[všetkým známym záujemcom]
V Bratislave dňa 22.08.2019

VEC: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu zo dňa 19.08.2019

Dňa 19.08.2019 bola verejnému obstarávateľovi Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy
44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35815256 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“)
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručená žiadosť o nápravu (ďalej aj ako
„Žiadosť o nápravu“), ktorá smeruje (i) proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania (verejnej súťaže) na predmet zákazky „Technológie čerpacích staníc LNG“ (ďalej aj ako
„Zákazka“), ktoré bolo dňa 09.08.2019 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod
číslom 2019/S 153-376407 a dňa 12.08.2019 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 163/2019 pod
označením 22709 – MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“).
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.
Verejný obstarávateľ v rámci žiadosti o nápravu vyhovel časti žiadosti a v súlade s ustanovením § 165
ods. 3 písm. a) ZVO žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom podáva toto
písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty
na vykonanie nápravy.
Žiadateľ v Žiadosti o nápravu (okrem iného) žiadal, aby Verejný obstarávateľ v časti technickej a
odbornej spôsobilosti týkajúcej sa Odborníka č. 1 upravil svoje požiadavky tak, že umožní kumuláciu
odborných skúseností uvedených v podbode (ii) časti III.1.3) Oznámenia aj dvoma odborníkmi, pričom
aspoň jeden z nich bude spĺňať ďalšie požiadavky prislúchajúce k Odborníkovi č. 1 uvedenému v časti III.1.3
Oznámenia.
Vo vyššie uvedenej časti Verejný obstarávateľ vyhovel Žiadosti o nápravu a v tejto časti najneskôr do
27.08.2019 vykoná zmenu Oznámenia vykoná úpravu časti III.1.3) Oznámenia pre Odborníka č. 1 tak, že
bude znieť nasledovne (zmena je zvýraznená farebne):

„V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň:
Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na riadenie dodávky a inštalácie predmetu zákazky
potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených odborníkov spĺňajúcich stanovené požiadavky. Nižšie
uvedené požiadavky na odborníka uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu, s minimálnym
obsahom:
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* meno a priezvisko odborníka,
* dosiahnuté vzdelanie,
* súčasná pracovná pozícia,
* kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky,
* prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka,
*zoznam praktických skúseností (referencií) odborníka s riadením a zodpovednosťou za dodávku a
inštaláciu technológií podľa požiadaviek uvedených v požiadavkách na Odborníka č. 1 nižšie. Zoznam
praktických skúseností (referencií) odborníka bude obsahovať (i) obchodné meno a sídlo odberateľa, (ii)
termín dodania, (iii) predmet dodávky a bližší popis technických parametrov dodávky spôsobom
preukazujúcim splnenie požiadaviek uvedených pri príslušnom odborníkovi a (iv) kontaktnú osobu pre
overenie referencie (meno, priezvisko, tel., email).;
* vlastnoručný podpis odborníka.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie
nasledujúcich minimálnych požiadaviek na odborníka:
Odborník č. 1: Predstaviteľ zhotoviteľa zodpovedná osoba za riadenie činností zhotoviteľa
Uchádzač preukáže, že Odborník č. 1 má najmenej päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti riadiaceho
pracovníka
zodpovedného za riadenie dodávok technológií čerpacích staníc LNG a preukáže, že Odborník č. 1 má
praktickú skúsenosť s riadením a zodpovednosťou (za riadenie a zodpovednosť sa má namysli koordinácia
dodávky za dodávateľa, resp. riadenie plnenia zmluvy resp. objednávky za dodávateľa) za dodávku a
inštaláciu:
(i) min. jednej (1) technológie čerpacej stanice LNG (t. j. technológie, ktorá spĺňa požiadavku na výdajnú
stanicu LNG pre automobilovú dopravu); alebo
(ii) kombinácie min. jednej (1) technológie čerpacej stanice CNG a min. jednej technológie pre satelitnú
stanicu LNG (slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V prípade podľa tohto
bodu (ii) môže teda ísť aj o 2 samostatné dodávky, pri ktorých jedna preukáže schopnosť realizácie čerpacej
stanice pre automobilovú dopravu a druhá dodávka kompetenciu v oblasti LNG. Zároveň v prípade
preukazovania podmienky účasti podľa tohto bodu (ii) je možné skúsenosti preukázať aj prostredníctvom
dvoch samostatných odborníkov pričom jeden odborník preukáže skúsenosť s inštaláciou min. jednej (1)
technológie čerpacej stanice CNG a druhý odborník preukáže skúsenosť s inštaláciou min. 1 technológie pre
satelitnú stanicu LNG (slúžiacu ako lokálny zdroj zemného plynu pre distribučnú sústavu). V takom prípade
bude pre účely plnenia Zmluvy na pozíciu „Predstaviteľ Zhotoviteľa“ nominovaný jeden (ktorýkoľvek) z
týchto odborníkov a druhý odborník sa bude v rámci plnenia zákazky podieľať na ostatných činnostiach v
oblasti, ktorej odbornú spôsobilosť preukazuje.
Uchádzač túto podmienku preukáže predložením profesijného životopisu, resp. životopismi s minimálnym
rozsahom uvedeným vyššie.
Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má slúžiť na preukázanie, že má uchádzač
k dispozícii odborného pracovníka, resp. odborníkov so zameraním na riadenie dodávok tvoriacich
predmet zákazky s minimálne jednou praktickou skúsenosťou s takýmto riadením a zodpovednosťou za
takúto dodávku. Pozícia Odborníka č. 1 zodpovedá pozícii osoby, resp. osôb predstaviteľa zhotoviteľa podľa
obchodných podmienok zmluvy.“
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Verejný obstarávateľ zároveň predĺži lehotu na predkladanie ponúk o minimálnu dĺžku zákonnej lehoty na
predkladanie ponúk.
S úctou

___________________________
Za Tatra Tender, s. r. o.
Mgr. Vladimír Oros, konateľ
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