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Vysvetlenie súťažných podkladov na zákazku  "Fyzická  ochrana  objektov  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 žiadostí záujemcov o vysvetlenie Súťažných 

podkladov týkajúcich sa nadlimitnej zákazky „Fyzická ochrana objektov BVS, a.s.“, 

realizovanej podprahovým postupom  v zmysle § 25 ods.2 písm. c) cit. zákona  si Vám 

dovoľujeme oznámiť nasledovné : 

 

Otázka č.1 : 

V bode A časti III. bode 4 Súťažných podkladov sa uvádza, že „obstarávateľ požaduje 

zábezpeku vo výške 100 000,- €.“ 

Otázka:  V prípade skupiny dodávateľov sa táto zábezpeka požaduje  od každého 

z členov skupiny, alebo ju stačí zložiť jednorazovo za skupinu v sume 100 000,-€?  

Odpoveď č.1 : 

Obstarávateľ požaduje zložiť zábezpeku od uchádzača, ktorým je v prípade skupiny 

dodávateľov skupina dodávateľov, t.j. zábezpeku je potrebné zložiť jednorazovo za skupinu 

a nie za každého člena skupiny.  

 

Otázka č. 2: 

V časti  5/7, bode 13.8 výzvy na predkladanie ponúk sa požaduje predložiť prehľad obratu za 

obdobie rokov 2007 – 2009 a to vo výške 1 milión € bez DPH, za každý rok osobitne. 

Otázka: V prípade člena skupiny dodávateľov sa toto doloženie obratu požaduje od 

každého člena osobitne, alebo súhrnne za skupinu? 

Odpoveď č.2 : 

V súlade s §31 ods.3 cit. zákona skupina dodávateľov splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia preukazuje 

spoločne, t.j. prehľad o výške obratu požadovaný podľa bodu 13.8 výzvy na predkladanie 

ponúk preukazuje uchádzač, ktorým je v tomto prípade skupina dodávateľov. 

Predložené čestné prehlásenie o výške obratu uchádzača (viacerých členov skupiny 

spoločne alebo jedného člena skupiny, podľa potreby) musí však byť doložené u právnických 

osôb výkazmi ziskov a strát alebo súvahou, u fyzických osôb zdokladované výkazom príjmov 

a výdavkov, alebo obdobným dokladom vydávaným a platným v krajinách EÚ, ktorým 

uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti.   

 

Otázka č.3 : 

V časti C súťažných podkladov  bod 1.3. kvalitatívne kritérium kontrolných mechanizmov 

podľa bodu 1.3.1. časti C. Súťažných podkladov a spôsob prevádzkovania zariadení 

poplachového systému podľa bodu 1.3.2. časti C. Spôsob komunikácie pracovníka 

uchádzača podľa bodu 1.3.3. časti C. Súťažných podkladov žiadate uviesť popis, pričom 

jednotlivé odpovede sú hodnotené podbodmi. V návrhu plnenia kritérií žiadate označiť 

odpoveď krížikom. 
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Naša otázka znie: 

Ak v návrhu plnenia kritérií si označíme odpoveď s maximálnym počtom podbodov je možné 

aby hodnotiaca komisia tieto podbody nepridelila? 

Odpoveď č.3 : 

Komisia v zmysle paragrafu 42 ods. 7 vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa 

kritérií určených v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch 

a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v súťažných podkladoch t.j. nie je možné 

neprideliť body  ponuke, ktorá sa vyhodnocuje. Uchádzač má povinnosť označiť tú odpoveď, 

podľa ktorej aj bude zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy. Uchádzač teda musí poskytnúť 

predmet obstarávania podľa kritérií s maximálnym počtom bodov, ak označil odpoveď 

s maximálnym počtom bodov. Nie je možné, že poskytne predmet obstarávania  s nižším 

počtom bodov ako navrhol v ponuke, nakoľko ide o zmluvný údaj. 

