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Vec
Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť č. 1
V procese verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky „IT HW a podpora“
vyhláseného v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2019/S 151-371831 zo dňa 07. 08. 2019 a vo
Vestníku verejného obstarávania č. 161/2019 dňa 08. 08. 2019 pod označením 22550 - MUT, bola
verejnému obstarávateľovi doručená od záujemcu žiadosť o vysvetlenie dokumentov potrebných
na vypracovanie žiadosti o účasť.
Záujemca vo svojej žiadosti uviedol nasledovné otázky:
Otázka č. 1
„V žiadosti o zaradenie do DNS ako prílohu požadujete dokument „Informácia o sortimente“.
Môžete konkretizovať, že o čo sa konkrétne jedná, čo ten dokument má obsahovať a ako má
vypadať? V dokumente „Súťažné podklady k zriadeniu dynamického nákupného systému
s názvom „IT HW a podpora“ bod 3.3. špecifikujete niekoľko oblastí obstarávania. Má to byť
vyjadrenie, že ktoré z týchto oblastí dokážeme pokryť? Problém je, že ten zoznam podľa vášho
vyjadrenia „nie je definitívny“. Ako Informácie o sortimente stačí vyjadrenie, že služby a tovar
padajúce do skupiny 302 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Spoločného slovníka
obstarávania?“
Otázka č. 2
„Ďalej, vo Vyhlásení uchádzača nás zaväzujete k tomu, že „predkladám iba jednu žiadosť a nie
som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá žiadosť“. V tomto záväzku
vidím problém v tom, že momentálne ešte nepoznáme presný predmet obstarávania a nemôžeme
sa zaručiť za to, že v prípade, že keď toto vyhlásenie podpíše aj spoločnosť B, a v prípade, že
vypíšete už konkrétne obstarávanie, ktoré bude komplexné a bude vyžadovať jednak tovar
a služby, ktoré môžeme zabezpečiť len my a taktiež tovar a služby, ktoré vie zabezpečiť len
spoločnosť B, tak odsúhlasením tejto podmienky by ste nás vylúčili z budúceho obstarávania. Inak
povedané, požadujete od nás konkrétny záväzok k podmienkam, ktoré ešte teraz nepoznáme.“
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Odpovede verejného obstarávateľa na položené otázky
Odpoveď na otázku č. 1
Požiadavka na prílohu žiadosti o zaradenie do DNS – „Informácia o sortimente“ sa v žiadosti
o zaradenie do DNS nachádza iba v dôsledku administratívneho nedopatrenia.
Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť tento dokument ako prílohu žiadosti o zaradenie do
DNS. Záujemca je v zmysle bodu 6.2 „Žiadosť o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)“ súťažných
podkladov povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do DNS predložiť
- dokumenty, ktorými záujemca alebo skupina záujemcov preukazuje splnenie podmienok
účasti
- splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o zaradenie
podpisuje iná osoba ako štatutárny zástupca.
Odpoveď na otázku č. 2
K vyhláseniu uchádzača v rámci žiadosti o zaradenie do DNS a jeho obsahovým náležitostiam
verejný obstarávateľ uvádza, že vyhlásenie uvedené v poslednom bode vychádza z ustanovenia
§ 49 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s tým
rozdielom, že vzhľadom na povahu DNS nejde v tejto fáze o predkladanie ponúk, ale
o predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS.
Predmetný záväzok zaväzuje k tomu, aby jedna a tá istá spoločnosť nepredložila jednu žiadosť
o zaradenie do DNS samostatne a zároveň ďalšiu žiadosť o zaradenie do DNS ako člen skupiny
dodávateľov.
Skutočnosť, že uchádzač predkladá žiadosť o zaradenie do DNS samostatne nevylučuje, aby
neskôr počas plnenia využil na dodanie tovarov svojich subdodávateľov. Využitie subdodávateľov
pri plnení konkrétnej zákazky sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nepovažuje za
realizovanie zákazky ako skupina dodávateľov.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania
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