MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
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Bratislava, 12.03.2020

Vec
Informácia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu
Verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „PARKSYS“, ktoré
bolo vyhlásené v Úradnom vestníku EÚ dňa 21.08.2020 pod značkou 2020/S 162-393718 a vo
Vestníku verejného obstarávania č. 179/2020 zo dňa 24.08.2020 pod značkou 31367 - MSS,
bola doručená žiadosť o nápravu od záujemcu, ktorý už predtým uplatnil revízne postupy.
Verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu z časti vyhovel. Týmto dokumentom o uvedenej
skutočnosti informuje všetkých záujemcov.
V nasledujúcich bodoch identifikuje tie časti podkladov, ktoré budú upravené. Nasledovné
predstavuje citácie z vybavenia žiadosti o nápravu
1. Doplnenie spôsobu prideľovania bodov v prípade hodnotenia čiastkového kritéria na
vyhodnotenie ponúk „GUI – Návrh používateľských a administračných rozhraní (obrazoviek)“:
Žiadateľ v tomto bode žiadosti o nápravu v zásade tvrdí, že verejný obstarávateľ nepostupoval
v súlade s rozhodnutím UVO, keď do súťažných podkladov neuviedol, že pri čiastkovom kritériu
na vyhodnotenie ponúk „GUI – Návrh používateľských a administračných rozhraní
(obrazoviek)“ bude po vyhodnotení výsledné bodové hodnotenie určené mediánom
individuálnych hodnotení jednotlivých členov komisie, ktorý predtým individuálne vyhodnotia
tú-ktorú ponuku.
Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti uvádza, že nevnímal ako povinnosť túto skutočnosť uviesť
priamo do súťažných podkladov, pretože to priamo nevyplývalo z výroku rozhodnutia UVO,
avšak určite vníma ako povinnosť týmto spôsobom pri hodnotení ponúk postupovať, pretože 1)
to nariadilo UVO, 2) iný postup v tomto prípade by zaručene viedol k uplatneniu revízneho
postupu, 3) neexistuje dôvod postupovať inak.
Verejný obstarávateľ však pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností žiadateľa uvedené
transponuje do súťažných podkladov. Tejto časti žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ
vyhovuje.
2. Odstránenie čiastkového kritéria na vyhodnotenie ponúk „Spôsob zabezpečenia rozhrania“:
Verejný obstarávateľ k tejto časti žiadosti o nápravu uvádza, že je presvedčený o správnosti
úpravy tohto kritéria na vyhodnotenie ponúk, avšak pre urýchlenie procesu obstarávania so
snahou vyhnúť sa nezmyselnému zdržaniu z dôvodu dlhšieho trvania revíznych postupov
odstraňuje čiastkové kritérium na vyhodnotenie ponúk „Spôsob zabezpečenia rozhrania“. Tejto
časti žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ vyhovuje.
3. Rozšírenie možností zabezpečenia zmluvného záväzku okrem bankovej zábezpeky aj na
poistenie záruky a zloženie fin. prostriedkov na účet.
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Po druhé žiadateľ tvrdí, že verejný obstarávateľ nedáva na výber možnosť vybrať si spôsob
zabezpečenia záväzkov. Žiadateľ poukazuje na § 46 ods. 1 ZVO, ktorý podľa neho pozná aj iné
spôsoby zabezpečenia záväzkov, ktoré ale v predmetnej súťaži nie je umožnené využiť. Uvedené
konanie spôsobuje podľa žiadateľa porušenie princípu nediskriminácie.
Verejný obstarávateľ k uvedenému uvádza, že sa absolútne nestotožňuje s tvrdením žiadateľa,
avšak pre urýchlenie procesu obstarávania zo snahou vyhnúť sa nezmyselnému zdržaniu
z dôvodu dlhšieho trvania revíznych postupov pridá do zmluvy možnosť zvoliť si formu
zábezpeky (banková záruka, poistenie záruky, zloženie na účet). Tejto časti žiadosti o nápravu
verejný obstarávateľ vyhovuje.
4. Odstránenie povinnosti dodávateľa poskytnúť na vyžiadanie k nahliadnutiu všetky zmluvy
vrátane príloh, ktoré uzavrel so subdodávateľmi.
V tomto bode žiadosti o nápravu žiadateľ rozporuje, že v zmluvnom dojednaní sa nachádza
nasledovná veta „Dodávateľ je zároveň povinný poskytnúť na vyžiadanie Objednávateľovi
k nahliadnutiu všetky zmluvy vrátane príloh, ktoré uzavrel so subdodávateľmi“. Podľa
záujemcu je táto podmienka spôsobilá odradiť záujemcu od predloženia ponuky a porušuje
princíp nediskriminácie.
V tejto súvislosti verejný obstarávateľ uvádza, že nesúhlasí s názorom záujemcu, avšak pre
urýchlenie procesu obstarávania zo snahou vyhnúť sa nezmyselnému zdržaniu z dôvodu
dlhšieho trvania revíznych postupov odstraňuje toto kritérium na vyhodnotenie ponúk. Tejto
časti žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ vyhovuje.
5. Všetky časti, ktorým verejný obstarávateľ vyhovel, budú oznámené záujemcom v rámci
vysvetlenia súťažných podkladov v priebehu nasledujúcich dní vrátane úpravy príslušných
dokumentov.

S pozdravom
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