Vec: Vysvetlenie podmienok účasti a súťažných podkladov – odpoveď
V súlade s ust. § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon o VO/, ako aj v súlade s bodom č. 13 a 14
Súťažných podkladov, na základe v lehote doručených žiadostí o vysvetlenie Súťažných
podkladov týkajúcich sa podlimitnej zákazky verejného obstarávania – verejnej súťaže – na
predmet obstarávania – službu – činnosť stavebného dozora na stavbu „Holíč,
rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“, si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné :
Otázka č. 1:
V bode 3.2. Zväzku 1 prílohy súťažných podkladov požadujete aby stavební dozori ( Vedúci
stavebný dozor a stavebný dozor) mali skúsenosti v priebehu posledných troch rokov na 1
projekte stavby ČOV s min. objemami poskytnutých služieb stavebného dozoru vo výške
250.000 Eur bez DPH ( u vedúceho stavebného dozoru) a 65.000 EUR bez DPH (
u stavebného dozoru).
Chápeme to správne, že obstarávateľ bude akceptovať u navrhovaných špecialistov aj
skúsenosti s vykonávaním činnosti stavebného dozoru na projektoch, v rámci ktorých bola aj
stavba ČOV, pričom cena služieb za poskytovanie služieb stavby ČOV v rámci projektu bola
vo výške prevyšujúcej 250.000 EUR bez DPH?
Odpoveď č. 1:
Áno, cena služieb za poskytovanie služieb stavebného dozoru na stavbe ČOV v rámci
projektu môže byť vo výške prevyšujúcej 250.000 EUR bez DPH (nesmie byť nižšia ako
250.000,- EUR bez DPH), pričom táto skúsenosť na stavbe ČOV v deklarovanom objeme
musí byť preukázaná v rámci 1 projektu, v rámci ktorého bolo dozorovanie založené na
medzinárodne uznávaných podmienkach FIDIC.
Otázka č. 2:
Vysvetlenie požiadavky uvedenej v odd. III.2.3) Technická spôsobilosť , bod 5. A 6.
V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a to konkrétne :
a) Ktoré iné dôkazy sú rovnocenné opatreniam enviromentálneho manažérstva podľa
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu?
b) ktoré iné dôkazy sú rovnocenné opatreniam riadenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri
práci podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorým, by bola preukázaná
technická spôsobilosť?
Odpoveď č. 2:
Obstarávateľ bude postupovať v súlade s metodickými usmerneniami Úradu pre verejné
obstarávanie, napr. č. 487-2000/2010 zo dňa 21.7.2010 a 65-2000/2010 zo dňa 28.1.2010, z
ktorých okrem iného vyplýva, že akceptovať aj iné dôkazy o zavedení opatrení pre riadenie
environmentálneho manažérstva, resp. opatrení pre riadenie ochrany zdravia a
bezpečnosti pri práci, je možné len na základe dôsledného posúdenia a vyhodnotenia
dokladov predložených uchádzačom.
Obstarávateľ bude postupovať v súlade s ust. § 29 cit. zákona o verejnom obstarávaní
a príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné
opatreniam
na
zabezpečenie
environmentálneho
manažérstva,
resp.
na
zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu, napr. vlastnú dokumentáciu, ktorou môže byť metodický postup,
smernica apod., ktorou zabezpečí súlad s požiadavkami podľa normy ISO 14001, resp.
OHSAS 18001. Ustanovenie § 29 cit. zákona o VO je záväzné aj pre uchádzačov a
záujemcov.
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