
Vysvetlenie k požiadavke na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou : „Rekonštrukcia 

štyroch soc. zariadení (dvoch na prízemí, dvoch na poschodí) a výmena 8ks plastových okien v ľavom 

pavilóne v MŠ Športová 134/36 v Prievidzi“. 

K požiadavke na predloženie cenovej ponuky na uvedenú zákazku bola doručená žiadosť o vysvetlenie 

– pripomienky k zmluve o dielo a rozsahu prác. K žiadosti uvádzame nasledovné: 

Otázka č. 1 : 

V bode 5.5 zmluvy o dielo  nie je uvedená  lehota , v akej sa môže vrátiť faktúra. 

Odpoveď:  

V znení tohoto bodu je doplnená lehota 5 dní.   

Otázka č. 2: 

V bode 2.3 žiadame bližšie špecifikovať etapy diela a ako budú tieto etapy fakturované. 

Odpoveď: 

Dielo nie je rozdelené na etapy, bod zo zmluvy sa vypúšťa. 

Otázka č. 3: 

Bod 7.2 navrhujeme odstránenie závád, za ktoré nie je zodpovedný zhotoviteľ až po dohodnutí ceny za 

odstránenie týchto závad. 

Odpoveď:  

Bod 7.2 zmluvy o dielo je doplnený o vetu - Odstránenie nedostatkov, za ktoré poskytovateľ 

popiera zodpovednosť, bude uskutočnené po dohodnutí ceny. 

Otázka č.4:    

Bod 9.2 Pokuta za nedodržanie presného termínu dátumovo 0,05, % za každý deň omeškania je vysoká 

,žiadame vypustiť tento bod zmluvy. 

Odpoveď:  

Verejný obstarávateľ  trvá na znení článku  IX. Zmluvné pokuty návrhu zmluvy o dielo. 

Verejný obstarávateľ na základe obhliadky so záujemcami a vznesenými požiadavkami dopĺňa 

rozsah požadovaných prác. Rozsah prác je uvedený v upravenom výkaze výmer. 

Verejný obstarávateľ z dôvodu úprav rozsahu prác predlžuje lehotu na predkladanie ponúk 

nasledovne: 

Pôvodne:  

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 06.06.2019 do 13,00hod. 

Predĺžená lehota na predkladanie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 11.06.2019 do 13,00hod. 

Upravený návrh zmluvy o dielo a upravený výkaz výmer je zaslaný spolu s týmto vysvetlením všetkým 

známym záujemcom a zverejnený na stránke mesta pri uvedenej zákazke. 

V Prievidzi, 5.6.2019 

Vypracoval: Peter Smaho 

                      Iveta Krajčíková 


