
Odpovede na otázky uchádzačov. 

Opis údajov č.1 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov vo výkaze výmer oceniť položky spojené 

s rekonštrukciou a výmenou RVO, konkrétne položku s názvom „Analýza a optimalizácia MRK RVO“. 

1. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prečo má uchádzač realizovať "analýzu a optimalizáciu 

MKR ak už v audite verejného osvetlenia je spracovaný návrh zmeny MRK (audit verejného osvetlenia, 

tabuľka na str. 33 a str. 34)? 

Odpoveď 1 : 

Prioritne vychádza uchádzač zo spracovaného auditu VO ( AVO ). Keďže verejný obstarávateľ ( VO ) 

umožňuje ekvivalentné použitie svietidiel, ktoré majú vlastné špecifiká nábehových špičiek prúdov, 

môže to mať vplyv na MRK. AK to nemá dopad na MRK, uchádzač sa riadi AVO.  

2. Otázka  

Aký význam pre verejného obstarávateľa bude mať vypracovanie analýzy a optimalizácie MRK RVO ak 

nebude zrealizovaná komplexná rekonštrukcia RVO?  

 

Odpoveď 2 : 

 

Úprava MRK nesúvisí s komplexnou rekonštrukciou RVO. Tu platí odpoveď 1. Rozvádzače a rozsah ich 

opravy detailne špecifikuje AVO. VO z dôvodu princípu hospodárnosti neprevádza u všetkých 

rozvádzačoch komplexnú opravu, len čiastočnú. 

 

3. Otázka 

Aký má byť výstup analýzy a optimalizácie MRK RVO spracovaný uchádzačom pre verejného 

obstarávateľa? 

Odpoveď 3 : 

Správa po realizácii rekonštrukcie za každý RVO obsahujúca zrealizované meranie a návrh novej MRK. 

Opis údajov č.2 

Vo výkazoch výmer pri jednotlivých RVO má uchádzač oceniť položky s názvom „Pripojovacie poplatky 

spojené s rekonštrukciou VO“ vo výmere 1 kpl. 

4. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, aké pripojovacie poplatky spojené s rekonštrukciou 

VO má uchádzač zakomponovať do svojej ponuky?  

Odpoveď 4 : 

Poplatky, ktoré vzniknú rekonštrukciou odberného miesta, t.j. náklady na komunikáciu 

s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, podaním žiadosti, splnením podmienok na rekonštrukciu, 

ktoré zadefinuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy a s tým spojených možných poplatkov pre 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy.  



Opis údajov č.3 

Vo výkaze výmer pre RVO2 má uchádzač oceniť položku „Náter a odhrdzavenie oceľového stožiara“ vo 

výmere 29 ks. 

5. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie o aké stožiare sa jedná? T.j. žiadame uviesť minimálne 

typy stožiarov, výšku stožiarov, resp. náterovú plochu stožiarov. 

Odpoveď 5 : 

Jedná sa o oceľové rúrové dvoj a trojstupňové stožiare výšky 6 metrov – je možná obhliadka v zmysle 

výzvy. 

Opis údajov č.4 

Vo výkaze výmer požaduje verejný obstarávateľ od uchádzačov oceniť položky „Revízia“ a „Revízia 

osvetľovacej sústavy“. Máme zato, že sa jedná o duplicitné položky výkazu výmer, nakoľko oba typy 

revízií v položkách je možné chápať ako revízie celej osvetľovacej sústavy (osvetľovacia sústava – súbor 

prvkov verejného osvetlenia od RVO po koncový svetelný bod). 

6. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie tohto rozporu, resp. o upresnenie o aké revízie sa 

jedná? 

Odpoveď 6 : 

Pojem revízia - odborná prehliadka a skúška rozvádzača verejného osvetlenia.  

Pojem revízia osvetľovacej sústavy - odborná prehliadka a skúška ostatných zariadení, t.j. svetelných 

miest.  

Opis údajov č.5 

Po dôkladnom preštudovaní súťažných podkladov poskytnutých verejným obstarávateľom máme zato, 

že dostupné podklady nie sú dostačujúce pre riadne ocenenie stavby a neskôr aj k zhotoveniu stavby. 

V prvom rade audit verejného osvetlenia nie je možné chápať ako projektovú dokumentáciu pre 

realizáciu stavby, nakoľko auditu chýbajú elementárne náležitosti projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby ako sú sprievodné a technické správy s podrobnejším opisom a postupom realizácie 

ale hlavne výkresová dokumentácia ako sú prehľadné schémy napájanie svietidiel, jednopólové 

schémy riešených RVO, výkresy vyhotovenia nových svetelných miest (stožiarov), výkresy uloženia 

káblov, určenie vonkajších vplyvov, svetelno-technický výpočet a pod. 

7. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či má k dispozícií projektovú dokumentáciu pre 

realizáciu stavby odsúhlasenú a opečiatkovanú autorizovaným stavebným inžinierom? Ak áno, prečo 

nie je nie je dostupná pre uchádzačov?  

8. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako sa bude postupovať v prípade, že verejný 

obstarávateľ nemá projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby?  

9. Otázka  



Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako sa bude postupovať v prípade, že verejný 

obstarávateľ nemá projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby?  

Odpoveď 7,8,9 : 

VO realizuje rekonštrukciu jestvujúceho verejného osvetlenia a RVO. Táto je detailne popísaná v AVO 

– Technická správa a ostatných prílohách výzvy. Na časť predmetu výzvy ( RVO5, RVO6 a prislúchajúce 

verejné osvetlenie  ) bude realizované ohlásenie stavby. Zdôrazňujeme, že sa jedná o rekonštrukciu – 

opravu jestvujúceho verejného osvetlenia, nie novú výstavbu.  

Opis údajov č.6 

Vo výkaze výmer pre RVO6 má uchádzač oceniť položku s názvom „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie  osvetlenia priechodov pre stavebné povolenie“. 

10. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako sa bude postupovať v prípade že projektantom 

vypracovaný výkaz výmer nebude korešpondovať s položkami dostupného výkazu výmer? 

11. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, akým spôsobom boli určené položky na nacenenie 

osvetlenia priechodov pre chodcov ak verejný obstarávateľ nemá k dispozícií projektovú 

dokumentáciu pre stavebné povolenie a požaduje ju oceniť vo výkaze výmer (z toho vyplýva 

požiadavka o vypracovanie PD) 

Odpoveď 10,11 : 

Predmetom verejného obstarávania je osvetlenie jestvujúcich priechodov pre chodcov, ktorých 

materiálové a montážne zabezpečenie uvádza výkaz výmer.  

Keďže od doby spracovania AVO do vypísania verejného obstarávania prebehol určitý čas, VO uvažuje 

o možnosti doplnenia nových priechodov pre chodcov.  

VO pripúšťa nejasnosť požiadavky nacenenia danej položky, preto ju nebude brať v úvahu, resp. 

doporučuje uchádzačom nenaceniť ( myslené Vypracovanie projektovej dokumentácie  osvetlenia 

priechodov pre stavebné povolenie“). 

Opis údajov č.7 

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž s nízkou hodnotou s názvom Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia Krásna. Obstarávateľ predložil výkaz výmer na základe spracovaného auditu avšak 

nestanovil predpokladanú hodnotu zákazky. 

12. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ako stanovil typ verejnej zákazky (zákazka s nízkou 

hodnotou) a požadujeme zverejnenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

Odpoveď 12 : 

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou, t.j. do 

180 000 Eur bez DPH. 

 



Opis údajov č.8 

Verejný obstarávateľ vo výzve požaduje v bode 8.4 predloženie certifikátov, resp. preukázania o zhode 

na jednotlivé materiály. 

 

13. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie materiálov, na ktoré sa vzťahuje požiadavka certifikátov, 

resp.  prehlásení o zhode, nakoľko rozsah materiálov podľa výkazu výmer je obrovský. Požaduje verejný 

obstarávateľ predloženie certifikátov len na nosné položky materiálov a teda svietidlá, stĺpy, výložníky? 

Odpoveď 13 : 

Uchádzač predloží certifikáty resp. prehlásenia o zhode na nosné materiály a to svietidlá, výložníky, 

stožiare a káble. 

Opis údajov č.9 

Verejný obstarávateľ vo výzve v bode 8.4 uvádza „Materiál špecifikovaný v prílohách (najmä svietidlá, 

stĺpy, výzbroj rozvádzačov atď.) musia spĺňať definované parametre, môžu však byť dodané 

alternatívnym výrobcom s príslušným popisom a špecifikáciou. Nevyhnutnou súčasťou špecifikácie 

svietidiel je svetelnotechnický výpočet. Obstarávateľ chápe, že iný výrobca môže mať iné parametre 

svietidiel. Tie sa však nesmú rádovo odlišovať od definovaných.“ 

14. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o predloženie vzorového svetelnotechnického výpočtu. 

15. Otázka  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie či priechod pre chodcov spĺňa požiadavky podľa 

svetelnotechnickej normy (vertikálne a horizontálne osvetlenie) a zároveň o predloženie vzorového 

svetelnotechnického výpočtu na osvetlenie priechod pre chodcov? 

Odpoveď 14,15 : 

Svetelnotechnický výpočet svietidiel po jednotlivých RVO uvádzam v prílohe. 

16. Otázka  

Vo výzve na zákazku Rekonštrukcia verejného osvetlenia Krásna sa požaduje okrem iného aj 

svetelnotechnický výpočet svietidiel. Rozumieme tomu dobre, že svetelnotechnický výpočet svietidiel 

znamená technické parametre ponúkaných svietidiel? 

Odpoveď 16 : 

Nie. Svetelnotechnický výpočet svietidiel po jednotlivých RVO uvádzam v prílohe. Požiadavky na 

technické parametre svietidiel sú obsahom AVO – strana 35,36 a súbore Predmet zákazky RVO 2 - 6. 

 

Dňa 30.7.2021           

   

 



 


