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Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 23.10.2013
Miesto, dátum

Vec: 16499 - WYP - Oprava miestnej komunikácie v obci Zámutov
Vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch
Na základe Vašej žiadosti záujemcu o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch
zákazky Oprava miestnej komunikácie v obci Zámutov uverejnenej vo vestníku UVO č. 197 zo dňa
09.10.2013 pod číslom 16499 - WYP Vám poskytujeme toto vysvetlenie:
Otázka:
Prosím v rámci Dorozumievania a vysvetľovania súťažných podkladov podľa časti II. súťažných
podkladov na stavbu: "Oprava miestnej komunikácie v obci Zámutov" o vysvetlenie nasledujúcej
otázky:
Návrh zmluvných podmienok - zmluva o dielo v Článku 6. Platobné podmienky, bod 6.4 znie:
6.4
Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej
dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru
vzniká po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ
zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú
uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
Podľa tretej vety tohto bodu vzniká zhotoviteľovi právo na vystavenie konečnej - záverečnej faktúry
po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele.
Takto formulované právo a povinnosť zhotoviteľa na vystavenie záverečnej faktúry je však v rozpore
s ustanovením § 73 písm. a) zákona č. 222/2004 Z.z o DPH v platnom znení, podľa ktorého je
platiteľ povinný vystaviť faktúru do 15 dní po dodaní tovaru alebo služby.
Je možnosť, že ak kolaudácia (ak sa myslí sa kolaudácia stavebných úradom v zmysle stavebného
zákona) a odstránenie vady alebo nedorobku sa uskutoční po lehote 15 dní od písomného odovzdania
stavby, zhotoviteľ by porušil zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH, keby vystavil záverečnú faktúru po
uplynutí zákonnej 15 dňovej lehoty.
Aby sme sa vyhli takejto situácii, navrhujeme znenie tretej vety nahradiť textom :
Právo a povinnosť vystaviť konečnú - záverečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi do 15 dní po
protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi.
Odpoveď:
Áno, verejný obstarávateľ súhlasí (správne má byť bod 6.10 zmluvy, nie ako uvádza záujemca bod
6.4). Prosíme o zapracovanie tohto bodu do návrhu zmluvy v tomto znení:

6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej
dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo a povinnosť vystaviť
konečnú - záverečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi do 15 dní po protokolárnom odovzdaní diela
objednávateľovi. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom
v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.

Zároveň Vás prosíme o neakceptovanie bodu 22.2.3 časti IV. Predkladanie ponúk Súťažných
podkladov:
22.2. 3 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a
uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.
Tento bod sa dostal do súťažných podkladov omylom, ponuka sa predkladá podľa bodu 17. Obsah
ponuky Súťažných podkladov (t. j. bez rozdelenia ponuky na časť „Ostatné“ a časť „Kritéria“).

S pozdravom

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

