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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 :
V bode 3.1.9 Súťažných podkladov uvádzate, že prílohou prísľubu, resp. obdobného
dokumentu podľa tohto bodu musí byť originál alebo úradne overená fotokópia
dokladu/dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ktoré uchádzač preukazuje
príslušným prísľubom/dokumentom. Znamená to, že v prípade využitia technických alebo
odborných kapacít inej osoby, resp. firmy, napr. formou subdodávky, musí táto osoba doložiť
tiež všetky doklady a dokumenty, ktoré požadujete v zmysle výzvy na predkladanie ponúk
a súťažných podkladov od uchádzača, príp. uveďte, ktoré konkrétne doklady je v takomto
prípade potrebné doložiť.
Odpoveď :
Ak uchádzač využije finančné zdroje alebo technické kapacity alebo odborné kapacity
subdodávateľa na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti, uvedených vo
Výzve na predkladanie ponúk, potom vo svojej ponuke predloží za subdodávateľa tie
príslušné doklady alebo údaje, ktorými túto konkrétnu podmienku účasti takto preukazuje.
Zároveň musí predložiť dôkaz o reálnej možnosti disponovať s tými zdrojmi subdodávateľa,
ktoré na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti použil, pričom takýmto dôkazom
môže byť napr. zmluva, zmluva o budúcej zmluve, prísľub apod. s uvedením konkrétnej
podmienky účasti, ktorú takto preukazuje.
Ak uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk vlastnými kapacitami t.j. nevyužije finančné zdroje alebo technické alebo odborné
kapacity subdodávateľa na preukázanie splnenia niektorej z podmienok účasti
uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk , potom uchádzač nepredkladá žiadne
doklady a údaje subdodávateľa na splnenie podmienok účasti ani dôkaz o reálnosti možnosti
disponovania s tými zdrojmi.
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