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         Verejnému obstarávateľovi boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov 

podlimitnej zákazky „ Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom “ zverejnenej vo Vestníku č. 

205/2017 zo dňa 18.10.2017 pod číslom 14486-WYP.  

 

K žiadostiam uvádzame nasledovné: 

 

Žiadosť č. 1: 

 

Otázka : 

prosím o vysvetlenie nesúladu bodov 6.9. a 6.10. s bodom 7.1. Zmluvy o dielo k zákazke 

Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom, 14486 – WYP, Vestník č. 205/2017 - 18.10.2017: 

bod 6.9. znie: Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dielo do výšky 90% ceny za dielo, 10% bude 

tvoriť zádržné. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovanej práce bez DPH.  

bod 6.10. znie: Zádržnú sumu 5% zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po odstránení vád 

a nedorobkov, ak budú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí. Zvyšných 5% zádržného bude 

zhotoviteľovi objednávateľom uhradených najneskôr do 60 dní po uplynutí lehoty 5 rokov od 

podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa 

o uvoľnenie zádržnej sumy 

bod 7.1. znie: Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu za dielo vrátane DPH podľa bodu 5.1 

uhradí objednávateľ na základe poslednej faktúry v zmysle bodu 6.3. a to v troch (3) ročných 

rovnomerných splátkach podľa splátkového kalendára, ktorý predloží zhotoviteľ ako prílohu č. 3 

k tejto zmluve. Prvú splátku uhradí objednávateľ k 25. dňu v mesiaci po troch mesiacoch od 

prevzatia celého diela v súlade s čl. 8 tejto zmluvy a následné splátky vždy k 25. 02. v dvoch 

nasledujúcich rokoch po roku, v ktorom bola uhradená prvá splátka a to až do úplného splatenia 

záväzku. 

Odpoveď: 

V prílohe emailu Vám zasielame návrh zmluvy o dielo, v ktorom je znenie bodov 6.9, 6.10, a 7.1 

upravené nasledovne : 

6.9 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dielo do výšky 95% ceny za dielo, 5% bude tvoriť zádržné. 

Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovanej práce bez DPH.  
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6.10 Zádržná suma 5% ceny za dielo bude zhotoviteľovi objednávateľom uhradených najneskôr do 

60 dní po uplynutí lehoty 5 rokov od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela na základe 

písomnej žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržnej sumy.   

 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu za dielo vrátane DPH podľa bodu 5.1. a bodu 6.9., 

uhradí objednávateľ na základe poslednej faktúry v zmysle bodu 6.3. a to v troch (3) ročných 

rovnomerných splátkach podľa splátkového kalendára, ktorý predloží zhotoviteľ ako prílohu č. 3 

k tejto zmluve.  

Prvú splátku uhradí objednávateľ k 25. dňu v mesiaci po troch mesiacoch od prevzatia celého diela 

v súlade s čl. 8 tejto zmluvy a následné splátky vždy k 25. 02. v dvoch nasledujúcich rokoch po roku, 

v ktorom bola uhradená prvá splátka a to až do úplného splatenia záväzku. 

 

Žiadosť č. 2: 

Prosím o vysvetlenie k zákazke Rekonštrukcia a adaptácia - Meštiansky dom, 14486 – WYP, 

Vestník č. 205/2017 - 18.10.2017:  

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo – Harmonogram prác predkladá uchádzač s ponukou alebo až úspešný 
uchádzač? 
 

Odpoveď: 
Harmonogram predkladá úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo. 
 

 

S pozdravom 

 

 

 

 
                       JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                                      primátorka mesta 

 


