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 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) 
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) 

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 
 

II. Otváranie ponúk časť „Kritériá“ 
 

D) 

Predseda komisie stanovil lehotu na otváranie ponúk časť Kritériá na 18.11.2014 o 11:00 hod. vo väzbe 
na informáciu  podľa § 136 ods. 9 písm. b) ZVO zo dňa 11.09.2014.  
 
Informáciu o otváraní ponúk časť „Kritériá“ oznámil verejný obstarávateľ UVO dňa 07.11.2014 a 
uchádzačom osobne dňa 07.11.2014. 
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UVO zverejnil dňa 11.11.2014 v zmysle § 41 ods. 3 ZVO v profile informáciu o otváraní ponúk časť „Kritériá“, 
ktoré sa uskutoční dňa 18.11.2014 o 11:00 hod. v priestoroch spoločnosti Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť a.s., Trnavská 32,  826 29 Bratislava, zasadačka generálneho riaditeľa. 
 
E) Otváranie ponúk časť „Kritériá“: 
 
Komisia pristúpila k otváraniu ponúk len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené. Verejný 

obstarávateľ umožnil účasť na otváraní časti ponúk označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, 

ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.  

 

Možnosť zúčastniť sa otvárania ponúk využil zástupca firmy:   

Chemkostav a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, Ing. Viliam Paľa – na základe plnej moci.  

Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava; Ing. Roman Hulák – na základe plnej moci. 

Váhostav – SK a.s., Priemselná 6, 821 09 Bratislava - Ing. Ján Urbaník na základe plnej moci. 

 

Komisia po overení totožnosti zástupcu firmy pristúpila k otváraniu ponúk. Overila neporušenosť 

časti ponuky označenej ako „Kritériá“ a po otvorení zverejnila nasledujúce údaje: 

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

Obchodné meno uchádzača: Chemkostav a.s.    IČO: 36 191 892 

Adresa sídla uchádzača: K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

 

Ponuková cena bez DPH    79.914.024,36- EUR 

 

Celkové prevádzkové nálady bez DPH   6.797.839,75- EUR 

 

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

Obchodné meno uchádzača: Doprastav a.s.     IČO: 31 333 320 

Adresa sídla uchádzača: Drieňová 27, 826 56 Bratislava 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

 

 

Ponuková cena bez DPH    78.756.997,78- EUR 

 

Celkové prevádzkové nálady bez DPH   6.668.839,75- EUR 
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V Bratislave dňa: 18.11.2014 

 

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 BPVP   ..................................................................... 


