MESTO NITRA
Mestský úrad v Nitre

Všetkým záujemcom
V Bratislave, 13.7.2020

VEC
Vysvetlenie zverejnených podkladov k vyhlásenému dynamickému nákupnému systému s názvom „Asfaltovanie
cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce“

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k vyhlásenému dynamickému nákupnému systému
s názvom „Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce“, ktoré
bolo vyhlásené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným v Úradnom vestníku verejného
obstarávania EÚ č. 2020/S 127-309529 zo dňa 3.7.2020 a vo vestníku UVO pod č. 141/2020 zo dňa 6.7.2020
MUP- 23714, tak ako je uvedené nižšie:
Otázka č. 1
V čl. IV., písm. a) návrhu zmluvy o dielo sa uvádza: "Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra
vystavená zhotoviteľom v troch rovnopisoch na základe preberacieho protokolu potvrdeného obidvomi
zmluvnými stranami po odovzdaní predmetu fakturácie. Fakturácia bude prebiehať v mesačných intervaloch len
za skutočne dodanú časť predmetu zmluvy podľa čl. I.. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za dodané práce
v lehote splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom." Uchádzač je toho názoru, že na
jednej strane sa uvádza, že fakturácia prebehne až po odovzdaní predmetu fakturácie a na strane druhej,
že fakturácia bude na mesačnej báze. Môže verejný obstarávateľ objasniť predmetné ustanovenie?
Odpoveď č. 1:
Predmetné zmluvné ustanovenie súvisí s prácami, ktoré sa odovzdávajú priebežne, a preto je možná fakturácia za
odovzdané práce na konci mesiaca. Konkrétne ide napr. o zákazky na opravu výtlkov, ktoré sa realizujú viac ako
1 mesiac a zároveň sa odovzdávajú priebežne (opravený výtlk).
Verejný obstarávateľ si v tomto kontexte dovoľuje zdôrazniť, že predmetná zmluva je len informatívna
a konkrétne znenie daného ustanovenia sa bude upravovať vo vzťahu k charakteru a rozsahu jednotlivých
zákaziek. Verejný obstarávateľ pripúšťa, že v prípade opravy súvislej vozovky bude fakturácia za odovzdaný celok
a v prípade opráv výtlkov alebo menších ucelených celkov (napr. oprava úsekov chodníkov na sídlisku) bude
fakturácia aj priebežná na základe odovzdaných celkov.
Verejný obstarávateľ si v súvislosti s koncepciu odpovede a overovaniu skutočnosti všimol, že v súhlase
so skrátením lehoty na predkladanie ponúk nie je uvedená podmienka skrátenia (za akých okolnosti môže
dôjsť k skráteniu lehoty na predkladanie ponúk), ktorú plánoval verejný obstarávateľ uplatniť. Z tohto dôvodu
verejný obstarávateľ upravuje Súhlas so skrátením lehoty a dopĺňa tam chýbajúcu podmienku.
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