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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 „Oprava
miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno“ 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. 83/2018 dňa 27.04.2018 pod zn. 5966–WYP.
Na základe žiadostí záujemcov poskytujeme v súlade s § 114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v predmetnom postupe zadávania
zákazky:

otázka č. 3: „Je možnosť, že mesto Brezno uhradí svoje finančné záväzky voči zhotoviteľovi skôr, ako
je uvedené v súťažných podkladoch? V prípade ak áno, tak v akých percentuálnych čiastkach
a termínoch? Nakoľko táto možnosť má diametrálne iný finančný dopad na ponukovú cenu
zhotoviteľa. V prípade že nie, je možnosť odpredaja pohľadávky?“
odpoveď na otázku č. 3: Nie, mesto Brezno neuhradí svoje finančné záväzky voči zhotoviteľovi
skôr, ako je uvedené v súťažných podkladoch. Otázka postúpenia pohľadávky je upravená v zmluve
o dielo v bode 4.8.

otázka č. 4: „V súťažných podkladoch bod C. Obchodné podmienky bod 3.1 je príloha č. 1 Zmluvy o
dielo Opis predmetu zákazky a mapové podklady. Chápeme správne, že dané podklady prílohy č. 1
predkladá až úspešný uchádzač?“
odpoveď na otázku č. 4: Pokyny pre prípravu ponuky, týkajúce sa zmluvy o dielo a jeho príloh sú
uvedené v súťažných podkladoch v časti C bod 3. Zmluvu vyhotoví verejný obstarávateľ, prípadnú
súčinnosť si verejný obstarávateľ vyžiada od úspešného uchádzača podľa § 56 ods. 8 zákona.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 23.05.2018. Podľa § 114 ods. 8 zákona: „Vysvetlenie informácií
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej
dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa
požiada dostatočne vopred.“. Tri pracovné dni, t.j. tri plne disponibilné pracovné dni znamenajú
v tomto prípade dni 18.05., 21.05. a 22.05.2018. Záujemcovia požiadali o vysvetlenie až 18.05.2018
v odpoludňajších hodinách. Z uvedeného dôvodu, bez ohľadu na faktor „predpokladu, že
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o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred“, verejný obstarávateľ z uvedených objektívnych
dôvodov nemôže vysvetlenie poskytnúť najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
Podľa § 21 ods. 4 zákona: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na
predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie
splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 a § 114 ods. 8 aj napriek
tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia
podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.“.
Verejný obstarávateľ neposkytuje vysvetlenie tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk, lebo záujemca nepožiadal o vysvetlenie dostatočne vopred. Verejný obstarávateľ
v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky ani na preukázanie splnenia podmienok účasti
nevykonal žiadnu zmenu. Na základe týchto skutočností verejný obstarávateľ lehotu na predkladanie
ponúk nepredlžuje.
S pozdravom
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