
   Odpovede na otázky k zadaniu VO vznesené uchádzačmi k dátumu 20.10.2020 
 

1. Otázka  

Spoločnosť (uchádzač) sa . má záujem zúčastniť výzvy na predloženie ponuky k zákazke s 
názvom: „Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA a.s.“ pre Logický celok 3: 
Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia. 
V rámci možnosti komunikácie a vysvetlenia ponuky Vás chcem požiadať o potvrdenie 
informácie k zloženiu bankovej záruky pre daný logický celok, a to aká je výška zábezpeky 
pre logický celok 3.. 
 

Odpoveď  

Zábezpeka k predloženiu ponuky sa nevyžaduje. Len úspešný uchádzač, s ktorým sa bude 
uzatvárať zmluva, predloží v zmysle podmienok zmluvy  čl. V bod. 11 buď bankovú záruku 
za záručnú dobu diela vystavenej renomovanou bankou, v prospech objednávateľa je vo 
výške 10% z ceny diela alebo je možná i alternatíva, a to vložiť finančné prostriedky 
zhotoviteľom na samostatný bankový účet objednávateľa. Uvedené podmienky zmluvnej 
bankovej záruky alebo jej alternatívy zloženia finančných prostriedkov zhotoviteľom na 
samostatný bankový účet objednávateľa, sú rovnaké pre všetky 3 logické celky. 

 
2. Otázka 

 
Na základe zverejnenej výzvy na vašom webovom sídle „Zníženie energetickej náročnosti v 

podniku RONA a.s.“, Logický celok 3: Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia 

žiadame o doplnenie dokumentácie pre účely nacenenia. 

Z dôvodu nacenenia vyššie uvedeného celku žiadame zaslať nasledovné doplnenie 

dokumentov: 

  V dokumentácii pre nacenenie chýba: 

 Katalógové listy svietidiel, ak chceme robiť zámeny a niesť zodpovednosť za intenzitu 
osvetlenia mali by sme mať k dispozícii 

 Schéma zapojenia pre 3 rozvádzače, sú v rozpočte ale v podkladoch sme ich 
nezachytili, bez toho nevieme naceniť 

Ďakujeme za promptné doplnenie požadovaných dokumentov.  

Odpoveď 

Bod 1 – nepredpisujeme konkrétne svietidlo, ale len jeho parametre, uchádzač môže 

ponúknuť svoje svietidlo a parametre môže doložiť postupom definovaným v podkladoch VO 

vrátane katalógového listu 

Bod 2 – Odpoveď doplníme neskôr. 

3. Otázka 

Vo veci predmetnej tendrovanej zákazky, Vás prosíme o možnost´obhliadky zariadenia pred 

spracovaním cenovej ponuky. 

 Odpoveď 

Dobrý deň, 

Fyzickú obhliadku nebudeme realizovať z dôvodu závažnej situácie pandémie COVID 19, tak 

ako bolo uvedené vo výzve. Avšak na uložisku, bude uložené video a foto dokumentácia 

(virtuálna obhliadka) jednotlivých celkov. Treba sledovať web stránku,  

https://ronaskkmy. 
sharepoint.com/:f:/g/personal/gazdik_ronaskk_onmicrosoft_com/EhdQUe9b1RZAgekT55 
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_uMR8Bchh3r6p_pZRr7kyZ8Ogg0w?e=gbDr5L 

 
kde v najbližších dňoch doplníme odkaz pre tieto dokumenty. 

4. Otázka 
 
Prosím Vás, kde stiahnem podklady k vypracovaniu cenovej ponuky?  

 Odpoveď 

Všetky potrebné dokumenty sa nachádzajú na webovej stránke RONA , konkrétne na plne 
funkčnom linku: 

https://www.rona.glass/sk/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-
narocnosti-v-podniku-rona-a-s/  
 

5. Otázka 

 
Posielame zoznam pracovníkov na obhliadku VO - RONA - LED svietidlá   
Prosíme o potvrdenie termínu. 
 

Odpoveď 

Fyzickú obhliadku nebudeme realizovať z dôvodu závažnej situácie pandémie COVID 19, tak 

ako bolo uvedené vo výzve. Avšak na stránke, bude uložené video a foto dokumentácia 

(virtuálna obhliadka) jednotlivých celkov. Treba sledovať web stránku,  

https://ronaskkmy. 
sharepoint.com/:f:/g/personal/gazdik_ronaskk_onmicrosoft_com/EhdQUe9b1RZAgekT55 
_uMR8Bchh3r6p_pZRr7kyZ8Ogg0w?e=gbDr5L 

kde v najbližších dňoch doplníme tieto dokumenty. 

 

6. Otázka 

Dobrý deň prajem, 

v súvislosti s vyhlásenou Výzvou na predloženie ponuky zo dňa 15.10.2020 by som Vás 

chcel poprosiť o stanovisko k požiadavke  bodu  4.3 Podmienky účasti týkajúce sa technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, kde sa stanovuje,  že: „Ak uchádzač predkladá 

ponuku na logický celok 2, požaduje sa preukázať, že v definovanom období (t.j. päť rokov 

od vyhlásenia zákazky) uskutočnil uchádzač v minimálnej kumulatívnej hodnote  552 000,00 

EUR bez DPH stavebné rovnakého alebo podobného charakteru (t.j. Vykurovacie práce) ako 

je predmet tohto logického celku za požadované obdobie,“ a teda moja otázka znie, či je 

možne preukázať splnenie tejto podmienky aj dodávkami svojich subdodávateľov, keďže my 

ako VIPO a.s. nedisponujeme dodávkami predmetnej časti v požadovanom rozsahu, ale náš 

dodávateľ, resp. dodávatelia každý vo svojej oblasti, spoločne áno. 

Odpoveď 

Podľa bodu 4.9 Výzvy na predloženie ponuky, cit.: 
"Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné 
zdroje inej osoby alebo uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby - bez ohľadu na 
ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať̌, 

https://www.rona.glass/sk/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-narocnosti-v-podniku-rona-a-s/
https://www.rona.glass/sk/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-narocnosti-v-podniku-rona-a-s/
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že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi alebo technickými a odbornými 
kapacitami mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie alebo svoju 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať 
záväzok osoby, že poskytne plnenie alebo svoje kapacity počas celého trvania zmluvného 
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať 
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté." 
 

Z vyššie citovaného vyplýva, že ako uchádzač môžete preukázať splnenie tejto podmienky aj 
dodávkami inej osoby/iných osôb za predpokladu dodržania vyššie stanovených podmienok 
(písomná zmluva, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo 
poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity 
uchádzačovi poskytnuté). 

 

Poznámka: Linky na foto-video dokumentáciu k jednotlivým logickým celkom sú 
uložené aj v samostatnom súbore „Linky na foto-video dokumentáciu k VO.pdf“ 

 


