Verejný obstarávateľ: Obec Kráľova Lehota
Č. j. : OcÚKL 2017/24 - 3

V Liptovskom Hrádku 07.02.2017

VEC
Vysvetlenie súťažných podkladov č.2
Verejnému obstarávateľovi obci Kráľova Lehota pri zadávaní podlimitnej zákazky
zverejnenej vo VVO č. 21/2017 dňa 30.01.2017 pod č. 1329 - WYP, ktorej predmetom sú
stavebné práce na stavbe: „Rekonštrukcia MK Magdolina skala Kráľova Lehota, boli od
záujemcu dňa 07.02.2017 doručené požiadavky o vysvetlenie súťažných podkladov.
Na základe žiadosti Vám zasielame nižšie uvedené vysvetlenie v súlade s § 114 ods.8
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) :
Otázka č. 1 :
V bode 3.3. článku zmluvy o dielo je uvedené : „Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný
vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č.5 a za podmienok uvedených v tejto
zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný“.
Môže verejný obstarávateľ preformulovať tento bod tak, aby bol zhotoviteľ oprávnený
požadovať navýšenie ceny na základe dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami,
ak sa v priebehu vykonávania diela objaví potreba takých činností, ktoré neboli predvídateľné
v čase uzavretia zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti?
Odpoveď č.1 :
V bode č. 5.5 zmluvy o dielo sú uvedené podmienky pre navýšenie ceny „ ....potreba
činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia
zmluvy o dielo (viac práce)...“ a v bode č. 5.7 zmluvy o dielo je určený spôsob (dodatok
k zmluve) navýšenia ceny, verejný obstarávateľ nepovažuje za potrebné upravovať
bod č.3.3 návrhu zmluvy o dielo.
Otázka č.2 :
Bod č. 12.1 návrhu zmluvy o dielo :“Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č.3,
odsek 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č.4 tejto zmluvy , zaplatí zmluvnú ...
je neúplný text, chýba výška zmluvnej pokuty.
Odpoveď č.2 :
Bod 12.1 v návrhu zmluvy o dielo bol doplnený o výšku zmluvnej pokuty :
12.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1 tejto zmluvy po
termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela podľa článku č. 5 tejto zmluvy za
každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa tejto
zmluvy v dohodnutom termíne.
V prílohe posielam upravenú prílohu č.3 súťažných podkladov – Návrh zmluvy o dielo.
S pozdravom
Dana Kičinová, osoba poverená VO
Príloha: Príloha súťažných podkladov č. 3 – Návrh zmluvy o dielo
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