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ODPOVEDE NA OTÁZKY 21. 07. 2021 

 

 

Otázka 1: 

 

V náväznosti na dnešnú informáciu od výrobcu chladiaceho stroja, Vás žiadame o predlženie 

doby realizácie zo 6 na 9 mesiacov. 

Dôvod žiadosti o predlženie termínu: Dnes nám dodávateľská spoločnosť poslala meil, v 

ktorom nám oznamuje, že overovala ešte raz vo výrobnom závode dodávku chladiaceho stroja 

a aktuálny termín dodávky je 21 týždňov od záväzného objednania, ale táto doba sa môže 

zmeniť v závislosti na výkyvoch dodávok subdodávateľov komponentov, v súvislosti s 

globálnym nedostatkom niektorých materiálov. Zároveň pripomíname, že zmluvne sa výrobca 

a teda dodávateľ stroja nechce zaviazať vzhľadom na dnešnú komplikovanú situáciu na 

žiadny záväzný termín dodávky.  

 

Odpoveď 1:  

 

Doba realizácie uvedená vo výzve je odhadovaná vzhľadom na aktuálnu situáciu. Predom 

uvedené 2 mesiace boli neadekvátne, preto ich verejný obstarávateľ predĺžil. Keďže doba 

dodania nie je kritériom na výber dodávateľa, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj dobu 

dodania 9 mesiacov. Finálnu dobu realizácie uvedie až víťazný uchádzač v Zmluve o dielo 

v súlade s bodom 2.2 a bodom 2.2.3 podľa ktorého harmonogram prác bude schválený 

zmluvnými stranami. Ak by sa teda stalo, že z objektívnych dôvodov sa doba realizácie bude 

zásadne odlišovať od odhadovanej doby uvedenej vo výzve, je už na uchádzačovi aby 

dostatočne zdokladoval skutočný dôvod omeškania. Verejný obstarávateľ bude postupovať 

v súlade so Zmluvou o dielo. 

 

Otázka 2: 

 

Otázky boli označené ako pripomienky k Zmluve o dielo. Prikladáme reakciu priamo ku 

konkrétnym bodom Zmluvy 

 

Odpoveď 2: 

 

Bod 2.9 určuje lehoty, ktoré môžu byť zásadne kratšie pokiaľ uchádzač / neskôr zhotoviteľ 

doručí objednávateľov i potrebné podklady k oznámeniu zmeny subdodávateľa. Pojem 

bezodkladne nemá presné časové vymedzenie, dá sa chápať ako konanie v tak krátkej dobe 

ako to je možné. 

 

Bod 4.2 písm. a) – ak dôjde k rozšírenia Diela v dôsledku pokynov objednávateľa a bude 

nutné predĺžiť realizáciu diela, je na zmluvných stranách aby si dohodli úpravu 

harmonogramu, a teda pripravili dodatok k zmluve. 

 

Bod 4.10 – ak dielo podlieha aj kolaudačnému rozhodnutiu vzhľadom na proces kedy je 

potrebná aj súčinnosť zhotoviteľa, je vrátenie zádržného smerované k momentu 

skolaudovania diela. V tomto prípade sa jedná len o stavebné oznámenie, preto bude 

momentom vrátenia zábezpeky odoslanie oznámenia pre stavebný úrad. 

 

Bod 6.1 – vlastnícke právo prechádza na zhotoviteľa dňom úhrady pomernej časti Diela. 

Zároveň však platí ustanovenie § 544 obchodného zákonníka: „Ak má k zhotovovanej veci 
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vlastnícke právo objednávateľ a vec nemožno vzhľadom na jej povahu vrátiť alebo odovzdať 

zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ 

zhotovovaním veci obohatil, ak záväzok zanikol z dôvodu, za ktorý objednávateľ 

nezodpovedá.“ 

 

Bod 9.2 nerieši výšku škody, ale zodpovednosť za vady Diela, ktorá je pochopiteľne aj ak sa 

vady preukážu po odovzdaní diela za predpokladu, že boli spôsobené Zhotoviteľom. Výšku 

škody nie je možné odhadnúť, avšak uchádzač má zo zmluvy (bod 7.1) povinnosť byť 

poistený práve z dôvodu možných škôd, ktoré nastanú počas alebo po realizácii diela. 

 

Bod 9.4 – záručná doba je štandardne 60 mesiacov vzhľadom na realizáciu zákazky ako 

Diela. Pokiaľ súčasťou diela sú nejaké technológie, riadia sa záručnou dobou aká je 

poskytovaná pri technológii. V tomto prípade záruka 60 mesiacov platí pre montáž 

a inštaláciu Diela a s tým spojené práce. 

 

Bod 10.1 nelimituje výšku škody, nakoľko v bode 7.1 je požiadavka na poistné krytie 

akýchkoľvek škôd. Tým je chránený aj zhotoviteľ aj objednávateľ. 

 

Bod 10.2 a príloha č. 4 - výška pokút odráža skutočnosť, že Dielo je financované z fondov 

Európskej únie a v prípade nedodržania zmluvnej lehoty, či iných porušení vyplývajúcich zo 

zmluvy hrozí sankcia či finančná korekcia. Zmluvné podmienky sú pre všetkých uchádzačov 

rovnaké, a preto nie sú limitujúcim či zvýhodňujúcim faktorom, nakoľko je dodržaný princíp 

rovnakého zaobchádzania. 

 


