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1. ÚVOD
Uchádzači ocenia samostatne každú položku vo výkaze výmer a budú dodržiavať
inštrukcie týkajúce sa prenosu čiastkových súhrnov do celkového súhrnu uvedeného
vo výkaze výmer.
Výkaz výmer musí byť interpretovaný v spojení so všetkými ostatnými dokumentmi
tvoriacimi Zmluvu o dielo a má sa za to, že zhotoviteľ sa dokonale oboznámil s podrobným
popisom prác, ktoré sa majú vykonať a so spôsobom, akým sa majú vykonať. Všetky práce
sa budú realizovať podľa ich skutočného zámeru a významu a k úplnej spokojnosti
stavebného dozoru.
Súčasťou výkazu výmer sú aj názvy a typy technologických zariadení (nie stavebných
objektov a materiálu) a ich výrobcov uvedené pre príslušné položky, ktoré sa stávajú
súčasťou diela a sú predmetom dodávok v rámci zmluvy o dielo. Uvedené technologické
zariadenia musia byť v súlade s technickými špecifikáciami.

2. MNOŽSTVÁ
Množstvá uvedené vo výkaze výmer sú indikatívne a sú uvedené ako podklad jednotného
základu pre vypracovanie ponúk, vypracované na základe výkazu výmer realizačných
dokumentácií uvedených v kapitole 7. Neexistuje žiadna záruka pre zhotoviteľa, že skutočne
vykonané práce sa nebudú líšiť od tých, ktoré sú uvedené vo výkaze. Uchádzači musia
starostlivo zvážiť všetky aspekty a riziká uvedené v súťažných podkladoch.
Prípadne poznámky týkajúce sa množstiev je potrebné uviesť vo forme prílohy,
rešpektujúc systém rozdelenia na položky s uvedením číselných kódov a stručných popisov
v súlade s touto dokumentáciou vrátane sadzieb a cien.

3. OCEŇOVANIE
Pri oceňovaní položiek sa musia zohľadniť obchodné podmienky zmluvy o dielo, technické
špecifikácie a príslušné výkresy. Uchádzači sú povinní podrobne preštudovať všetky
uvedené súčasti súťažných podkladov. Prípadné odkazy v špecifikáciách alebo výkazoch na
konkrétne výrobky treba chápať len ako príklad, uchádzači môžu navrhnúť akékoľvek
výrobky, ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v týchto špecifikáciách.
Pokiaľ uchádzači zistia nesúlad medzi textovou a výkresovou časťou špecifikácií
alebo výkazmi výmer, sú povinní na túto skutočnosť obstarávateľa upozorniť v rámci
lehoty na vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov. Chyby zistené dodatočne
nebudú brané do úvahy
Ďalej upozorňujeme na prioritu, podľa ktorej sú technické špecifikácie a výkresy
nadradené výkazom výmer. Pri oceňovaní teda treba skonfrontovať technické špecifikácie
a výkresy s výkazmi.
Ceny a sadzby uvedené vo výkaze výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných
v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie a výkresy vrátane všetkých
nákladov a výdavkov ktoré môžu súvisieť s realizáciou popísaného diela.
Uchádzačov ďalej upozorňujeme, že v prípade keď výkazy výmer obsahuje agregované
položky, uchádzači sú povinní do jednotkových cien danej položky započítať všetky práce a
materiály, ktoré s danou činnosťou súvisia, vrátane dočasných prác a dodávok materiálov
k dočasným prácam aj keby neboli uvedené v danom výkaze. Bude sa mať za to, že
uchádzač tieto práce a materiály rozpustil v jednotkovej cene niektorej položky.
Vzhľadom na uvedené, jednotkové ceny budú obsahovať najmä:





všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov náklady bez ohľadu na to, či sú vo
výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
všetky náklady na mimostaveniskovú dopravu materiálov náklady bez ohľadu na to, či sú
vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné
materiály,
náklady na vykládku, skladovanie, presun hmôt (vnútrostavenisková doprava všetkých
hmôt, materiálov a výrobkov) a rozdelenie všetkých odovzdaných dodávok, určených
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k zabudovaniu,
všetky náklady na montáž výrobkov a zariadení bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch
samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
náklady na všetky pomocné práce ako napr. lešenie, zdvíhacie zariadenia, podopieracie
konštrukcie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh aj v prípade potreby použitie
larsenových stien vrátane odstránenia týchto pomocných prác a výkonov,
všetky náklady na kompletnú montáž strojov, zariadení, potrubí, armatúr vrátane
spojovacích prvkov, príslušenstva a pomocných materiálov, vrátane presunu hmôt
a všetkých súvisiacich činnosti, vrátane provizórnych zdvíhacích zariadení a pomocných
konštrukcií
náklady na kompletné demontážne práce zariadení (strojov, konštrukcií, potrubných
rozvodov vrátane armatúr a spojovacích prvkov), elektroinštalácie, oceľových a iných
konštrukcií, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacich činnosti, vrátane provizórnych
zdvíhacích zariadení a pomocných konštrukcií
náklady na vybavenia, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného
náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov
zhotoviteľa,
náklady na vybavenie vstupov na jednotlivé pozemky, náklady na čiastočné uzavretie a
užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné pre vykonávanie stavby. Vzniknuté
administratívne poplatky sú súčasťou nákladov zhotoviteľa a nebudú zvlášť hradené.
Súčasťou sú taktiež náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov
proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
náklady na debnenie všetkého druhu pri betonárskych prácach,
náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, premostenie
výkopov
náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh vrátane poplatkov za vypúšťanie a prípadné
čistenie v zmysle platnej legislatívy,
náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia
objednávateľom,
udržiavanie a odstránenie staveniska a odvoz všetkého stavebného materiálu počas aj
po ukončení prác,
náklady na vykonanie skúšok konštrukcií, zhotovení vzoriek, kontroly merania, skúšky a
individuálne vyskúšanie, mimo komplexných skúšok zariadení, ktoré sú ocenené
samostatne
výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, sťažené dopravné podmienky, územné
vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané)
a pod.
všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny,
odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri
práci (pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)
náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia
a likvidácie odpadov, náklady za poplatky uskladnenia odpadov a zeminy na skládkach
komunálneho odpadu alebo obdobných skládkach
náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality
všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné
vykonanie prác

Okrem toho do jednotkových cien jednotlivých položiek prevádzkových súborov
a stavebných objektov treba zohľadniť :
 Poistenia a záruky
 Náklady na zabezpečenie a zriadenie zariadenia staveniska stavby ( plochy, sklady,
kancelárie, šatne a ostatné zariadenia podľa potrieb zhotoviteľa v rozsahu potrebám
charakteru stavby).Údržba a zabezpečenie prevádzky zariadenia staveniska ( napr.:
upratovanie, platby za elektriku, stočné a vodné, telekomunikačné poplatky a pod.)
Zabezpečenie chodu administratívnej časti zariadenia staveniska a kancelárii ( náklady
na spotrebný materiál, tlač a kopírovanie, počítače a pod.)

8






Likvidácia zariadenia staveniska a
uvedenie územia do pôvodného stavu.
Inžinierska , kompletizačná a administratívna činnosť zhotoviteľa.
Zabezpečovanie potrebných povolení pred zahájením prác a počas realizácie stavby,
vrátane poplatkov. Zabezpečenie vyjadrení o existencií všetkých podzemných vedení a
zabezpečenie vytýčenia podzemných vedení ( vrátane aj prípadne nezakreslených v
dokumentácii stavby).Zabezpečenie vytýčenie stavebných objektov stavby zodpovedným
geodetom. Zhotovenie potrebných výrobných a dielenských dokumentácií a pod.
Zaškolenie obsluhy pred odovzdaním diela objednávateľovi do prevádzky a riadenie
skúšobnej prevádzky
Skúšky vykonávané pred odovzdaním stavebného diela objednávateľovi do prevádzky
( individuálne skúšky, komplexné skúšky, a pod.), okrem skúšok , ktoré sú zahrnuté vo
výkazoch výmer prevádzkových súborov a stavebných objektov.

Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo
všetkých jednotkových sadzbách. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v Eurách pre každú
položku vo výkaze výmer, zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač neocení
položku, bude sa mať za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo cenách pri
iných položkách. Nie je dovolené modifikovať výkaz výmer ani iným spôsobom pozmeňovať
súpis položiek, napr. vložením dodatočnej položky. Cena ponuky musí zhŕňať nepredvídané
náklady v rozsahu špecifikovanom v celkovom súhrne cien výkazu výmer. Sadzby a ceny
uvedené vo výkaze výmer budú použité ako základ na výpočet priebežných platieb za
skutočne vykonané práce a pre oceňovanie zmien.
V prípade, ak obstarávateľ zistí aritmetické chyby v ponuke, opraví ich nasledujúcim
spôsobom:
 ak sa vyskytne nesúlad medzi sumou vyjadrenou číselne a sumou vyjadrenou slovne,
suma vyjadrená slovne bude mať prednosť;
 ak sa vyskytne nesúlad medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, zistenou
vynásobením jednotkovej ceny a množstva, potom uvedená jednotková cena bude
považovaná za správnu cenu.

4. DANE
Ponuková cena nesmie zahŕňať žiadne dane, obchodné dane, clá a dovozné prirážky,
prístavné poplatky alebo akékoľvek iné poplatky, ktoré môžu byť odvádzané v súlade so
zákonmi platnými ku tzv. základnému dátumu a ktoré môžu byť vymerané mimo alebo na
území Slovenskej republiky na výrobu, spracovanie, predaj a prepravu zariadenia
zhotoviteľa, technologických zariadení, materiálu, dodávok alebo služieb, ktoré sa majú
použiť, zriadiť alebo poskytovať v rámci zmluvy o dielo.

5. MERANIE VYKONANÝCH PRÁC
Pokiaľ nie je uvedené inak v technických špecifikáciách alebo v výkaze výmer, bude sa
merať iba trvalé dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na
základe technických špecifikácií a výkresovej časti SP). Pokiaľ budú rozdiely medzi
výkresmi súťažných podkladov a realizačnej dokumentácie, pre meranie vykonaných
prác budú smerodajné výkresy súťažných podkladov.
Pri navyše prácach alebo pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na
akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové
sadzby z výkazu výmer okrem prípadov, keď takéto sadzby neexistujú. V takýchto prípadoch
sa použijú sadzby dohodnuté so stavebným dozorom.
Za straty materiálu a zariadení alebo ich častí počas zhotovenia diela (napr. straty
v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na
stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania zmluvy
a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv.
„stratné“ nebude uznávať; uchádzači majú stratné započítať do jednotkových cien.

6. PLATBY
Platby za všetky položky za vykonajú v súlade s obchodnými podmienkami zmluvy o dielo.
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7.VÝKAZY VÝMER
Priložené tabuľky v Zväzku 4 , časti 2 - VÝKAZY VÝMER uvádzajú podrobný výkaz, ktorý
je potrebné oceniť v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými vo Zväzku 3
(Technické špecifikácie) a vo Zväzku 5 (Výkresy). Všetky položky vo VÝKAZOCH VÝMER
budú ocenené v Eurách.
VÝKAZY VÝMER obsahuje "Výkaz B" – Výkaz všeobecných položiek a "Výkaz C" –
Výkazy výmer prevádzkových súborov a stavebných objektov rozčlenených do “Výkazov C1
až C9“. “Výkaz A“ je celkový sumár ponukových cien prevzatých z výkazov „B“ a „C“.
Uchádzači sú povinní použiť materiály a zariadenia také, aby spĺňali kvalitatívne
požiadavky uvedené priamo vo výkazoch výmer alebo uvedené vo Zväzku 3 (Technické
špecifikácie) aj vo Zväzku 5 (Výkresy).

