
Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 
 

V súlade s ust. § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o VO“/, 
v zmysle bodu č. 12. časti 1, zväzku I. Súťažných podkladov „Odkanalizovanie 
podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV 
Vrakuňa – Stavebný dozor“, ako aj na základe obdržanej žiadosti o vysvetlenie súťažných 
podkladov, verejný obstarávateľ predkladá nasledovné vysvetlenie a doplnenie súťažných 
podkladov: 
 

Otázka č. 1 
V súťažných podkladoch verejnej súťaže  s použitím elektronickej aukcie na poskytnutie 
služieb s názvom  „Odkanalizovanie   podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia 
a modernizácia ÚČOV Vrakuňa - Stavebný dozor", zverejnenej vo vestníku č. 234/2012 dňa 
6.12.2012 pod číslom 14693 - MSS, ste vo zväzku l Pokyny pre uchádzačov, časť 3 zverejnili 
Formulár zábezpeky (záručnej listiny). Tretí odstavec zábezpeky znie: 
 
Výzva musí byť doručená na našu adresu <názov a adresa banky>  najneskôr do <dátum 14 
dní po uplynutí lehoty viazanosti ponúk> a to poštou, kuriérom alebo osobne. 
 
Žiadame Vás o vysvetlenie, prečo musí byť výzva banke doručená 14 dní PO uplynutí lehoty 
viazanosti ponúk. Banka sa zaväzuje vyplatiť výšku zábezpeky, v prípade odstúpenia 
uchádzača od ponuky, DO lehoty viazanosti ponúk, t.j. do 30.12.2013. Výzva, ktorá by bola 
banke doručená 14 dní po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, by sa tak týkala už neplatnej 
bankovej záruky,  nakoľko uplynutím doby viazanosti ponúk banková záruka zaniká. 
Vyplýva to jednak z bankovej praxe, avšak aj z Obchodného zákonníka : §321 ( 1) Ak je 
doba platnosti v záručnej listine obmedzená, banková záruka zanikne, ak veriteľ neoznámi 
banke písomne svoje nároky z bankovej záruky POČAS jej platnosti. 
 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na § 36 ods. 3-6 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej 
len „ZVO"/, ktorý upravuje podmienky a čas, dokedy sa musí zábezpeka uvoľniť, prípadne 
prepadá. V tejto súvislosti  treba upozorniť  aj  na § 45 ods.  1 ZVO,  ktorý  striktne uvádza,  
že „verejný  obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote 
viazanosti ponúk". 
Preto na základe vyššie uvedených faktov je podľa nášho názoru akákoľvek požiadavka 
obstarávateľa, prípadne verejného obstarávateľa na banku ohľadom plnenia po lehote 
viazanosti ponúk neopodstatnenou požiadavkou na plnenie bez právneho titulu . 
 
Odpoveď č. 1    
Uvedené ustanovenie ohľadne 14 dňovej lehoty použil verejný obstarávateľ vyslovene 
z organizačných dôvodov.  
 
Verejný obstarávateľ po preštudovaní otázky uchádzača však zvážil vhodnosť uvádzania 
tejto lehoty a sa rozhodol vetu „Výzva musí byť doručená na našu adresu <názov a adresa 
banky>  najneskôr do <dátum 14 dní po uplynutí lehoty viazanosti ponúk> a to poštou, 
kuriérom alebo osobne.“ zmeniť nasledovne: 
 
„Výzva musí byť doručená na našu adresu <názov a adresa banky> poštou, kuriérom alebo 
osobne.“ 
 
Zároveň dodávame, že formulár bankovej záruky je vzor, pritom uchádzač môže predložiť 
bankovú záruku aj v inej forme pri dodržaní relevantných ustanovení zákona o VO 
a Obchodného zákonníka. 
 


