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Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
- 1. VYSVETLENIE
K nadlimitnej verejnej súťaži na službu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“ nám bola doručená „Žiadosť o vysvetlenie
a doplnenie podmienok účasti – súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania“, z ktorej citujeme:
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K vyššie uvedenej otázke v súlade s § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a
bodom 16. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov“ uvedenom v súťažných podkladoch
poskytujeme odpoveď a doplňujúce vysvetlenie:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 32 ods. 6 zákona má možnosť stanoviť si minimálne
požiadavky na preukázanie splnenia podmienok účasti - citujeme zo zákona:
„6) Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia
súvisieť s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov alebo
od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti. Verejný
obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania odôvodní primeranosť každej
určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti.“

Ako uvádzame v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v „Odôvodnení požiadavky“
- predložením zoznamu poskytnutých služieb požadujeme, aby uchádzač preukázal, že má
skúsenosti s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet zákazky, čo má
garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, a to s prihliadnutím na finančný objem
požadovaného predmetu zákazky. Predmetom zákazky tejto nadlimitnej verejnej súťaže je o. i. aj
vypracovanie súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa a súťažných podkladov pre výber
stavebného dozoru, pričom realizácia diela sa bude riadiť Všeobecnými zmluvnými podmienkami
FIDIC, nakoľko spolufinancovanie realizácie stavby je predpokladané z prostriedkov fondov a
vypracované súťažné podklady schvaľuje poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.
V súlade s princípmi voľnej hospodárskej súťaže jedná sa o medzinárodnú súťaž, v ktorej je
možný voľný prístup hospodárskych subjektov v rámci celej Európskej únie. Stanovená
požiadavka je primeraná, nie je diskriminačná a jednoznačne súvisí s predmetom zákazky. Je
potrebné, aby uchádzači preukázali, že majú skúsenosti s vypracovaním súťažných podkladov
v zmysle podmienok FIDIC (získanie certifikátu nepreukazuje skúsenosti).
V prípade, ak Vaša spoločnosť nedisponuje potrebnými referenciami, aké sú potrebné
pre účasť v tejto nadlimitnej zákazke, môžete predložiť ponuku ako člen skupiny, príp. aj
so zahraničným uchádzačom. Taktiež zákon umožňuje preukázať technickú a odbornú spôsobilosť
využitím technickej a odbornej kapacity inej osoby (§28 ods.2 zákona).
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