
                                                

ChocoSuc Partner, s.r.o. 
Cukrovarská  502, 075 01 Trebišov 

 
01/2020/VO 
 

 
1 

 

 

Vec: Vybavenie žiadosti o vysvetlenie č.2. 

 
1. Záujemca dňa 14.8.2020 doručil Prijímateľovi NFP mailom  žiadosť o vysvetlenie k zákazke „Zníženie 

energetickej náročnosti čokoládovne DEVA“, ktorá bola zverejnená v CKO dňa 31.7.2020. 
 

Prijímateľ NFP vybavuje uvedenú žiadosť nasledovne: 
 
Opis skutočnosti: 
 

 
Záujemca : dovoľujem si Vás požiadať o informáciu, či je možné pri zákazke Zníženie energetickej 
náročnosti čokoládovne DEVA  zádržne uvedené v Zmluve o dielo , čl. VIII, bod 8.5 predložiť vo forme 
poskytnutím bankovej záruky / poistením záruky. 
 
 
Stanovisko Prijímateľa NFP zaslané 13.8.2020 

 
Banková záruka nie je stanovená ako možnosť úhrady zádržného v návrhu zmluvy o dielo a tak ani nie 
je  možné zádržné realizovať bankovou zárukou. 
 
2. Záujemca následne dňa 14.8.2020 doručil Prijímateľovi NFP mailom  opakovanú žiadosť o 

vysvetlenie k zákazke „Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA“, ktorá bola zverejnená 
v CKO dňa 31.7.2020. 

 
Prijímateľ NFP vybavuje uvedenú žiadosť nasledovne: 
 
Opis skutočnosti: 
 
Záujemca: na základe dole uvedenej odpovede, Vás ako verejného obstarávateľa žiadame o vysvetlenie 
a zdôvodnenie danej požiadavky. Neumožnenie zloženia záruk spôsobom bankovej/poistnej zábezpeky 

považujeme v rozpore s § 10, ods 2 zákona č. 343/2015 keďže je požiadavka narúša princíp 
proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti vytváraním priestor pre náklady ktoré nie sú spojené so 
zadaním zákazky. 
 
Stanovisko Prijímateľa NFP: 
 
1. Zákazka je zadávaná podľa § 1 ZVO, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje. Pri 

zadávaní zákaziek spadajúcich pod výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO, zákaziek zadávaných osobou 
podľa § 8 ods. 2 ZVO a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a 
menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z 
NFP je žiadateľ/prijímateľ povinný postupovať podľa pravidiel uvedených v kapitole č. 3 MP CKO č. 12.  
2. Vo výzve na predkladanie ponúk nie je požadovaná zábezpeka, ani v návrhu zmluvy o dielo 
zábezpeka požadovaná nie je. V návrhu zmluvy je požadované zádržné, ktoré je pri stavebných prácach   
bežný spôsob ochrany Objednávateľa na  zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné 
zhotovenie Diela a/alebo náhrady škody ako aj uhradenia zmluvnej pokuty a/alebo odstránenie vád a 

nedorobkov a/alebo záručných vád.  
3. Hodnota zádržného je 6,89 % z PHZ, čo je v súlade s aplikačnou praxou používanou v 
stavebníctve.  
4. ZoD sa riadi Obchodným zákonníkom č. 513/1991 a nie zákonom o verejnom obstarávaní. 
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5. Pri zadávaní tejto zákazky Prijímateľ NFP postupoval podľa Príručky k procesu verejného 
obstarávania SAŽP, sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia, 
verzia 6.0. z 12.6.2020  
 
Z uvedených dôvodov Prijímateľ NFP neakceptuje požiadavku záujemcu. 

 
Kaluža, 16.8.2020 
 
Ing. Imrich Vozár, konateľ spoločnosti Elauk s.r.o., osoby poverenej VO 
 
 
 

 


