Potenciálny záujemca

Naše číslo

Vybavuje

430/R/2012

Mgr.Hurtukova

Telefón

V Košiciach
03.08.2012

Vec: Vysvetlenie verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ sprístupňuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenia k oznámeniu
o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 17.07.2012 č. 08244 - MUP vo Vestníku č.
136/2012 - 17.7.2012.
Citát č. 1: III.2.3. Technická spôsobilosť
V zmysle tohto bodu zaujemca ma predlozit zoznam 6 stavebnych prac za poslednych 5
rokov, ktorych suma bola pri kazdej takejto zakazke rovna alebo vyssia ako 1 500 000 EUR
bez DPH.
Otázka č. 1)
Znamená to, že záujemca môze predložit aj viac ako 6 stavieb alebo musi to byť presne
6 stavieb?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Záujemca môže predložiť aj viac stavieb, ktoré budú spĺňať požiadavky verejného
obstarávateľa.
Otázka č.2)
Obdobie 5 rokov je definovane ako 5 rokov predchadzajucich poslednemu dnu lehoty
na predkladanie ziadosti o ucast, t.j. za obdobie 5 rokov predchadzajucemu 14.8.2012.
To znamena v zozname realizovanych prac by mali byt uvedene stavby z realizovane v
obdobi 14.8.2007-14.08.2012? Co v pripade stavby, ktora napr. bola zacata v juli 2007 a
bola ukoncena v roku 2008, pricom hodnota realizovanych prac v referencnom obdobi
od 14.08.2007 bola vyssia ako 1 500 000 EUR bez DPH. Moze byt takato stavba
zaclenena do zoznamu s vyčíslenim celkovej hodnoty prac a zaroven aj s vycislenim
hodnoty prac v obdobi od 14.08.2007?
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Odpoveď verejného obstarávateľa:
Áno takáto stavba môže byť začlenená do zoznamu uskutočnených stavebných prác.
Záujemca však musí uviesť hodnotu stavebných prác v požadovanom období. Na preukázanie
týchto deklarovaných skutočností by mal využiť primerané dôkazné prostriedky napr. zmluva,
faktúry alebo čestné vyhlásenie.

Vysvetlenie verejného obstarávateľa k prepočtu hodnoty referencie z iných mien ako EUR:
Ak uchádzač má potvrdené referencie v inej mene ako eur, súčasťou takejto referencie musí
byť aj prepočet inej meny na eur. Obdobne to platí aj pre ostatné doklady obsahujúce
finančné čiastky. Pre potreby prepočtu SKK na eur je platný konverzný kurz Národnej banky
Slovenska 1 eur = 30,1260 SKK. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz
Európskej centrálnej banky ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania vo Vestníku EÚ. Tento prepočet vykoná uchádzač po potvrdení referencie
príslušným Objednávateľom. Prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako
nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú referencie tak, že k sume v pôvodnej mene
sa uvedie suma v eur a platný kurz Európskej centrálnej banky.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vyšlo v Vestníku EÚ dňa 17.07.2012.

S pozdravom

Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,
rektor UVLF
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