
 
 
 
 

O b e c   S e ň a,  044 58 Seňa 200 

 
 
 
 
 

                                                                                                                         Všetkým záujemcom 
 
 
                                                                                                                         V Seni 07.05.2021 

 

Vec: Žiadosť o vysvetlenie – odpoveď. 

 

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme dostali v predmete zákazky s nízkou hodnotou na 

uskutočnenie stavebných prác postupom podľa § 117 ZVO s názvom: „ Dobudovanie základnej 

technickej infraštruktúry v obci Seňa“, ktorá bola uverejnená Výzvou na predkladanie ponúk dňa 

28.04.2021 na www. obecsena.sk ,Vám poskytujeme nasledovné odpovede:  

 

 
Otázka č.1 : 
V súťažných podkladoch – zmluva o dielo je v článku II, bod 2.2 definovaný záväzok zhotoviteľ 
zrealizovať dielo okrem iného i v súlade s podmienkami stavebného povolenia.  

 Keďže príslušné stavebné povolenie netvorí súčasť súťažných podkladov poskytnutých 
obstarávateľom k spracovaniu ponuky, je toto pre danú akciu vydané ? 

 Pokiaľ áno, môže toto obstarávateľ, i v záujme obdržania objektívnych ponúk, poskytnúť ? 

 Pokiaľ ho objednávateľ nemôže poskytnúť, môže potvrdiť, že podmienky vyplývajúce 
z predmetného stavebného povolenia boli zohľadnené v ním poskytnutých podkladoch 
k spracovaniu ponuky ? 

  
Odpoveď: 

Stavebné povolenie je vydané. Na vypracovanie relevantnej ponuky uchádzačom nie je potrebné, 

aby uchádzač mal stavebné povolenie k dispozícii. 

 
Otázka č. 2 : 
V súťažných podkladoch – zmluva o dielo je v článku XI,   bod 11.2 je definované oprávnenie 
Objednávateľa použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia 
právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia. Vzhľadom 
na povahu zábezpeky, t.j. výkonová zábezpeka, ako i skutočnosť že kolaudácia nie je predmetom diela 
realizovaného zhotoviteľom, považujeme možnosť jej využitia a teda aj jej platnosti do vydania 
kolaudačného rozhodnutia, resp. do vydania posledného rozhodnutia o užívaní stavby za neprimerané. 
Súčasne je dané znenie bodu 11.2 v priamom rozpore so samotným znením zmluvy o dielo tvoriacej 
súčasť  poskytnutých súťažných podmienok – viď bod 11.3, resp. 11.7, odsek 11.7.1. 
Prehodnotí obstarávateľ znenie  bodu 11.2 a upraví ho tak, aby jeho znenie zodpovedalo jednak 
povahe zábezpeky a jednak i zneniu ním poskytnutej zmluvy o dielo ?     

 

 

 



Odpoveď: 
Obchodné podmienky  si v zmluvných podmienkach určuje verejný obstarávateľ. So zmenou 

týchto obchodných podmienok podľa Vašich požiadaviek verejný obstarávateľ nesúhlasí. 

 
Otázka č. 3 : 
V súťažných podkladoch – zmluva o dielo je v článku XI, bod č.11.3 použitý pojem „Protokol 
o vyhotovení diela“. Podľa znenia článku VII, bod 7.4 je dokladom o splnení diela „Protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela“.  
Ide o identické dokumenty ? 
Pokiaľ áno môže obstarávateľ zjednotiť názvoslovie ? 
Pokiaľ sa nejedná o identické dokumenty môže obstarávateľ ozrejmiť v čom je ich rozdiel ? 
 
Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ akceptuje Vašu pripomienku a uvedie názvoslovie do súladu v zmluve 

s úspešným uchádzačom. 

 
Otázka č. 4 : 
V súťažných podkladoch – zmluva o dielo je v článku XIII, bod 13.8 ako jedna z príloh definovaná 
Poistná zmluva. 
Uchádzač má uzatvorenú rámcovú poistnú zmluvu, ku ktorej príslušný poistný dom vydáva tzv. poistný 
certifikát. 
Bude obstarávateľ akceptovať, pokiaľ úspešný uchádzač ako Prílohu č.4 k zmluve doloží  
takýto poistný certifikát ? 
 
Odpoveď: 

Áno, stačí ak úspešný uchádzač predloží poistný certifikát platný počas celého obdobia až do 

ukončenia a odovzdania diela. 

Poistnú zmluvu resp. poistný certifikát predkladá len úspešný uchádzač pri podpise zmluvy ! 

 
 
S pozdravom 

 

                                                                                                          Ing. Tomáš Štark v. r. 

                                                                                               osoba zodpovedná za proces VO 


