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Vec:

Vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď
Obec Teplička nad Váhom ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona
o verejnom obstarávaní č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na základe žiadostí o vysvetlenie
súťažných podkladov k zákazke

Lávka pre cyklistov a peších
uvádza nasledovne:
otázka č. 1:
V súťažných podkladoch (SP) na predmet obstarávania v časti E. Kritériá hodnotenia ponúk
a spôsob ich uplatnenie je uvedené ako jediné kritérium „najnižšia cena" - a jeho relatívna váha
100 bodov. V oznámení o Redakčnej oprave č. E02068 zverejnenej vo vestníku Vo č. 148/2013
sa upravuje bod IV.2.1. Oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže č. 11270-MSP z W O č.
128/2013 Kritériá na vyhodnotenie ponúk nasledovne: cena za predmet zákazky 60 bodov,
lehota výstavby v mesiacoch 40 bodov.
- Nakoľko oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže je v nesúlade so súťažnými podkladmi, opraví
verejný obstarávateľ súťažné podklady?
Odpoveď k otázke č.1:
Kritérium - najnižšia cena vrátane DPH vyjadrená v EUR – maximálne 60 bodov
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou. Pri ostatných ponukách sa určí
poradie ponúk úmerou tak, že hodnotenie ceny sa určí ako podiel najnižšej ceny a ceny
hodnotenej ponuky prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto kritérium. Víťazným
uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov.
Kritérium – lehota výstavby v mesiacoch – maximálne 40 bodov
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najkratšou lehotou výstavby. Pri ostatných ponukách
sa určí poradie ponúk úmerou tak, že hodnotenie lehoty výstavby sa určí ako podiel najkratšej
lehoty výstavby a lehoty výstavby hodnotenej ponuky prenásobený maximálnym počtom bodov
pre toto kritérium.

Príloha 3 – Návrh na plnenie kritéria
Názov alebo obchodné meno uchádzača:
.......................................................................................................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača:
.......................................................................................................................................................
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Kritérium - najnižšia cena

Hodnota vyjadrená v mene euro

Cena za stavebné práce vrátane DPH

Lávka pre cyklistov a peších

Kritérium - lehota výstavby v mesiacoch

Hodnota vyjadrená v mesiacoch

Lehota výstavby v mesiacoch

Lávka pre cyklistov a peších

Otázka č. 2:
V nadväznosti na otázku č. 1 verejný obstarávateľ podľa bodu 30.1 SP „...použije elektronickú
aukciu podľa § 43 zákona o VO na predloženie nových cien upravených smerom nadol." Podľa
bodu 30.5 SP „Pre účely automatického zostavenia poradia ponúk budú ceny jednotlivých
položiek automaticky sčítané do celkovej ceny. Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk a
východiskom elektronickej aukcie je cena za celý predmet zákazky s DPH. „. Podľa bodu 30.12
SP budú počas súťažného kola všetkým uchádzačom súčasne uverejňované informácie k, ktoré
im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie, aktuálnu hodnotu ich ponuky a
hodnotu aukčného kritéria naj nižšej ponuky." - Ako zabezpečí verejný obstarávateľ v priebehu
elektronickej aukcie informovanie uchádzačov o ich skutočnom relatívnom umiestnení v súlade
s § 43 ods. 10 zákona o VO vzhľadom na to, že predmetom aukcie je len cena predmetu
zákazky, pričom ale kritériom hodnotenia ponúk je popri cene aj lehota výstavby, ktorá však
predmetom aukcie nie je, avšak má vplyv na posúdenie relatívneho (aj celkového) umiestnenia
uchádzačov? Ako v tejto súvislosti zabezpečí verejný obstarávateľ vzájomnú porovnateľnosť
ponúk?
Odpoveď k otázke č.2:
Bod 30.1 časť A SP
Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o VO na predloženie nových
cien upravených smerom nadol. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk
automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
V súlade so zákonom, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa
odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
Bod 30.5 časť A SP
Pre účely automatického zostavenia poradia ponúk budú ceny jednotlivých položiek
automaticky sčítané do celkovej ceny. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk a východiskom
elektronickej aukcie je cena za celý predmet zákazky s DPH a lehota výstavby v mesiacoch.
Bod 30.6 časť A SP
Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní uchádzači,
ktorých ponuky neboli vylúčené. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ
zadá do aukčného prostredia vstupné ceny týchto uchádzačov a vstupný údaj o lehote výstavby,
tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách.
Bod 30.12 časť A SP
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Počas súťažného kola budú všetkým uchádzačom súčasne uverejňované informácie, ktoré im
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie, aktuálnu hodnotu ich ponuky a
hodnotu aukčného kritéria najnižšej ponuky a aktuálnu hodnotu ich ponuky týkajúcu sa lehoty
výstavby a hodnotu aukčného kritéria najnižšej ponuky týkajúcu sa lehoty výstavby.
Oznamované budú aj údaje o začiatku a ukončovaní elektronickej aukcie a údaje o okamžitom
čase, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie.
Predmetom elektronickej aukcie je cena vrátane DPH vyjadrená v EUR za predmet zákazky
a lehota výstavby v mesiacoch. Podrobné podmienky o priebehu elektronickej aukcie budú
uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii, ktorú uchádzač obdrží minimálne dva
pracovné dni pred začiatkom elektronickej aukcie.
Otázka č. 3:
Neuvažuje verejný obstarávateľ s cieľom zabrániť špekulatívnym návrhom pri kritériu lehoty
výstavby (napr. lehota 1 mesiac) nad stanovením rozpätia lehoty výstavby (stanovením
minimálnej dolnej a maximálnej hornej hranice lehoty výstavby) a súčasne uvedením kritéria
výstavby v dňoch?
Odpoveď k otázke č.3:
Verejný obstarávateľ ponecháva uvedené kritérium tak ako bolo zverejnené:
Kritérium – lehota výstavby v mesiacoch - maximálne 40 bodov .
Otázka č. 4:
Súčasne si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o poskytnutie bližších informácií
o elektronickej aukcii, najmä o prípustnom minimálnom znížení ceny v jednom kroku, o počte
predĺžení,...
Odpoveď k otázke č.4:
Podrobné podmienky o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo výzve na účasť
v elektronickej aukcii, ktorú uchádzač obdrží minimálne dva pracovné dni pred začiatkom
elektronickej aukcie.

Verejný obstarávateľ zároveň všetkých záujemcov informuje, že odpovede na predložené otázky
predstavujú zároveň úpravu súťažných podkladov v plnom rozsahu a pri zostavení cenovej
ponuky je potrebné všetky odpovede brať do úvahy.

S pozdravom
Mgr. Katarína Hreusová
odborne spôsobilá osoba pre VO
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