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Vec : Odpoveď na žiadosť o nápravu
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba ako verejný
obstáravateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) 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) uverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. 99/2018 zo dňa
21.05.2018 pod označením 7084 – WYP Výzvu na predkladanie ponúk na dodávateľa
stavebných prác na predmet zákazky – Multifunkčný objekt pri Obecnom úrade v Kamennej
Porube.
Dňa 31.05.2018 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o nápravu podľa § 164
ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti postupu verejného obstarávateľa.
Podmienka, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje :
Žiadateľ žiada verejného obstarávateľa, aby v rámci vybavenia oprávnenej žiadosti
o nápravu zjednal nápravu tým, že :
Upraví súťažné podklady v časti C. OBCHODNÉ PODMIENKY (samostatná príloha),
Zmluva o dielo v častiach týkajúcich sa požiadavky na výšku realizačnej záruky (kaucie),
momentu jej poskytnutia tak, aby dané zmluvné podmienky boli určené nasledovne :
a) Realizačná zábezpeka (kaucia) bola znížená a stanovená v primeranej výške so
zohľadnením predpokladanej hodnoty zákazky a so zohľadnením spôsobu možnosti
vystavenia faktúr za časti vykonaných stavebných prác v rámci plnenia predmetu
zákazky – zhotovenia diela a splatnosti faktúr,
b) Požiadavka poskytnutia realizačnej zábezpeky (kaucie) bola stanovená k momentu
odovzdania staveniska, nie v čase pred podpisom zmluvy o dielo.
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Vyjadrenie verejného obstarávateľa :
V súlade s § 165 ods. 3, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní Vám verejný
obstarávateľ oznamuje, že Vašu žiadosť o nápravu v bode a) zamieta s odôvodnením.
Realizačná záruka – (kaucia) bude slúžiť na garanciu vecného, finančného a časového
plnenia realizácie, odovzdanie príslušných dokladov a certifikátov, dodržanie kvality diela,
odstránenie závad, dodržanie zmluvných podmienok a vymožiteľnosť zmluvných pokút
a sankcií.
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu
splatnosti faktúr je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné
náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Predmetná požiadavka je primeraná a jej
potreba zahrnutia sleduje cieľ, vybrať schopného uchádzača pre poskytnutie požadovaných
prác, ktorý si plní finančné záväzky včas a riadne.
Výška realizačnej záruky je primeraná k predpokladanej hodnote zákazky a bežne
požadovaná aj inými verejnými obstarávateľmi v podobnej výške.
Verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu v bode b) vyhovuje a umožní úspešnému
uchádzačovi ako zhotoviteľovi poskytnutie realizačnej zábezpeky (kaucie) stanovenej ku
dňu odovzdania staveniska.

Týmto nie sú dotknuté práva žiadateľa podať námietky v zmysle § 165 ods. 5, zákona
o verejnom obstarávaní.

........................................................
Ing. Štefan Kasman, starosta obce
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