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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Záujemcovia – podľa rozdeľovníka
Bratislava, 19.10.2021
VEC: Vysvetlenie výzvy na predloženie ponúk
Spoločnosti YEPT s.r.o., sídlo: Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov, IČO: 51 178 435, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.: 124225/B, ako kontaktnej osobe verejného obstarávateľa Mestská časť
Bratislava-Ružinov, sídlo: Mierová ul.21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155, vo veci verejného
obstarávania zákazky „Rekonštrukcia strechy Materskej školy Piesočná 2, elokované pracovisko
Vietnamská 13“ (výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na internetovej stránke
https://yept.eu/obstaravania/ dňa 06.10.202, bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných
podkladov. Spoločnosť YEPT s.r.o. Vám týmto v zmysle § 48 zák.č.343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov poskytuje nasledovné vysvetlenie výzvy na
predloženie ponúk k vyššie uvedenej zákazke. Otázky z doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy
na predloženie ponúk nie sú v tomto vysvetlení výzvy na predloženie ponúk upravené.
Otázka č.1:

„V zmluve o dielo absentuje informácia o riešení situácie v prípade vzniku naviac prác a to z
náležite odôvodnených skutočností. Ako bude verejný obstarávateľ v takomto prípade
postupovať ? Je prípustný vznik naviac prác?“
Odpoveď na otázku č.1:
Verejný obstarávateľ v prípade vzniku dôvodných naviac prác bude postupovať v zmysle
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zák.č.343/2015 Z.z. v znení
nesk. predpisov a zák.č.513/1991 Zb. v znení nesk. predpisov.
Otázka č.2:

„Podľa súťažných podkladov a zmluvy je lehota dodania predmetu zákazky do 8 týždňov odo
dňa účinnosti zmluvy. Správne rozumieme, že do tejto lehoty sa započítava aj odovzdanie diela
zhotoviteľovi, informovanie objednávateľa o začatí stavebných prác, realizácia diela a aj
odstránenie prípadných vád a nedorobkov ? Nezačne lehota na realizáciu diela plynúť až od
okamihu odovzdania staveniska zhotoviteľovi ? V zmysle vyššie uvedeného poukazujeme na
bod 18. čl. IV zmluvy: Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo Objednávateľovi ako aj
odstrániť vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole do uplynutia lehoty výstavby.
Vznik vád a nedorobkov nevieme predpokladať, preto ak je to tak ako uvádzate v zmluve,
museli by sme dielo odovzdať v oveľa skoršom termíne ako je 8 týždňov. Nakoľko môže
vzniknúť situácia, že dielo sa pre určité skutočnosti bude odovzdávať v posledný deň lehoty
výstavby a stavbyvedúci zistí vady či nedorobky, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nevedel
predvídať. V takomto prípade sa vady odstrániť v lehote výstavby nestihnú.“
Odpoveď na otázku č.2:
Lehota na výstavbu diela začína plynúť dňom účinnosti uzavretej zmluvy o dielo a nie až od
odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Zhotoviteľ musí do uplynutia lehoty výstavby dielo riadne
vykonať a odovzdať objednávateľovi, teda musia byť odstránené aj všetky prípadné vady
a nedorobky zistené pri odovzdávaní diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu
diela ako aj harmonogram realizácie diela a pokiaľ predpokladá existenciu vád či nedorobkov
v čase odovzdávania diela objednávateľovi, je na jeho zodpovednosti určiť termín odovzdania
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------diela objednávateľovi s dostatočnou časovou rezervou pre následné odstraňovanie vád
a nedorobkov zistených pri odovzdaní diela objednávateľovi.
Otázka č.3:

„Podľa čl. IV. bod 40 je zhotoviteľ povinný preukázať uzavretie poistenia Objednávateľovi
predložením kópie poistnej zmluvy, ktorá bude zároveň tvoriť prílohu č. 5 k ZoD. Je možné
nahradiť preukázanie poistenia Objednávateľovi predložením poistného certifikátu/poistných
certifikátov namiesto poistnej zmluvy? Poistný certifikát/poistné certifikáty budú zároveň
prílohou k ZoD.“
Odpoveď na otázku č.3:
V bode 40 článku IV. zmluvy o dielo je výslovne uvedené, že uzavretie poistenia je možné
preukázať predložením kópie poistnej zmluvy, poistky alebo poistného certifikátu. Verejný
obstarávateľ bude akceptovať predloženie ktorékoľvek z uvedených dokumentov ako
dokumentu preukazujúceho uzavretie poistnej zmluvy.

..........................................
JUDr. Miloš Škorec
konateľ
YEPT s.r.o.
kontaktná osoba
Mestská časť Bratislava-Ružinov
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