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Vec
Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému - vysvetlenie súťažných podkladov č. 6
Na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov doručených dňa 05.06.2019 a 06.06.2019
a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon“), Vám zasielame vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Implementácia a podpora
Centrálneho ekonomického systému“, uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ dňa 16.04.2019 pod zn. 2019/S 075178374 v znení korigenda č. 2019/S 101-245363 zo dňa 27.05.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania
č. 76/2019 zo dňa 17.04.2019 pod zn. 8008 – MSS v znení korigenda č. 13575 – IOX zo dňa 28.05.2019 (Vestník
č. 105/2019).
Otázka č. 1:
Predmetná súťaž je reverzná súťaž, čo znamená, že sa budú najskôr posudzovať požiadavky na predmet a
následne podľa poradia (vyhodnotenia kritérií ) sa budú u prvého uchádzača posudzovať podmienky účasti.
Ako verejný obstarávateľ zabezpečí, že vyhodnotenie kritérií bude transparentné, nakoľko môžu jednotlivý
uchádzači nespĺňať podmienky účasti, ale ich hodnoty, ktoré uvedú v prílohe č. 7 budú zohľadnené pri určení
poradia?
Príklad: Uchádzač v celkovom poradí bude na štvrtom mieste. Pri kritérií C bude mať najvyššie hodnoty. U tohoto
uchádzača, ale nebude mať verejný obstarávateľ preukázané splnenie podmienok účasti, t.j. nebude vedieť, či
vôbec mal daného uchádzača zaradiť pri kritérií C na prvé miesto. Nakoľko od tohto sa odpočítavajú ďalšie poradia
uchádzačov má táto skutočnosť vplyv na vyhodnotenie. Ako verejný obstarávateľ zabezpečí aby toto nenastalo?
Odpoveď č. 1:
Predmetná súťaž sa vyhodnocuje podľa § 66 ods. 7 druhá veta zákona, tzv. super reverz. Pri aplikovaní tohto
zákonného postupu dochádza k prvotnému vyhodnoteniu kritérií a na základe vytvorenia poradia následne sa
uskutoční u prvého uchádzača v poradí v zmysle § 55 ods.1 zákona vyhodnotenie podmienok účasti
a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 a § 55 ods. 1 zákona určí poradie uchádzačov na základe kritérií,
následne bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti a ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet
zákazky u prvého uchádzača v poradí. V prípade, že prvý uchádzač v poradí nesplní podmienky účasti alebo
nesplní požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ ho po splnení zákonom stanovených náležitostí zo
súťaže vylúči a vyhotoví poradie bez vylúčeného uchádzača. Následne bude vyhodnocovať splnenie podmienok
účasti a ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky u prvého uchádzača v poradí. Zákon v § 66
ods. 7 a § 55 ods. 1 predmetný postup upravuje a nie je teda možné konštatovať, že by malo a priori jeho použitie
znamenať netransparentnosť. Takýto výklad by de facto za netransparentné vyhodnotenie súťaže označoval aj
akýkoľvek postup pri použití Jednotného európskeho dokumentu.

Otázka č. 2:
V zmysle § 40 ods. 5 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní musí dať verejný obstarávateľ možnosť
uchádzačovi vymeniť tretie osoby alebo expertov pokiaľ nespĺňajú podmienky účasti.
Ako sa verejný obstarávateľ vysporiada s § 40 ods. 5 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní pri hodnotení?
Príklad: Úspešný uchádzač nespĺňa podmienky účasti vo veci expertov. Verejný obstarávateľ mu dá možnosť na
výmenu. Tá sa uskutoční, uchádzač podmienky účasti splní inými expertami, ale už nebudú mať také veľké
skúsenosti. Táto skutočnosť má vplyv na vyhodnotenie? Ako sa verejný obstarávateľ s touto skutočnosťou
vysporiada.
Odpoveď č. 2:
Verejný obstarávateľ sa s § 40 ods. 5 písm. b) a c) zákona vysporiada v súlade s článkom 25.4.3 písm. b)
Súťažných podkladov.
