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Vec
Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti

Verejný obstarávateľ, Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno, uskutočňuje verejné
obstarávanie podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s predmetom zákazky „Triedený
odpad – kontajnerové stojiská v meste Brezno“ postupom podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z.
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo
Vestníku verejného obstarávania č. 24/2017 dňa 02.02.2017 pod zn. 1542-WYP.
Na základe žiadostí záujemcov poskytujeme v súlade s § 114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok
účasti v predmetnom postupe zadávania zálazky:

otázka č. 1 k bodu III.1.3 výzvy na predkladanie ponúk: „V III.1.3) technická a odborná spôsobilosť
výzvy na predloženie ponúk:
Cit.: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
A. Minimálna úroveň: uchádzač predloženým zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov a referenciami, resp. potvrdeniami preukáže, že v predchádzajúcich
piatich rokoch úspešne realizoval v priebehu 6 mesiacov aspoň 15 inžinierskych alebo pozemných
jednoduchých/drobných stavieb (kontajnerové stojiská, výrobné haly, garáže, oplotenia - oporné
múry, spevnené plochy a pod.), každý so zastavanou plochou najmenej 24 m2. Požadovaný počet
možno preukázať jedným alebo viacerými projektmi.
Bude verejný obstarávateľ akceptovať jednu zákazku realizovanú v oblasti výstavby spevnených
plôch v objeme min. 360 m2 , pričom realizácia prác trvala do 6 mesiacov?“

odpoveď na otázku č. 1: Nie, ak nie je zároveň splnená požiadavka na aspoň 15 stavieb. Úspešný
uchádzač bude v priebehu 6 mesiacov realizovať 48 kontajnerových stojísk (stavieb) na rôznych
lokalitách v intraviláne mesta Brezno, z čoho vyplýva náročnosť zabezpečenia logistiky a koordinácie
prác, pracovných skupín aj použitých strojov a iných technických zariadení vzhľadom na umiestnenie
zhotovovaných kontajnerových stojísk v rôznych lokalitách a za rôznych terénnych podmienok,
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vzhľadom na zariadenia stavenísk na viacerých miestach, ale tiež vzhľadom na hustotu premávky
vozidiel a v neposlednom rade aj vzhľadom na obmedzenie občanov mesta. Z uvedeného dôvodu
bola minimálna požadovaná úroveň v tejto podmienke účasti určená tak, že uchádzač má preukázať
aspoň 15 stavieb, každú so zastavanou plochou najmenej 24 m2, všetky realizované v priebehu 6
mesiacov (čo je necelá tretina za rovnaké časové obdobie ako predmet zákazky), pričom požadovaný
počet môže uchádzač preukázať jedným alebo viacerými projektmi. Uvedené znamená, že jednotlivé
stavebné objekty jedného projektu akceptuje verejný obstarávateľ ako jednotlivé stavby, ak spĺňajú
požadovanú zastavanú plochu najmenej 24 m2, charakter stavby (stavebného objektu) je
kontajnerové stojisko, výrobná hala, garáž, oplotenie – oporný múr, spevnená plocha a pod. a ak
spĺňajú aj dobu realizácie najviac 6 mesiacov (napr. projekt pozostávajúci – okrem iného – z výrobnej
haly SO 01, spevnenej plochy SO 02, oporného múru SO 07 a garáže SO 11, každé z nich so
zastavanou plochou najmenej 24 m2, pričom vymenované 4 stavebné objekty boli realizované od
03/2013 do 08/2013, predstavuje z hľadiska minimálnej požadovanej úrovne, určenej verejným
obstarávateľom, 4 stavby požadovaného charakteru, rozlohy a časovej realizácie).
Príklad na preukázanie minimálnej požadovanej úrovne: Uchádzač realizoval v jednom projekte od
05/2015 do 08/2015 5 kontajnerových stojísk, každé so zastavanou plochou najmenej 24 m2,
v druhom projekte od 05/2015 do 06/2015 1 garáž so zastavanou plochou najmenej 24 m 2 a v treťom
projekte od 07/2015 do 09/2015 realizoval 9 kontajnerových stojísk, každé so zastavanou plochou
najmenej 24 m2. T.j. jednou garážou a celkom štrnástimi kontajnerovými stojiskami, každá stavba
(stavebný objekt) so zastavanou plochou najmenej 24 m2, spĺňa uchádzač požiadavku na aspoň 15
stavieb aj požiadavku na minimálnu plochu každej z nich. A zároveň realizácia troch projektov
prebehla v období od 05/2015 do 09/2015, t.j. 5 mesiacov, čím uchádzač spĺňa podmienku na
realizáciu požadovaného počtu stavieb v priebehu 6 mesiacov.

