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Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 5
Otázka č. 1:
V poskytnutých vysvetleniach zo dňa 2.8.2013 sme na našu otázku ohľadom navrhovanej lehoty splatnosti
faktúr 90 dní (otázka č. 48) dostali odpoveď, že citovaná novela Obchodného zákonníka č. 9/2013 Z.z., ktorá
ustanovuje maximálnu lehotu splatnosti faktúr 30 dní. resp. 60 dní od doručenia faktúry, sa vzťahuje iba
na „dodanie tovaru alebo poskytnutia služby“, a nie na uskutočnené „stavebné práce“.
Dovoľujeme si upozorniť obstarávateľa, že POJMY „ zákazka na uskutočnenie stavebných prác“, „zákazka
na poskytnutie služby“, „ zákazka na dodanie tovaru“ alebo členenie predmetov plnenia na „tovar, práce
alebo služby“, platia v zmysle § 3 zákona o VO len na účely zákona o verejnom obstarávaní (odporúčame
pozrieť zákon o VO).
Náležitosti faktúr pre obchodno-záväzkové vzťahy upravuje zákon o DPH (§ 71 a § 72), ktorý pozná iba
pojmy „dodanie tovaru“ a „poskytnutie služby“, pričom „dodaním služby sa rozumie každé plnenie, ktoré
nie je dodaním tovaru“ (viď § 8 a § 9), to znamená že tento zákon pozná len dve kategórie odplatných plnení
a podľa cit. negatívneho vymedzenia pod pojem „služby“ patria aj „služby“ aj „práce“.
Náležitosti obchodných zmlúv, v tomto prípade Zmluvy o dielo upravuje § 536 a nasl. Obch. zákonníka
a Obchodný zákonník pojmy zo zákona o VO (tovar, práce a služby) nepozná a pre účely obchodného práva
v jednotlivých častiach zákona upravuje pojmy inak (napr. dielo, vec hnuteľná, vec nehnuteľná, tovar,
zásielka... atď) ako je upravené v zákone o VO a nepozná pojem „stavebné práce“.
Rovnako Smernica EU č. 7/2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, v úvodných
ustanoveniach ( viď ods. 11) pre účely smernice upravuje pojmy pre nasledovne: „ Dodávka tovaru
a poskytnutie služieb za odplatu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by takisto mali zahŕňať plánovanie
a vykonávanie verejných prác a stavebno-inžinierskych prác“, ktorú bola SR povinná prevziať do národnej
legislatívy SR v celom rozsahu.
Upozorňujeme, že každý právny predpis upravuje pojmy len pre účely daného predpisu t.j. inak ako iné
predpisy (nie zhodne), ako je tomu aj v tomto prípade. Nakoľko obchodno-právne predpisy, ktoré sú pre
určenie lehoty splatnosti faktúr rozhodujúce, poznajú len dve kategórie poskytovaných plnení za odplatu
(„tovar“ a „služby“), tieto pojmy zahŕňajú všetky druhy plnení, t.j. aj „stavebné práce“ a teda povinnosť
podľa novely č. 9/2013 Z.Z Obchodného zákonníka dodržať maximálnu zákonnú lehotu splatnosti faktúr sa
vzťahuje aj na „stavebné práce“, a nie ako uvádza obstarávateľ v poskytnutom vysvetlení.
Preto žiadame v zmysle pôvodne zaslanej otázky vykonať opravu ustanovení Osobitých zmluvných
podmienok, podčlánok čl. 14.7 a žiadame uviesť „lehotu splatnosti faktúr 60 dní od doručenia faktúry“, inak
budú Osobité zmluvné podmienky v tejto časti v rozpore s platnou legislatívou SR i EU, a teda budú
neplatné obstarávateľ bude znášať právne následky.
Odpoveď č. 1:
Lehota splatnosti faktúr bola stanovená verejným obstarávateľom so zreteľom na postup úhrady žiadostí
o platbu, na základe ktorých prebieha financovanie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Kohézneho
fondu a štátneho rozpočtu. Tieto postupy sú zakotvené v platnej a účinnej Zmluve o poskytnutí NFP, ktorú
má podpísanú verejný obstarávateľ (Prijímateľ pomoci) s Ministerstvom životného prostredia SR
(Poskytovateľ pomoci).
Uchádzač, ak chce predložiť platnú ponuku, je v tomto prípade povinný akceptovať dohodu navrhovanú
verejným obstarávateľom v zmysle zákona č. 09/2013 Z.z. § 340aods. (1). Vzhľadom na skutočnosť, že
verejný obstarávateľ plánuje realizovať platby spôsobom pred financovania nie je možné z jeho strany
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zabezpečiť realizáciu platieb v termíne kratšom než je uvedený v zmluve. Týmto žiadame uchádzača aby
bral ohľad na situáciu verejného obstarávateľa, ktorý nedisponuje vlastnými prostriedkami v takom rozsahu
aby mohol realizovať platby v inom systéme než systém pred financovania, v rámci ktorého Poskytovateľ
pomoci overuje platby pred ich vyplatením Zhotoviteľovi.
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