
 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: MESTO DUNAJSKÁ STREDA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

PREDMET ZÁKAZKY:  

Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským 

 

 

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov 
 
 
Vážený uchádzač, na základe žiadosti jedného z uchádzačov, Vám poskytujeme nasledovné 
vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu 
Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským. 
 
Otázka: 

V súťažných podkladoch verejného obstarávateľa Mesto Dunajská Streda, s názvom zákazky: "Rekonštrukcia a 
obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede", uverejnenej vo VVO č. 
59/2015 - 24.03.2015, pod zn. 6598-WYP, je v Návrhu zmluvy o dielo, v čl. XII. Výkonová zábezpeka, v bode 12.1. 
uvedené:  
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto Zmluvy uhradí na účet Objednávateľa výkonovú 
zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu 
vznikne pohľadávka (ďalej len "Výkonová zábezpeka") v sume 81.000,00 EUR (slovom: osemdesiatjedentisíc eur). 
  
Žiadame Vás o vysvetlenie, či je možné splniť podmienku predložením vyjadrenia banky vo forme nezáväzného, príp. 
záväzného prísľubu banky. 
 
 

Vysvetlenie: 

Výkonová zábezpeka, na ktorú sa pýtal jeden z  uchádzačov, je zmluvným záväzkom definovaným 

článkom XII. návrhu zmluvy o dielo. Naplnenie zmluvného záväzku vyplývajúceho z článku XII. 

návrhu zmluvy o dielo nie je možné splniť predložením nezáväzného resp. záväzného prísľubu 

banky. 

Naplnenie zmluvného záväzku vyplývajúceho z článku XII. návrhu zmluvy o dielo je možné iba 

zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, na základe výzvy verejného 

obstarávateľa pred podpisom zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. 

V tejto súvislosti uvádzame že nie je potrebné prikladať do súťažnej ponuky na preukázanie 

tohto zmluvného záväzku, vyplývajúceho z článku XII. návrhu zmluvy o dielo bankový prísľub 

(záväzný resp. nezáväzný), resp. uhrádzať finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa. 

Tento zmluvný záväzok bude mať  iba víťazný uchádzač  a to až pred podpisom zmluvy o dielo.  

V prípade, ak víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo, na základe výzvy verejného 

obstarávateľa, nezloží výkonovú zábezpeku, tak ako je to uvedené bode XII. Výkonová zábezpeka, 

bod. 12.1 prílohy č.2 súťažných podkladov – Návrh zmluvy, nedôjde k podpísaniu zmluvy zo 

strany verejného obstarávateľa.  

 



 

Zároveň upozorňujeme, že podmienky účasti podľa §27 musia byť splnené a preukázané 

v súťažnej ponuke tak, ako je to definované v súťažných podkladoch na str. 21 a vo výzve na 

predkladanie ponúk 6598-WYP, oddiel III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie, zverejnenej vo 

vestníku VO č.59/2015, zo dňa 24.3.2015. 

 

 

Ing. Ivan Pezlar 

Osoba poverená procesom VO 

dunajskastreda.zs@gmail.com  

tel: 0905 758 767 

 

 

V Košiciach dňa 25.3.2015                                                                                                                   