Otázka č. 3:
Žiadame o vysvetlenie, ako bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať celkovú ponúknutú cenu vrátane DPH:
a) v prípade uchádzača so sídlom v tuzemsku, ktorý nie je platcom DPH a teda jeho ponuková cena bude nižšia o
20% než ponuková cena iných uchádzačov z tuzemska - platcov DPH,
b) v prípade uchádzača so sídlom v inom členskom štáte EU pri aplikovaní režimu "samozdanenia" v zmysle § 69
zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ktorého ponuka bude taktiež nižšia o 20% než ponuková cena iných uchádzačov
z tuzemska - platcov DPH,
c) v prípade uchádzača z tretej krajiny, ktorý bude aplikovať inú sadzbu DPH podľa právnych predpisov krajiny
svojho sídla, ktorá môže byť nižšia/vyššia než sadzba DPH na Slovensku.
Nakoľko suma DPH predstavuje nepriamu daň, nie je reálnym príjmom dodávateľa ani reálnym nákladom
verejného obstarávateľa. Vzhľadom na možnú účasť hore menovaných subjektov sa nám preto hodnotenie
celkovej ceny s DPH javí ako kritérium neporovnateľné, preto žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie tohto
hodnotiaceho kritéria.
Na základe týchto otázok žiadame o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk o primeraný čas aby podľa odpovedí
bolo možné pripraviť ponuku.
Odpoveď č. 3:
Písm. a)
V zmysle bodu 10.10 Súťažných podkladov, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, túto skutočnosť
uvedenie v ponuke. Ak sa uchádzač, ktorý v čase podpisu zmluvy nebol platcom DPH v priebehu plnenia tejto
zmluvy platcom stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o DPH.
Písm. b)
V zmysle bodu 10.9 Súťažných podkladov, ak uchádzač je zahraničnou osobou, navrhovanú cenu
v štruktúrovanom rozpočte ceny/návrhu kritérií podľa prílohy č. 4A týchto Súťažných podkladov uvedie na 4
desatinné miesta v EUR bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača a celkovú cenu upraví navýšením o aktuálne
platnú sadzbu v SR. DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ.
Písm. c)
V zmysle bodu 10.9 Súťažných podkladov, ak uchádzač je zahraničnou osobou, navrhovanú cenu
v štruktúrovanom rozpočte ceny/návrhu kritérií podľa prílohy č. 4A týchto Súťažných podkladov uvedie na 4
desatinné miesta v EUR bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača a celkovú cenu upraví navýšením o aktuálne
platnú sadzbu v SR. DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ.
Vzhľadom na to, že zákazka je financovaná aj z fondov EÚ, DPH ako nepriama daň predstavuje oprávnený výdavok
a je preto pre verejného obstarávateľa rozhodná v rámci posudzovania celkovej ceny. Verejný obstarávateľ sa
vzhľadom na vyššie uvedené ako aj § 15 ods. 1 v nadväznosti na § 69 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
rozhodol hodnotiť kritérium ceny s DPH, keďže nastaveným spôsobom je zabezpečená porovnateľnosť ponúk.

Otázka č. 4:
Týmto by sme vás chceli poprosiť o vysvetlenie podmienky pri Expertovi č. 2 bod b) - požadovaný certifikát
Archimate 3.0 Certified.
1. Bude obstarávateľ akceptovať ak uchádzač predloží ekvivalent certifikátu Archimate 3.0 Foundation?
2. Bude obstarávateľ akceptovať ak uchádzač predloží ekvivalent certifikátu Archimate 3.0 Practitioner?
Odpoveď č. 4:
1. Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať certifikát Archimate 3.0 Foundation ako ekvivalent certifikátu
Archimate 3.0.Certified.
2. Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať certifikát Archimate 3.0 Practicioner ako ekvivalent certifikátu
Archimate 3.0.Certified.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu (predĺženie) lehoty na predkladanie ponúk z termínu 11.06.2019
o 09:00 hod. na nový termín 20.6.2019 o 09:00 hod. Z dôvodu predĺženia lehoty na predkladanie ponúk sa
tiež mení termín otvárania ponúk, a to z termínu 11.06.2019 o 13:00 hod. na nový termín 20.06.2019 o 13:00
hod. Uvedená zmena lehoty na predkladanie ponúk a s ňou súvisiaca lehota na otváranie ponúk bola
zmenená i v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania formou redakčnej opravy / korigenda, ktoré
bude zverejnené vo Vestníku ÚVO i Vestníku EÚ.
S pozdravom
Ing. Dáša Lauková v.r.
riaditeľka odboru pre CVO