otázka č. 2 k bodu III.1.3 výzvy na predkladanie ponúk: „V III.1.3) technická a odborná spôsobilosť
výzvy na predloženie ponúk:
B. Minimálna úroveň: Uchádzač zoznamom osôb, ktoré budú zodpovedné za zabezpečenie plnenia
predmetu zákazky, a predložením profesijných životopisov týchto osôb a osvedčeniami preukáže, že
disponuje
nasledovnými
osobami
zodpovednými
za
plnenie
predmetu
zákazky:
stavbyvedúci
- minimálne 5-ročná odborná prax; túto podmienku účasti preukáže uchádzač profesijným
životopisom osoby
- minimálne päť profesionálnych praktických skúseností s realizáciou projektov/zmlúv obdobných ako
predmet zákazky (inžinierske a pozemné stavby v rozsahu: kontajnerové stojiská, výrobné haly,
garáže, oplotenia - oporné múry, spevnené plochy); túto podmienku účasti preukáže uchádzač
profesijným životopisom osoby
- osvedčenie podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. ekvivalent obdobného osvedčenia
vydaného v krajine Európskej únie; túto podmienku účasti uchádzač preukáže platným osvedčením
osoby - uchádzač predloží fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na
ktorú bolo osvedčenie vydané“

a: „Uchádzač nerozumie opodstatneniu preukázania odbornej spôsobilosti v oblasti inžinierskych
stavieb pre uvedenú zákazku, keď má charakter pozemných stavieb. Má teda stanovenej podmienke
účasti rozumieť tak, že musí preukázať odbornú spôsobilosť osôb v rozsahu päť praktických skúseností
s realizáciou zameranou na inžinierske stavby a päť praktických skúseností s realizáciou zameranou
na pozemné stavby?“
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b: „Ďalej otázka smeruje k požadovanému osvedčeniu podľa zákona č. 138/1992

Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch – na aké odborné zameranie
požaduje verejný obstarávateľ stavbyvedúceho? Na pozemné stavby alebo inžinierske stavby
a v akom rozsahu, alebo osvedčenia pre obidve zamerania?“

odpoveď na otázku č. 2a: Verejný obstarávateľ nepožaduje od stavbyvedúceho preukázanie
piatich skúseností s realizáciou zameranou na inžinierske stavby a zároveň piatich skúseností
s realizáciou zameranou na pozemné stavby. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie minimálne
piatich profesionálnych praktických skúseností s realizáciou projektov/zmlúv obdobných ako
predmet zákazky. Predmetom zákazky je výstavba kontajnerových stojísk, verejný obstarávateľ však
neobmedzil požadované praktické skúsenosti len na kontajnerové stojiská. Verejný obstarávateľ
v záujme umožnenia širšej hospodárskej súťaže v zátvorkách príkladmo uviedol aj ďalšie typy stavieb,
aby bolo záujemcom/uchádzačom jasné, že verejný obstarávateľ za obdobný predmet zákazky
nepovažuje len kontajnerové stojiská a že bude akceptovať ako obdobné predmetu zákazky aj iné
inžinierske a pozemné stavby ako stavby obdobné ako predmet zákazky. Ak má niektorý záujemca
nejasnosti/pochybnosti, či niektorá z profesionálnych praktických skúseností stavbyvedúceho bude
verejným obstarávateľom akceptovaná, má záujemca možnosť využiť inštitút vysvetlenia podľa § 48
zákona v nadväznosti na § 114 ods. 8 zákona.

odpoveď na otázku č. 2b: Osoba predloží také osvedčenie, ktoré ho oprávňuje vykonávať funkciu
stavbyvedúceho pri realizácii predmetu zákazky, t.j pri výstavbe kontajnerových stojísk.

otázka č. 3 k súťažným podkladom: „V návrhu zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou súťažných
podkladov, konkrétne v bode 7.36 článku č. VII s názvom „Povinnosti zhotoviteľa“ je uvedené:
Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy vložil na účet objednávateľa sumu vo výške
....................(10 % zmluvnej ceny podľa bodu 3.3 vrátane DPH – nevypĺňať) € (slovom: ....................(10
% zmluvnej ceny podľa bodu 3.3 vrátane DPH – nevypĺňať) eur), ktorá bude slúžiť ako inštitút
finančnej zábezpeky riadneho zhotovenia diela ako celku v dohodnutom termíne, kvalite a pri
dodržaní ostatných zmluvných podmienok. Zhotoviteľovi vznikne nárok na uvoľnenie tejto finančnej
zábezpeky po riadnom zúčtovaní projektu s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (po
refundácii nákladov objednávateľa).
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť resp. potvrdiť, že v prípade úspechu vo verejnej súťaži bude
možnosť nahradiť požadovanú sumu vo výške 10 % zmluvnej ceny, ktorá bude slúžiť ako inštitút
finančnej zábezpeky riadneho zhotovenia diela ako celku v dohodnutom termíne, kvalite a pri
dodržaní ostatných zmluvných podmienok bankovou zárukou?“

odpoveď na otázku č. 3: Nie, nejde totiž o zábezpeku podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní,
ktorou sa zabezpečujú ponuky uchádzačov. Ide o zmluvnú podmienku a verejný obstarávateľ
požaduje len od úspešného uchádzača vloženie finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa. Táto zmluvná podmienka je určená jednoznačne a nemožno ju naplniť (nahradiť)
bankovou garanciou.

Ing. Mária Borbélyová
kontaktná osoba
pre styk so záujemcami/uchádzačmi

