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Bratislava, 19.03.2021
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 a 2
Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Elektromontážne práce“ vyhlásenom
v Úradnom vestníku EÚ dňa 08.03.2021 pod značkou 2021/S 046-114634 a vo Vestníku
verejného obstarávania č. 63/2021 zo dňa 09.03.2021 pod značkou 15054 – MUP, boli dňa
15.03.2021 doručené nasledovné otázky:
Otázka č. 1:
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je uvedené v bode III.1.3)Technická a odborná
spôsobilosť: 2) ÚDAJE O ODBORNEJ PRAXI OSÔB URČENÝCH NA PLNENIE
ZMLUVY okrem iného aj:
- potvrdením uchádzača, že daný odborník je v čase podávania žiadosti o účasť
v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom.
Aké potvrdenie o pracovnoprávnom pomere má verejný obstarávateľ na mysli? Je postačujúce
čestné vyhlásenie uchádzača, že odborne spôsobilá osoba je jeho zamestnancom?
Odpoveď č. 1:
Uchádzač uvedie tento údaj v rámci profesijného životopisu odborníka, ktorý je potrebné
predložiť za konkrétnu osobu určenú na plnenie zmluvy.
Obsahové náležitosti profesijného životopisu sú uvedené v bode III.1.3) Technická a odborná
spôsobilosť: 2) ÚDAJE O ODBORNEJ PRAXI OSÔB URČENÝCH NA PLNENIE
ZMLUVY Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Otázka č. 2:
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania požaduje verejný obstarávateľ v bode
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť: 2) ÚDAJE O ODBORNEJ PRAXI OSÔB
URČENÝCH NA PLNENIE ZMLUVY okrem iného aj, aby uchádzač preukázal, že na plnenie
predmetu zákazky bude mať k dispozícii Odborníkov č. 1 – č. 4 (spolu 5 odborníkov).
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či ním požadované počty odborníkov musia
sedieť s ich požiadavkou – t.j. v počte 5 odborníkov, resp. či jeden odborník môže splniť –
pokryť dve odbornosti, požadované verejným obstarávateľom: napr. samostatný elektrotechnik
s odbornou spôsobilosťou v elektrotechnike v zmysle § 22 vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. a súčasne odborník pre obsluhu
stavebných strojov a zariadení?
Odpoveď č. 2:
Verejný obstarávateľ v súvislosti s preukazovaním odbornej spôsobilosti osôb určených
na plnenie Zmluvy nasledovné:
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Uchádzač musí disponovať minimálne troma rozdielnymi osobami určenými na plnenie
Zmluvy, konkrétne dvomi rozdielnymi osobami "Odborník č. 2" a jednou osobou "Odborník
č. 3".
Verejný obstarávateľ pripúšťa, aby odborná spôsobilosť "Odborník č. 1" a "Odborník č. 4"
bola preukázaná prostredníctvom osôb, ktoré sú zároveň odborne spôsobilé podľa požiadaviek
na osoby "Odborník č. 2" a "Odborník č. 3".

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania

