Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 4. marca 2019

VEC
Vysvetlenie zverejnených dokumentov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní k dynamickému
nákupnému systému s názvom Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl.
mesta Bratislava pre roky 2019-2022

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na k dnešnému dňu všetky doručené otázky k dynamickému
systému s názvom Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre
roky 2019-2022 vytvorenému uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 20.
februára 2019 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2019/S 036-081170 a vo Vestníku ÚVO č. 37/2019 zo dňa
21. februára 2019 pod číslom 4371-MUS.

K otázke č. 1:
Verejný obstarávateľ v bode 6. Preukázanie splnenia podmienok účasti súťažných podkladov stanovil
podmienky preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 32 Zákona a
technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) Zákona. Verejný obstarávateľ však v
žiadnom z dokumentov obsahujúcich informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie
splnenia podmienok účasti neuvádza podmienky predbežného nahradenia dokladov na splnenie
podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) v zmysle ustanovenia § 39
Zákona.
Otázka: Vynechal verejný obstarávateľ informácie o predložení JEDu zámerne a neumožňuje tak
záujemcom predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JEDom v zmysle §
39 Zákona?

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v bode 9 Záverečné ustanovenia Súťažných podkladov uvádza: „ ... bude
postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prípadne inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom
obstarávaní.“
Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ neuvádza lehoty, spôsoby a povinnosti záujemcov, ktoré
taxatívne upravuje zákon o verejnom obstarávaní v súťažných podkladoch. V snahe predchádzať riziku
zbytočných chýb zo strany verejného obstarávateľa nepresným citovaním zákona o verejnom
obstarávaní, sa verejný obstarávateľ rozhodol neprepisovať zákonné ustanovenia, lehoty a spôsoby,
ktoré môžu záujemcovia zo zákona využiť.
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Verejný obstarávateľ plne rešpektuje právo záujemcu dočasne nahradiť doklady, ktorými
preukazuje splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumenty podľa § 39 zákona
o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si dovoľuje dať do pozornosti záujemcov ustanovenie § 39 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní v kontexte Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016,
ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie, v zmysle
ktorého má verejný obstarávateľ právo pre zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania (v
danom kontexte pre zabezpečenie funkčnosti DNS) požiadať záujemcu kedykoľvek v priebehu
verejného obstarávania (v kontexte DNS kedykoľvek v priebehu vytvorenia DNS) o predloženie
dočasne nahradených dokladov. Uvedené právo vychádza z účelu DNS, užších súťaží a princípu
rovnakého zaobchádzania a práva záujemcov na čestnú hospodársku súťaž.

K otázke č. 2:
Verejný obstarávateľ tiež v žiadnom z dokumentov obsahujúcich informácie potrebné na vypracovanie
ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti neuvádza možnosť záujemcov na preukázanie
technickej a odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle
ustanovenia § 34 ods. 3 Zákona.
Otázka: Vynechal verejný obstarávateľ informácie o možnosti záujemcov využiť na preukázanie
technickej a odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby zámerne a neumožňuje tak
záujemcom využiť možnosť splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej
spôsobilosti týmto spôsobom?

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v bode 9 Záverečné ustanovenia Súťažných podkladov uvádza: „ ... bude
postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prípadne inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom
obstarávaní.“
Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ neuvádza lehoty, spôsoby a povinnosti záujemcov, ktoré
taxatívne upravuje zákon o verejnom obstarávaní v súťažných podkladoch. Žiadne ustanovenie zákona
o verejnom obstarávaní neprikazuje verejnému obstarávateľovi prepisovať zákonné ustanovenia do
súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ plne rešpektuje právo záujemcu preukázať splnenie podmienok účasti
prostredníctvom kapacít inej osoby, ktorá sa bude podieľať na plnení zákaziek v zmysle § 34 ods.
3 zákona o verejnom obstarávaní.

K otázke č. 3:
Verejný obstarávateľ v bode 5. Predkladanie žiadosti o zaradenie do DNS v odseku Obsah žiadosti o
zaradenie (str. 6) súťažných podkladov uviedol doklady a dokumenty, ktoré majú byť nevyhnutnou
súčasťou žiadosti. Z posledného bodu tohto odseku vyplýva, že súčasťou žiadosti musí byť súhlas
záujemcu so skrátením lehoty na predkladanie ponúk podľa ustanovenia §61 ods. 4 zákona na min.
5 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Prílohou č. 6 Súťažných podkladov
je vzor vyššie uvedeného súhlasu.
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V ustanovení §61 ods. 4 zákona je uvedené, že „lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako
desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk“, pričom verejný obstarávateľ „môže určiť
lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako desať dní dohodou so záujemcami...“.
Verejný obstarávateľ v žiadnom z dokumentov obsahujúcich informácie potrebné na vypracovanie
ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti nepripúšťa možnosť záujemcov nesúhlasiť so
skrátením lehoty na predkladanie ponúk. Príloha č. 6 súťažných podkladov nie je koncipovaná tak, aby
mal záujemca na výber súhlas/nesúhlas.
Otázka: Na základe vyššie uvedeného, môže záujemca predpokladať, že ak nepristúpi na dohodu o
skrátení lehoty na predkladanie ponúk podľa §61 ods. 4 zákona a nepredloží požadovaný súhlas podľa
prílohy č. 6 Súťažných podkladov, nebude môcť byť zaradený do DNS?

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Záujemca prejavuje svoj súhlas s možným skrátením lehoty na predkladanie ponúk na min.
5 pracovných dní podpisom Prílohy č. 6 Súťažných podkladov. V prípade, ak záujemca nesúhlasí
s takýmto skrátením, predloží nepodpísanú prílohu č. 6. Verejný obstarávateľ nemá zákonné právo
nezaradiť záujemcu do DNS, ktorý nesúhlasí so skrátením lehoty na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ v bode 4 Súťažných podkladov informuje potenciálnych záujemcov, že svoje
právo skrátiť lehotu na predkladanie ponúk má záujem využiť len v prípadoch hodných osobitného
zreteľa. Za takéto situácie sa považujú najmä situácie neočakávaného výpadku dodávateľa alebo
nečakanej náhlej potreby zabezpečenia niektorých činností v niektorých lokalitách (napr. v dôsledku
poveternostných podmienok alebo organizovania podujatí). Toto právo verejného obstarávateľa nebude
štandardnou praxou, to znamená že verejný obstarávateľ neplánuje vyhlasovať zákazky vždy s lehotou
min. 5 pracovných dní. Verejný obstarávateľ verí, že primerane obozretní potenciálni záujemcovia
dlhodobo pôsobiaci na trhu rozumejú takejto potrebe a budú s ňou súhlasiť.

K otázke č. 4:
Verejný obstarávateľ uvádza v dokumente Informatívny opis predmetu zákaziek vyhlasovaných v
zriadenom DNS v časti A. Letná údržba uvádza v tabuľke „Činnosti letnej údržby – celkový prehľad
rozsahu vykonávaných úkonov/výkonov“.
Otázka: Aké obdobie pokrýva vyššie uvedený rozsah úkonov/výkonov? Ide základné výmery/množstvá,
ktoré majú byť kosené, čistené atď. v jednom cykle alebo je cykličnosť zahrnutá v uvedených
výmerách/množstvách a teda ide o celkové výmery/množstvá ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v uvedenom dokumente uvádza dané výmery / množstvá za obdobie 1 roka a dané
výmery / množstvá predstavujú celkové výmery / množstvá, ktoré zahŕňajú potrebnú cykličnosť.

K otázke č. 5:
Verejný obstarávateľ uvádza v dokumente Informatívny opis predmetu zákaziek vyhlasovaných v
zriadenom DNS v časti B. Zimná údržba uvádza v tabuľke „Činnosti letnej údržby – celkový prehľad
rozsahu vykonávaných úkonov/výkonov“.
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Otázka: Aké obdobie pokrýva vyššie uvedený rozsah úkonov/výkonov? Ide o jednu zimnú sezónu alebo
je rozsah prepočítaný na celé obdobie, na ktoré má byť DNS zriadený? Predstavujú uvedené výmery
plochu, na ktorej sa bude vykonávať zimná údržba, alebo je to celková plocha, ktorá zahŕňa aj
predpokladaný rozsah činností? Na aké obdobie sú uvedené množstvá posypového materiálu
predpokladané?

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v uvedenom dokumente uvádza dané výmery / množstvá posypového materiálu
za obdobie 1 roka (tj. 1 zimnej sezóny) a dané výmery / množstvá predstavujú plochu, na ktorej sa bude
vykonávať zimná údržba.

Verejný obstarávateľ vzhľadom na včasné zverejnenie odpovedí neplánuje predlžovať lehotu na
predkladanie ponúk, a to najmä z dôvodu včasného zabezpečenia služieb letnej údržby.

S úctou

Sekretariát verejného obstarávateľa
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