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Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 06.12.2018
Miesto, dátum

Vec: 116785-WYP - Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba
severnej tribúny - dokončenie
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v
inej sprievodnej dokumentácií
V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
na predmet zákazky Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba
severnej tribúny - dokončenie uverejnenej vo vestníku UVO č. 231 zo dňa 23.11.2018 pod číslom
16785 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií:
Otázka č. 1:
V súťažných podkladoch, je uvedené, že Verejný obstarávate!’ požaduje zábezpeku (vinkuláciu počas
záručnej doby) vo výške 10% z ceny za dielo bez dane z pridanej hodnoty počas záručnej doby diela.
Žiadame verejného obstarávateľa o možnosť prehodnotenia a zrušenia tejto požiadavky v súťažných
podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ na tejto zmluvnej požiadavke trvá, nakoľko predmet zákazky je
financovaný aj z dotácií zo štátneho rozpočtu a verejný obstarávateľ chce mať predmet
zákazky vykonaný kvalitne a maž záruku na odstránenie prípadných chýb a nedostatkov
v záručnej dobe.
Otázka č. 2:
V návrhu zmluvy, v čl. 6 Platobné podmienky, v bode 6.1 je uvedené, že „Zhotoviteľ uplatňuje nárok
na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy po splnení predmetu plnenia.“
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či uvedené znamená, že Zhotoviteľ je
oprávnený vystaviť len jednu faktúru a to až po ukončení prác? V prípade, že áno, žiadame verejného
obstarávateľa o možnosť vystaviť faktúru vždy k poslednému dňu v mesiaci do ukončenia diela.
Odpoveď:
Áno, zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po ukončení prác. Verejný obstarávateľ na tejto
zmluvnej požiadavke trvá.
Otázka č. 3:

V návrhu zmluvy o dielo nie sú uvedené podmienky na realizáciu prípadných prác naviac. Žiadame
verejného obstarávateľa o doplnenie týchto podmienok do návrhu zmluvy o dielo.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ doplnil do článku 8. Podmienky vykonania diela zmluvy o dielo nižšie
uvedené body pri prípadnej zmene zmluvy:
8.15 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení
§ 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
8.16 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
8.16.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne
prostredníctvom Zmenového listu.
8.16.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy
respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu
požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
8.16.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich
cena určí:
a)
pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k
zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
b)
pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých
v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené
smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
c)
pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví
kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom
s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa
upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase
spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v
prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ
individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná
faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV %
- výrobná réžia PSV %
- správna réžia HSV %
- PSV........%
- VRN........%
- Kompletizačná prirážka %
- zisk.........%
8.16.4
Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne
potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky,
alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
8.16.5

Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia
zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od
rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými
stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

8.16.5

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok
uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a
Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade
s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
8.16.6
V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne
Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene
lehoty plnenia.
8.16.7
V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ,
postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany
Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky.
Prílohou č. 1 tohto vysvetlenia je Príloha č. 3 ZoD doplnená Súťažných podkladov, kde sú
vyššie uvedené body doplnené (zeleno označené).

..................................................................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Príloha:

Príloha č. 3 ZoD doplnená Súťažných podkladov (vo formáte .pdf a .doc)

