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[všetkým známym záujemcom]
V Bratislave dňa 25.10.2019

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 – Technológie čerpacích staníc L2CNG

Verejný obstarávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava mestská časť Ružinov, IČO: 35815256 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 05.08.2019
uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2019/S 149-366403 a dňa
06.08.2019 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 159/2019 pod označením 22401 – MST (obe
oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky
„Technológie čerpacích staníc L2CNG“ (ďalej aj ako „Zákazka“).
Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe
poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej
realizáciou.
Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky /
žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ
všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.
Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov
Číslo

Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
Otázka:

1

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ak uchádzač v ponuke uvedie viacerých možných výrobcov
rovnakého zariadenia (napr. vysokotlakového výparníka) s rovnakými technickými parametrami,
ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa, pričom všetky uvedené zariadenia dodávané
jednotlivými výrobcami budú výkonovo identické, budú spĺňať požiadavky stanovené technickou
špecifikáciou
uvedenou v zadaní verejného obstarávania a všetky požiadavky legislatívy a budú sa
1. 1
odlišovať iba názvom na štítku zariadenia?
Uchádzač má v úmysle uviesť viacerých dostupných výrobcov danej identickej časti najmä vzhľadom
na to, že:
-

verejný obstarávateľ požaduje veľmi striktné krátke termíny pre plnenie a pri ich
neplnení hrozia uchádzačovi zmluvné pokuty
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-

uchádzač nevie, kedy bude s víťazom verejného obstarávania podpísaná Zmluva na
plnenie zákazky a teda kedy v skutočnosti dôjde k plneniu, pričom výrobné kapacity
i dostupnosť zariadení sa môžu v čase meniť.

Nejedná sa o variantné riešenie, uchádzač v prípade, že s ním bude podpísaná Zmluva na plnenie
zákazky sám vyberie dodávateľa, ktorý bude v danú chvíľu mať požadované zariadenie
(požadovanú časť), spĺňajúce požiadavky verejného obstarávateľa, dostupné v potrebnom čase,
objeme, mieste i cene.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať predloženie viacerých alternatív výrobkov identifikovaných
v ponuke uchádzača. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je uchádzač povinný predložiť jednu
ponuku, ktorá konkrétne identifikuje predmet dodávky a jeho cenu. Napriek tomu, že uvedenie
viacerých alternatívnych výrobkov by nepredstavovalo „variantné riešenie“ podľa ustanovenia § 47
zákona o verejnom obstarávaní, okolnosti ktoré žiadateľ popisuje v otázke by de facto predstavovali
predloženie alternatívnych ponúk. Verejný obstarávateľ by v takom prípade nevedel identifikovať
konkrétny predmet ponuky, ktorý bude hodnotiť, a ktorý má byť predmetom plnenia.

Prosím zoberte na vedomie vyššie uvedené odpovede vysvetlenia.
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