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Obec Záhorská Ves 

Obecný úrad, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves  

 

V Záhorskej Vsi,  17.6.2013 

 

 

Verejné obstarávanie 

Zákazka:  Záhorská Ves - Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

II.etapa 
 

 

Vysvetlenie súťažných podkladov 
 

Na základe žiadosti jedného z uchádzačov oznamujeme vysvetlenie súťažných 

podkladov: 
 

Otázka: 
 

V časti „E“ Vami poskytnutých súťažných podkladov je v článku č. 6, ktorý rieši spôsob 

úhrady ceny okrem iného definované zádržné a spôsob jeho uvoľnenia, pričom druhú 

polovicu zádržného podľa textu predmetného článku uvoľní objednávateľ po uplynutí „….6 

mesiacoch od odstránenia poslednej záručnej reklamácie“.    

 

a) Domnievame sa správne, že objednávateľ uvoľní takto zadržanú čiastku po uplynutí 6-tich 

mesiacoch po uplynutí záručnej doby dohodnutej v zmluve o dielo ?  

b) Do koľkých dní po uplynutí predmetných 6 –sť mesiacov vráti objednávateľ zadržanú 

čiastku ? 

c) Umožní objednávateľ takto zadržanú čiastku nahradiť bankovou zábezpekou? 

 

Vysvetlenie: 
 

K bodu a) a b) 
 

Tak ako je uvedené v texte bude zádržné vyplatené po 6 mesiacoch po odstránení poslednej 

záručnej reklamácie.   

 

Príklad:  

 

Ukončenie záručnej doby   30.06.2015 

Posledná záručná reklamácia   15.06.2015 

Odstránenie záručnej reklamácie  22.06.2015 

(do 30.6. 2015 sa nebude uplatňovať už žiadna záručná reklamácia) 

Vyplatenie zádržného    22.12.2015 

 

V prípade, že v období záručnej doby nebude uplatnená žiadna záručná reklamácia, resp. bude 

odstránená skôr než 6 mesiacov od ukončenia záručnej doby, bude zádržné vyplatené najbližší 

pracovný deň po ukončení záručnej doby.   
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K bodu c) 
 

Verejný obstarávateľ neumožňuje zádržné nahradiť bankovou zábezpekou. 

 

Otázka: 
 

V časti „E“ Vami poskytnutých súťažných podkladov je v čl. č. 14, týkajúcom sa 

zodpovednosti za vady a záruky je v treťom odstavci uvedené, že záručná doba je lehota 

uvedená v zmluve. 

Aká je dĺžka záručnej doby? 

 

Vysvetlenie:  
 

Záručná doba resp. lehota je uvedená v zmluve o dielo. V zmysle platných predpisov je 

minimálna záručná doba 24 mesiacov. Každý uchádzač môže navrhnúť dlhšiu záručnú dobu.  

 

Otázka:  
 

V časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov v poznámke je uvedené:  

„ V zmysle § 32 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov je možné splnenie účasti preukázať čestným vyhlásením.“  

 

Pri zadávaní podprahovej zákazky sa však postupuje podľa prvej časti zákona a postupom, 

okrem iného, podľa ustanovenia § 99 ods. 1 písm. a) až k) zákona o verejnom obstarávaní, 

ktorej súčasťou § 32 ods. 8 zákona nie je. (viď. Metodické usmernenie vydané Úradom pre 

VO č. 3796-5000/2013). 

 

Myslíme si správne, že k uvedeniu Poznámky v časti A.2 v súťažných podkladoch došlo 

nedopatrením a všetky potrebné doklady, ktorými sa preukazujú podmienky účasti (osobné 

postavenie, finančné a ekonomické postavenie a technická a odborná spôsobilosť)  musia byť 

už súčasťou predkladanej ponuky? 

 

Vysvetlenie: 
 

Poznámka uvedená v časti A.2 nebola v texte uvedená nedopatrením. Verejný obstarávateľ 

vzhľadom na zjednodušenie prípravy ponúk sa uspokojí s čestným prehlásením pri 

preukazovaní podmienok účasti. Konkrétne požadované doklady bude požadovať verejný 

obstarávateľ až od víťazného uchádzača.    

 

 

                                                                                        JUDr. Boris Šimkovič v.r. 

                                                                                                  starosta obce 

  
 


