Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
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Vysvetlenie súťažných podkladov na zákazku "Zabezpečenie fyzickej ochrany
aktív BVS, a.s."
V súlade s ust. § 99 ods.1písm.e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon o VO/, v súlade s bodom č. 2.3 Súťažných
podkladov, ako aj na základe žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov týkajúcich sa
nadlimitnej zákazky „Zabezpečenie fyzickej ochrany aktív BVS, a.s.“, realizovanej
podprahovým postupom v zmysle § 25 ods.2 písm. c) cit. zákona si Vám dovoľujeme
oznámiť nasledovné :
Otázka č. 1:
Pokiaľ ide o podmienku účasti v zmysle bodu 13.7 Výzvy na predkladanie ponúk ( ďalej len
Výzva):
-

Aká minimálna musí byť výška úveru, na ktorý má banka vystaviť prísľub?
Ak prísľub banky je možným dokladom, aký iný doklad o úverovej schopnosti bude
obstarávateľ akceptovať, ak výpis z účtu neakceptuje?

Odpoveď č. 1:
-

-

minimálna výška úveru v prípade predloženia prísľubu banky alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru na splnenie uvedenej podmienky účasti nebola
stanovená
iným dokladom je aktuálne vyjadrenie banky o úverovej schopnosti uchádzača

Otázka č. 2:
Pokiaľ ide o dokumenty obsahu ponuky v zmysle bodu 3. Súťažných podkladov, ktoré
doklady sú povinné, okrem dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, teda
sú takými dokumentmi, že keď nebudú predložené, ponuka uchádzača bude vylúčená?
Odpoveď č. 2:
Ponuka uchádzača musí obsahovať všetky tie doklady a dokumenty v zmysle Výzvy na
predkladanie ponúk a Súťažných podkladov, ktorými uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky podľa § 33 a 42 ods.1
cit. Zákona. Obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky
účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Otázka č. 3:
V bode 13.9 vo výzve na predkladanie ponúk uvádzate, že na preukázanie technickej
a odbornej spôsobilosti treba predložiť zoznam najmenej 2 zmlúv zrealizovaných v rokoch
2007-2009, každá zmluva musí mať zmluvnú cenu viac ako 500 000 euro bez DPH. Naša
otázka znie, či pod touto zmluvnou cenou sa myslí zmluvná cena za obdobie, ktoré prekrýva
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uvedené roky 2007-2009, alebo je podmienkou, aby na každý rok ( 2007, 2008, 2009 ) bola
hodnota zákazky viac ako 500 000 euro bez DPH?
Odpoveď č. 3:
V bode 13.9 vo výzve na predkladanie ponúk je uvedené, že uchádzač predloží zoznam
poskytnutých služieb – zmlúv, zrealizovaných v priebehu rokov 2007,2008 a 2009, teda
zákaziek, charakterom a rozsahom rovnakých alebo obdobných ako je predmet tejto
zákazky, ktorých plnenie bolo ukončené v priebehu uvedených rokov, bez ohľadu na termín
začatia a dĺžku plnenia zmluvy, ktorých zmluvná cena bola vyššia ako 500 000,-€ bez DPH.

Otázka č. 4:
V bode D súťažných podkladov Opis služby, bod 2 Prevádzkovanie zariadenia poplachového
systému s okamžitým preverením signálu (PCO), žiadame o vysvetlenie technickej
špecifikácie
-

Typ ústredne
Aký je nainštalovaný komunikátor
Či je modem zálohovaný v prípade výpadku elektrického prúdu ( či je funkčná pevná
linka pri výpadku elektrického prúdu )
Máme záujem vykonať obhliadku objektov, ktoré sa nachádzajú v ťažšie dostupných
terénoch.

Odpoveď č. 4:
-

-

-

Typ ústredne : Na objektoch s inštalovaným poplachovým systémom narušenia (
PSN ) je ústredňa typu Paradox - EVO 192.
Komunikátor : Na objektoch s inštalovaným poplachovým systémom narušenia (PSN)
nie je žiadny komunikátor. PSN komunikuje s informačnou centrálou objednávateľa
prostredníctvom mobilných operátorov.
Zálohovanie modemu : Pracovisko informačnej centrály na Prešovskej ul. 48
v Bratislave má náhradný zdroj, modemy na objektoch s inštalovaným poplachovým
systémom narušenia ( PSN ) nemajú náhradný zdroj. Funkčnosť pevnej linky je
závislá od poskytovateľa danej služby.
Obhliadka objektov v ťažšie dostupných terénoch: Obhliadka objektov v rámci tohto
postupu obstarávania nebola umožnená z dôvodu z vysokého počtu objektov na
rozsiahlom území. Pod ťažšie dostupným je potrebné rozumieť: neudržiavané a
nespevnené prístupové lesné a poľné cesty, staré kamenité a panelové cesty, cesty
s výmoľmi a cesty s väčšími sklonmi.
V Bratislave dňa 18.10.2010

Ing. arch. Viera M i t a s o v á
vedúca odboru obstarávania

