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Vec: Vysvetlenie 

Zákazka: Úprava verejných priestranstiev – rekonštrukcia – ulica Dolná Banská Štiavnica – 

urbanisticko-architektonická štúdia 

 

Na základe otázok jedného z možných uchádzačov poskytuje vysvetlenie na predložené otázky: 

1. Všimli sme si, že súčasťou prílohy č. 5 výzvy -  formulára na predloženie CP je v časti A) 

Geodetické zameranie územia, podkladové materiály, prieskumy, rozbory uvedený popri 

geodetickom zameraní územia aj dendrologický prieskum. Požiadavka na dendrolog. 

prieskum sa však nenachádzala ani v b. č. 2 "Predmet zákazky a jeho špecifikácia" v rámci 

predchádzajúcej výzvy - prieskumu trhu na stanovenie PHZ, ani v aktuálnej výzve na 

predloženie CP. Bude sa na základe toho upravovať PHZ, keďže v rámci jej zisťovania 

táto požiadavka nebola jej súčasťou, alebo naopak nebude dendrolog. prieskum súčasťou 

predmetu zákazky a bude napríklad zabezpečený iným spôsobom?  

Odpoveď: V rámci spracovania geodetického zamerania, je aj spracovanie zjednodušeného 

"dendrologického zmapovania" druhu drevín a prípade orientačného stavu drevín, t.j. môže 

byť prípadne spracovaný aj iným spôsobom, ako len dendrológom, napr. záhradným 

architektom, resp. inou osobou, ktorá má na to odborné znalosti. 

Z dôvodu, že sa jedná len o spracovanie štúdie  dendrológia samotného územia môže byť v 

tejto fáze zjednodušená a zmapovanie a posúdenie daného stavu dendrológom sa bude riešiť 

až následne pri spracovaní projektovej dokumentácie. 

2. Podľa b. 13 výzvy na predloženie CP "Kritériá na vyhodnotenie ponúk" je jediným 

kritériom najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu 

zákazky podľa b. 2 výzvy vyjadrená v Eurách vrátane DPH (ak je uchádzač platca DPH).  

To znamená, že sa budú porovnávať ceny s DPH a bez DPH, ak budú medzi uchádzačmi 

platcovia aj neplatcovia DPH? Predpokladáme, že ide o omyl a budú sa porovnávať ceny 

bez DPH v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. Prosíme však o potvrdenie 

tohto predpokladu. 

Odpoveď: Uchádzač predkladá cenu podľa toho, či je platcom DPH alebo nie je platcom DPH. 

Pokiaľ nie je platcom DPH, je jeho cena bez DPH konečná. Z toho vyplýva, že v prípade 

neplatcu DPH sa porovnáva takáto cena s cenou iného uchádzača, ktorý je platcom DPH 

s takouto cenou s DPH, pretože to je konečná zmluvná cena. 

 

S pozdravom 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

     primátorka mesta 

Všetkým možným uchádzačom 


