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Banková záruka na zábezpeku
k verejnému obstarávaniu
A. Predmet a účel poskytnutia bankových záruk
1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len
„SZRB“ alebo „banka“) poskytuje bankové záruky na
zábezpeku k verejnému obstarávaniu za účelom podpory
malých a stredných podnikateľov.
2. Bankové záruky poskytuje banka na základe záručnej
listiny voči beneficientom – verejným obstarávateľom
a obstarávateľom (ďalej aj „beneficient“) na zábezpeku na
zabezpečenie viazanosti ponuky v rámci verejného
obstarávania.
B. Príjemca bankovej záruky
1. Príjemcami bankovej záruky sú:
fyzické alebo právnické osoby podnikajúce podľa § 2 ods.
2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov, registrovaní na území SR,
(ďalej len „klient“).
C. Podmienky pre poskytnutie bankovej záruky
1. Podmienky
účasti
vo
verejnom
obstarávaní
a zábezpeky na zabezpečenie viazanosti ponuky
v rámci verejného obstarávania určuje zákon č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Viazanosť ponuky vo verejnom obstarávaní možno
zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie
bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie
finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky.
2. Banka poskytuje bankovú záruku s priamym
zabezpečením do výšky zábezpeky v zmysle
podmienok verejného obstarávania.
3. Klient okrem preukázania primárnej návratnosti
poskytne banke aj sekundárne zabezpečenie
návratnosti peňažných prostriedkov z realizovanej
bankovej záruky, a to na základe požiadavky banky.
SZRB pri posudzovaní zabezpečenia prihliada k objemu
požadovanej bankovej záruky, dĺžke jej trvania a k
celkovému hodnoteniu úverového rizika klienta.
Na
zabezpečenie
pohľadávky
SZRB
prijíma
predovšetkým majetok, na ktorom neviaznu ťarchy iných
veriteľov a záložné právo v prospech SZRB je zriadené
na prvom mieste;
Majetok, ktorý banka prijíma na zabezpečenie musí byť
poistený, pričom poistné plnenie musí byť vinkulované v
prospech SZRB, pokiaľ je SZRB ako záložný veriteľ
zapísaná na prvom mieste,
D. Poplatok
1. Klient za vystavenie bankovej záruky platí banke poplatok
v zmysle Sadzobníka poplatkov SZRB, a. s.
2. Konkrétna výška poplatku a podmienky jeho uhradenia
bude uvedená v mandátnej zmluve uzatvorenej medzi
SZRB a klientom.
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E. Postup pri podaní žiadosti o bankovú záruku
1. Klient predkladá SZRB „Žiadosť o poskytnutie bankovej
záruky podnikateľ právnická / fyzická osoba“ (ďalej len
„Žiadosť o poskytnutie bankovej záruky“), ktorá je spolu
s prílohami k dispozícii na centrále SZRB a jej
regionálnych zastúpeniach. K Žiadosti o poskytnutie
bankovej záruky priloží klient oznámenie o vyhlásení
verejného obstarávania zverejnené vo vestníku
verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako
výzva na súťaž a súťažné podmienky verejného
obstarávania vyhlásené verejným obstarávateľom
alebo obstarávateľom v súlade so zákonom verejnom
obstarávaní.
F. Povinnosti klienta
1. SZRB je oprávnená v čase posudzovania a
vybavovania žiadosti o vystavenie bankovej záruky
požadovať od klienta informácie súvisiace s
podnikateľským zámerom a verejným obstarávaním.
2. Klient je povinný, pokiaľ o to SZRB požiada, umožniť
zamestnancom SZRB verifikáciu vykázanej skutočnosti
vo výkazoch a v ďalších dokladoch, umožniť kontrolu
realizácie podnikateľského zámeru a fyzicky sprístupniť
zamestnancom SZRB za účelom kontroly všetky
nehnuteľnosti súvisiace s jeho realizáciou, vrátane
všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku
tvoriaceho predmet zabezpečenia bankovej záruky.
2. SZRB je oprávnená v prípade vystavenia bankovej
záruky túto kontrolu vykonávať počas celého obdobia
trvania zmluvných vzťahov medzi SZRB a klientom.
H. Záverečné ustanovenia
1. Počas platnosti bankovej záruky môže klient alebo
beneficient záruky požiadať SZRB o predĺženie doby
platnosti bankovej záruky Predĺženie doby platnosti
bankovej záruky je spoplatňované podľa Sadzobníka
poplatkov SZRB, a. s.
2. Podmienky SZRB pre poskytovanie bankovej záruky na
zábezpeku k verejnému obstarávaniu nadobúdajú
platnosť a účinnosť dňom ich schválenia v
Predstavenstve SZRB, a. s.

Na poskytnutie bankovej záruky nie je právny nárok.
Táto Informácia o Bankovej záruke na zábezpeku k verejnému
obstarávaniu - nadobúda účinnosť dňom 10.10.2016 a mení
sa ňou doterajšia Informácia Banková záruka na
zábezpeku k verejnému obstarávaniu - účinná od
1.11.2015.
V Bratislave, dňa 5.10.2016
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