 

Otázka č. 4: 

V časti C súťažných podkladov bod 1.2. na str. 1 je uvedené cit. „Cenu za zásah zásahového 

vozidla na požiadanie obstarávateľa, na jednom objekte na území pôsobnosti obstarávateľa 

(objekt nie je pripojený na PCO uchádzača)“. Uchádzač má v ponuke uviesť priemernú cenu 

za výjazd, bez ohľadu na vzdialenosť objektu od umiestnenia zásahového vozidla (t.j. bez 

ohľadu na počet prejazdených km)? 

Odpoveď č.4 : 

Áno, v ponuke uchádzač uvedie priemernú cenu za výjazd bez ohľadu na vzdialenosť 

objektu od umiestnenia zásahového vozidla. 

 

Otázka č. 5: 

Akú cenovú ponuku mienite v zmysle § 41 ods. 1 zákona zverejniť pri otváraní ponúk pri 

kritériu cena za príležitostné služby? Podľa tabuľky v časti F súťažných podkladov str. 2 

predpokladáme, že len cenu za príležitostné služby spolu. Ak áno, pokladáme tento postup 

v rozpore s princípom transparentnosti. 

Odpoveď č.5 : 

Na otváraní ponúk obstarávateľ postupuje v zmysle paragrafu 41 ods. 1 cit. zákona 

o verejnom obstarávaní a zverejní obchodné mená a sídla (alebo miesta podnikania) 

všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených 

obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje sa nezverejňujú. 

 

Otázka č. 6: 

Je uchádzač povinný predložiť samostatne Popis kontrolných systémov min. s obsahom 

podľa bodu 1.3.1. časti C. Súťažných podkladov a Popis spôsobu prevádzkovania zariadení 

poplachového systému min. v rozsahu podľa bodu 1.3.2. časti C. Spôsob komunikácie 

pracovníka uchádzača podľa bodu 1.3.3. časti C. Súťažných podkladov alebo stačí vyplniť 

len Návrh uchádzača na plnenie kritérií vyhlásených obstarávateľom? 

Ak áno čo má popis obsahovať, aké má mať náležitosti a čím sa má zdokladovať? 

Odpoveď č.6 : 

Uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritérií, vyhlásených obstarávateľom, spôsobom 

uvedeným pri jednotlivých kritériách t.j. jednotlivé časti kvalitatívneho kritéria v návrhu označí 

krížikom. Opis jednotlivých častí kvalitatívneho kritéria obstarávateľ nevyžaduje. 
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Otázka č. 7: 

Za kvalitatívne kritérium môže uchádzač získať max. 20 bodov. Čo ak vyhrá uchádzač, ktorý 

na základe ostatných kritérií získa viac bodov, ale zároveň nebude spĺňať Vaše kvalitatívne 

štandardy? 

Odpoveď č.7 : 

Ako už bolo uvedené v bode 3 tohto vysvetlenia, komisia pri vyhodnotení ponúk postupuje 

v zmysle paragrafu 42 ods. 7. O výsledku vyhodnotenia ponúk informuje všetkých 

uchádzačov, ktorých ponuky boli vyhodnocované. Úspešnému uchádzačovi oznámi že jeho 

ponuku prijíma. Obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk, pričom uzatvorená 

zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom. 

  

Otázka č. 8: 

Žiadame o zverejnenie kritérií na hodnotenie popisov podľa bodov 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. t. j 

popis kontrolných systémov, popis spôsobu prevádzkovania zariadení poplachového 

systému, spôsob komunikácie pracovníka uchádzača, ktoré požaduje v návrhu plnenia 

kritérií vyhlásených obstarávateľom. 

Odpoveď č.8 : 

Ako už bolo uvedené v bode 5 a 6 tohto vysvetlenia, komisia zverejní obchodné mená 

a sídla (alebo miesta podnikania) všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré 

sa dajú vyjadriť číslicou, určených obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje sa 

nezverejňujú. 

  

 

 

V Bratislave 16.12.2010 

 

 

 

 

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

                                         vedúca odboru obstarávania 


