Mestečko 3.12.2013
Vec: Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov
V zmysle § 38 a § 34 ods. 14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) Vám zasielame vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov k výzve na
predkladanie ponúk 17397-WYT, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania
č. 206/2013 dňa 22.10.2013 na predmet zákazky 1 ks dvojosí sústruh na rovnom lôžku
v štandardnej výbave s určenými komponentami:
Otázka č. 1: Jedná sa o výzvu na predkladanie ponúk nadlimitnej alebo podlimitnej
zákazky?
Zdôvodnenie: V záhlaví výzvy 17397-WYT, vestník č.2013/2013 je výzva označená ako
podlimitná zákazka (príloha č.1. žiadosti), na strane 1. obdržaných súťažných podkladov je
verejná súťaž opäť označená ako podlimitná (príloha č.2. Žiadosti), na strane 2. ako aj na
strane 43. obdržaných súťažných podkladov je však už zákazka označená ako nadlimitná
(príloha č. 3. a 5. žiadosti). Z hľadiska spracovanie súťažnej ponuky hodnotíme túto
informáciu ako nejednoznačnú a zavádzajúcu a ide o zjavný nesúlad medzi dikciou výzvy
a obdržaných súťažných podkladov, ako aj o nesúlad v dikcii súťažných podkladov
samotných. Ak neobdržíme Vaše adekvátne stanovisko, budeme sa musieť obrátiť s
podnetom na Úrad pre verejné obstarávanie.
Odpoveď na 1. otázku:
Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní je zákazka vo finančnom limite nadlimitná v
závislosti od predpokladanej ceny. Ide však o osobu podľa § 7 ods. 2, ktorej poskytol verejný
obstarávateľ finančné prostriedky v podiele nižšom ako 50 % predpokladanej ceny tovaru.
Podľa ustanovení § 7 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je takáto osoba povinná používať postupy obstarávania ako
verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 citovaného zákona.
ZÁVER: podľa finančného limitu je zákazka nadlimitná, ale spôsob obstarania tovaru je
definovaný v § 7 ods. 2 zákona o VO ako zákazka podlimitná.
Súťažné podklady boli vypracované pre podlimitné zákazky, ale v hlavičke ich jednotlivých
častí musí osoba podľa § 7 ods. 2 zákona o VO uviesť (keďže sa jedná o financie z
eurofondov a tam je dôležitá administratívna postupnosť obstarávania), že zákazka je vo
svojej podstate nadlimitná., ale zákon o verejnom obstarávaní ustanovuje a presne definuje
spôsob obstarania zákazky v tomto prípade.
Otázka č. 2: Aké je kritérium podmienok účasti v časti III.1.3. Bod 1. A. - súčet
celkových zmluvných cien za predaj sústruhu akejkoľvek technickej špecifikácie, resp.
inej výrobnej technológie spolu?

Zdôvodnenie: Vo výzve 17397-WYT, vestník č.2013/2013, v časti III.1.3. Bod 1. A. je
uvedené citujem: „ Súčet celkových zmluvných cien – za predaj sústruhu akejkoľvek
technickej špecifikácie, resp. inej výrobnej technológie spolu – má byť minimálne
280.000,00 EUR bez DPH za každý zo sledovaných rokov 2010, 2011 a 2012
osobitne.“ (príloha č. 4 žiadosti). V obdržaných súťažných podkladoch v bode 3.1.1.A
Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača v časti E. Podmienky účasti uchádzačov
je uvedené citujem: „ Súčet celkových zmluvných cien – za predaj sústruhu akejkoľvek
technickej špecifikácie, resp. inej výrobnej technológie spolu za sledované obdobie 2010,
2011, a 2012 má byť minimálne 280.000,00 EUR bez DPH.“ (príloha č. 6 žiadosti). Z
uvedeného nie je jednoznačné aký má byť celkový objem súčtu zmluvných cien, či
280.000,00 Eur za celé sledované obdobie 2010,2011 a 2012, alebo 280.000,00 EUR za
každý hodnotený rok, teda v súčte 840.000,00 EUR. Nakoľko sa jedná o jedno z
kľúčových hodnotiacich kritérií, na základe nesplnenia ktorého bude uchádzač zo súťaže
vylúčený, hodnotíme túto nejednoznačnosť ako veľmi závažnú, a nakoľko sa jedná o
zjavný nesúlad medzi dikciou výzvy a obdržaných súťažných podkladov, budeme sa
musieť, v prípade neobdržania Vášho explicitného stanoviska, obrátiť s podnetom na Úrad
pre verejné obstarávanie.
Odpoveď na 2. otázku:
Správne udané podmienky uvedené v technickej a odbornej spôsobilosti sú v súťažných
podkladoch. Ospravedlňujeme sa administratívnu chybu uvedenú vo výzve na predkladanie
ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že k výzve na predkladanie ponúk 17397-WYT, ktorá
bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 206/2013 dňa 22.10.2013 na predmet
zákazky 1 ks dvojosí sústruh na rovnom lôžku v štandardnej výbave s určenými
komponentami bola zverejnená redakčná oprava v tomto bode.
ZÁVER: správne a v predložených ponukách hodnotené znenie dotknutého bodu je takéto
(citujem):
"Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
A. Uchádzač v zozname dodávok tovaru uvedie tieto základné minimálne požadované údaje:
1a) obchodné meno a sídlo predávajúceho
2a) obchodné meno a sídlo kupujúceho
3a) stručný opis tovaru (napr. typové označenie, druh a pod.)
4a) lehota dodania
5a) celkovú zmluvnú cenu za dodaný tovar v EUR – ak predávajúci, ktorý bol
v čase dodania platcom DPH, požaduje sa uviesť cenu v zložení: bez DPH
a s DPH. V prípade predávajúceho, ktorý nebol v čase predaja platcom DPH,
požaduje sa uviesť cenu bez DPH
Súčet celkových zmluvných cien - za predaj sústruhu akejkoľvek technickej
špecifikácie, resp. inej výrobné technológie spolu za sledované obdobie 2010,
2011 a 2012 spolu má byť minimálne 280.000,00 EUR bez DPH. "
Jednoznačne platí, že celkový objem súčtu zmluvných cien má byť 280.000,00 Eur za celé
sledované obdobie 2010,2011 a 2012 NIE za každý rok osobitne.

Otázka č. 3: Súťažné podklady na strane 15 uvádzajú termín 6.12.2013, Vestník uvádza
termín 11.12.2013.
Odpoveď na 3. otázku:
Správne uvedená lehota na predkladanie ponúk je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk
17397-WYT, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 206/2013 dňa
22.10.2013 a teda je to do 11.12.2013 do 13:00 hod. Ospravedlňujeme sa administratívnu
chybu uvedenú v súťažných podkladoch.
ZÁVER: Správna lehota na predkladanie ponúk je do 11.12.2013 do 13:00 hod.

