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Vec
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
Verejný obstarávateľ, Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, uskutočňuje verejné
obstarávanie podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s predmetom zákazky „Cyklotrasa
Brezno – Valaská“ postupom podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“). Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
č. 46/2018 dňa 06.03.2018 pod zn. 3156–WYP.
Na základe žiadostí záujemcu poskytujeme v súlade s § 114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v predmetnom postupe zadávania
zákazky:

otázka č. 1: „V návrhu zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou súťažných podkladov, konkrétne v bode
7.42. článku č. 7 s názvom „Povinnosti zhotoviteľa“ je uvedené:
Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy vložil na účet objednávateľa sumu vo výške
....................(10 % zmluvnej ceny celkom podľa bodu 3.3) € (slovom: ....................(10 % zmluvnej ceny
celkom podľa bodu 3.3) eur), ktorá bude slúžiť ako inštitút finančnej zábezpeky riadneho zhotovenia
diela ako celku v dohodnutom termíne, kvalite a pri dodržaní ostatných zmluvných podmienok.
Zhotoviteľovi vznikne nárok na uvoľnenie tejto finančnej zábezpeky po riadnom zúčtovaní projektu
s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (po refundácii nákladov objednávateľa).
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, resp. potvrdiť, že v prípade úspechu vo verejnej súťaži bude
možnosť nahradiť požadovanú sumu vo výške 10% zmluvnej ceny, ktorá bude slúžiť ako inštitút
finančnej zábezpeky riadneho zhotovenia diela ako celku v dohodnutom termíne, kvalite a pri
dodržaní ostatných zmluvných podmienok bankovou zárukou? Môže verejný obstarávateľ upraviť
znenie uvedeného bodu návrhu zmluvy o dielo tak, aby mali uchádzači možnosť predložiť bankovú
záruku namiesto vloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa?

odpoveď na otázku č. 1: Nie, nejde o zábezpeku podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní,
ktorou sa zabezpečujú ponuky uchádzačov. Ide o zmluvnú podmienku a verejný obstarávateľ
požaduje len od úspešného uchádzača vloženie finančných prostriedkov na účet verejného
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obstarávateľa. Táto zmluvná podmienka je určená jednoznačne a nemožno ju naplniť (nahradiť)
bankovou garanciou.
S pozdravom

Ing. Mária Borbélyová
kontaktná osoba
pre styk so záujemcami/uchádzačmi

