Záujemci

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov
Vážení záujemci,
Uvádzame a zverejňujeme Vám vysvetlenie súťažných podkladov na otázku jedného zo
záujemcov vo verejnej súťaži: „ Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných
stolíkov, matracov a záručného servisu “ vyhlásenej vo VVO č. 54/2017 zo dňa 16.03.2017
pod značkou 3301-MST.
Otázka : V zmysle súťažných podkladov zo dňa 13.03.2017, týmto žiadateľ žiada v zmysle
bodu 10, oddiel A.1, časti II o vysvetlenie nasledovnej podmienky účasti.
Uchádzač predloží potvrdené referencie od odberateľov, s ktorým/i mal/má uzatvorenú
zmluvu na dodanie tovarov (nemocničné lôžka, matrace, nočné stolíky a doplnková výbava)
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, s minimálnou hodnotou pre:
časť 1 – 490.000,00 EUR bez DPH
časť 2 – 490.000,00 EUR bez DPH
časť 3 – 345.000,00 EUR bez DPH
časť 4 – 345.000.00 EUR bez DPH
časť 5 – 345.000,00 EUR bez DPH
časť 6 – 500.000,00 EUR bez DPH
časť 7 – 500.000,00 EUR bez DPH
časť 8 – 40.000,00 EUR bez DPH
časť 9 – 40.000,00 EUR bez DPH
za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú
posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3x365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa uplynutia
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lehoty na predkladanie ponúk v rámci tejto verejnej súťaže. Referencia bude obsahovať
nasledujúce údaje:
názov/obchodné meno a sídlo odberateľa
názov/obchodné meno a sídlo dodávateľa
predmet zmluvy
miesto plnenia zmluvy
lehotu plnenia zmluvy (od - do, mesiac, rok)
celkovú zmluvnú cena v EUR s DPH
meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje
kladné stanovisko odberateľa o úspešnosti realizácie tejto zmluvy a podpis osoby
odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje a ktorá toto stanovisko za odberateľa
potvrdzuje.
Ak uchádzač predloží ponuku na viac častí predmetu zákazky, konkrétne ak uchádzač
predloží ponuku na časť č. 1 a zároveň aj na časť č. 2, na preukázanie splnenia podmienok
technickej a odbornej spôsobilosti pre každú jednotlivú časť zákazky (časť č. 1, časť č. 2)
samostatne, sa za postačujúce bude považovať preukázanie realizácie časti č. 2 predmetu
zákazky, pričom takouto jednou zákazkou môže uchádzač preukázať splnenie v každej
jednotlivej časti zákazky č. 1, časť č. 2;
Ak uchádzač predloží ponuku na viac častí predmetu zákazky, konkrétne ak uchádzač
predloží ponuku na časť č. 3, zároveň na časť č. 4 a zároveň na časť č. 5, na preukázanie
splnenia podmienok technickej a odbornej spôsobilosti pre každú jednotlivú časť zákazky
(časť č. 3, časť č. 4, časť č. 5) samostatne, sa za postačujúce bude považovať preukázanie
realizácie časti č. 5 predmetu zákazky, pričom takouto jednou zákazkou môže uchádzač
preukázať splnenie v každej jednotlivej časti zákazky č. 3, časť č. 4, časť. č. 5;
Ak uchádzač predloží ponuku na viac častí predmetu zákazky, konkrétne ak uchádzač
predloží ponuku na časť č. 6 a zároveň na časť č. 7, na preukázanie splnenia podmienok
technickej a odbornej spôsobilosti pre každú jednotlivú časť zákazky (časť č. 6, časť č. 7)
samostatne, sa za postačujúce bude považovať preukázanie realizácie časti č. 6 predmetu
zákazky, pričom takouto jednou zákazkou môže uchádzač preukázať splnenie v každej
jednotlivej časti zákazky č. 6, časť č. 7;
Ak uchádzač predloží ponuku na viac častí predmetu zákazky, konkrétne ak uchádzač
predloží ponuku na časť č. 8 a na časť č. 9, na preukázanie splnenia podmienok technickej a
odbornej spôsobilosti pre každú jednotlivú časť zákazky (časť č. 8, časť č. 9) samostatne, sa
za postačujúce bude považovať preukázanie realizácie časti č. 8 predmetu zákazky, pričom
takouto jednou zákazkou môže uchádzač preukázať splnenie v každej jednotlivej časti
zákazky č.8, časť 9.
V súvislosti s vyššie uvedenou podmienkou účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní,
týkajúcou sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 v nadväznosti na § 35 a §36
zákona o verejnom obstarávaní žiadateľ týmto žiada o vysvetlenie, či sa pod pojmom
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,, rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky “ myslí iba tovar , ktorý je
uvedený v jednotlivej časti (č.1 až 9 ), alebo akýkoľvek obdobný tovar. Konkrétne ak by mal
žiadateľ záujem predložiť ponuku na časť č. 1 a časť č. 2, či v rámci svojej ponuky musí
predložiť referencie na niektoré z týchto častí, alebo sa pod pojmom ,, podobného
charakteru “ má na mysli aj referencia na dodanie akéhokoľvek iného nemocničného
lôžka ( t.j. napríklad patriaceho pod časť č. 5. )

Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v Časti A2, bod 3.1.1 jednoznačne uviedol podmienku a spôsob
preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 zákona o verejnom
obstarávaní, ktorým vytvára predpoklad, že plnenie bude vykonávané len takým zmluvným
partnerom, ktorý pre verejného obstarávateľa zabezpečí bezproblémové plnenie a aby ako
záujemca nespochybniteľne preukázal svoje schopnosti a skúsenosti úspešne realizovať
predmet zákazky. Jednotlivé kategórie nemocničných lôžok majú zásadne rozdielne technické
a úžitkové vlastnosti a preto aj spôsob ich využitia nie je totožný. Na základe uvedeného,
uchádzač preukázaním schopností a skúseností s dodávkami nemocničných lôžok napríklad
kategórie č. 5, lôžka elektrické s laterálnym náklonom, nie je oprávnený preukázať technickú
alebo odbornú spôsobilosť dodávať napríklad kategórie lôžok č. 1 a č. 2, lôžka mechanické.

S pozdravom

JUDr. Miroslav BOHÁČ v.r.
riaditeľ OVO
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