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VEC
VYSVETLENIE - Č.1
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a v zmysle bodu 13 výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len výzva“)
Vám podávame nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní k
zákazke pod názvom „Technická pomoc za účelom zlepšenia budovania inštitucionálnej kapacity ŽSR – odborná
jazyková príprava“.
Otázka:
-

V bode 11 podmienky k účasti, by radi by sme sa opýtali akým spôsobom máme dodať zoznam poskytnutých
služieb rovnakého alebo podobného charakteru/ referencie, ak odberateľom služieb nebol verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ podľa ZVO?

-

Viete nám bližšie špecifikovať akým spôsobom máme preukázať odbornú spôsobilosť kapacity inej osoby lektor, prostredníctvom ktorej budeme zabezpečovať odborné vzdelávanie?

-

Môžeme prostredníctvom Výpisu z registra partnerov verejného sektora deklarovať, že nemáme uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní?

Odpoveď:
- Podmienku účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uvedenú v podbode 11.2 výzvy budete preukazovať
spôsobom uvedeným v štvrtom odstavci tohto podbodu, tzn. predložíte podpísaný doklad „Zoznam zmlúv
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky“ spracovaný podľa prílohy č. 7 výzvy, v ktorom
bude pri predmetnej zmluve v stĺpci s názvom „Referencia uverejnená v evidencii referencií (ÁNO/NIE)“
uvedené NIE a v stĺpci s názvom „Odkaz na uverejnenie referencie v evidencii referencií (ak je relevantné)“
nebude uvedený odkaz.
Zároveň uvádzame, že v takomto prípade k dokladu „Zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru
ako predmet zákazky“ nie je potrebné pripájať potvrdenie o realizovaní Vami uvedenej zmluvy.
-

Odbornú spôsobilosť lektora v ponuke nie je potrebné preukazovať, nakoľko nebola stanovená podmienka
účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. Z toho vyplýva, že v prílohe č. 5 výzvy „Zároveň uvádzame, “
nebude uvedená žiadna osoba – lektor, prostredníctvom ktorej máte v úmysle zabezpečovať odborné
vzdelávanie, nakoľko táto príloha sa vzťahuje iba na iné osoby v súvislosti s poskytnutím kapacít tejto inej
osoby pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, ako je uvedené v samotnom názve
prílohy č. 5 výzvy.
Zároveň uvádzame, že v prípade ak sa na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk stanete úspešným
uchádzačom, verejný obstarávateľ Vás vyzve podľa bodu 16.4 výzvy na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu
zmluvy. Ak uvažujete zabezpečovať plnenie zmluvy iným hospodárskym subjektom a tento Vám bude v čase
poskytnutia súčinnosti k uzatvoreniu zmluvy už známy, uvediete tento subjekt ako Vášho priameho
subdodávateľa do „Zoznamu priamych subdodávateľov“, ktorý sa stane prílohou č. 1 zmluvy, tzn. budete
postupovať podľa bodu 16.4.1 výzvy .

-

Nie je potrebné prikladať Výpis z registra partnerov verejného sektora, nakoľko tento výpis nepreukazuje
splnenie podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. f) ZVO. Zároveň uvádzame, že v poslednom odstavci
bodu 11.1 výzvy je k tejto podmienke účasti uvedené, že túto podmienku účasti nepreukazuje uchádzač
žiadnym dokladom, nakoľko si ju preverí verejný obstarávateľ sám z verejne dostupného zoznamu na
webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
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