Potenciálny záujemca

Naše číslo

Vybavuje

430/R/2012

Mgr.Hurtukova

Telefón

V Košiciach
01.08.2012

Vec: Vysvetlenie verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ sprístupňuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenia k oznámeniu
o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 17.7.2012 č. 08244 - MUP vo Vestníku č.
136/2012 - 17.7.2012.

Citát č. 1: III.2.3. Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Záujemca musí splniť podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a to najmä: zoznamom šiestich
stavebných prác (zákaziek charakteru pozemných stavieb) uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov, ktorých suma bola pri každej takejto zákazke rovná alebo vyššia
ako 1 500 000,- EUR (slovom jedenmiliónpäťstotisíc eur) bez DPH.

Otázka č. 1: Požadujete iba šesť zákaziek v hodnote 1,5 milióna Eur a pritom uvádzate
že sa jedná o užšiu súťaž, avšak nikde vo vyhlásení neuvádzate spôsob vyhodnotenia
účastnikov v prvom kole a ani podmienky ktoré určujú postupu do druhého kola užšej
súťaže a ani spôsob vyhodnotenia ?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní neobmedzil počet
záujemov, ktorých vyzve na predkladanie ponúk, preto nie je potrebné uvádzať unikátny
spôsob, akým ich bude vyhodnocovať. Splnenie podmienok účasti sa bude vyhodnocovať
podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní. Záujemca, ktorý splní podmienky účasti bude
vyzvaný na predloženie ponuky a budú mu poskytnuté súťažné podklady a ďalšia súvisiaca
dokumentácia.




Citát č.2 : III.2.3.Technická spôsobilosť
K predchádzajúcemu zoznamu o uspokojivom plnení stavebných prác predloží aj zoznam
všetkých stavebných prác charakteru pozemných stavieb, ktorých suma bola rovná alebo
vyššia ako 100 000 eur (slovom stotisíc eur) bez DPH, pri ktorých uskutočnil stavebné práce
neuspokojivo. Zoznam bude obsahovať minimálne tieto informácie o každej neuspokojivo
uskutočnenej stavebnej zákazke : a) o neuspokojivom vykonaní stavebných prác, s uvedením
cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, b) zhodnotenie zákazky, prečo neboli
stavebné práce dodané v súlade s dohodnutými obchodnými podmienkami, doplní
informáciou, či vo veci splnenia obchodných podmienok neprebiehal alebo neprebieha súdny
spor alebo sporové konanie pred rozhodcovským súdom, c) uvedie zmluvnú cenu a skutočne
uhradenú cenu za uskutočnené stavebné práce s odôvodnením rozdielu cien, d) ku každej
stavebnej zákazke doplní informáciu, kedy mala byť zákazka ukončená (odovzdaná), či bola
zákazka dodaná včas (najmä v súlade s harmonogramom stavebných prác). Ak bola zákazka v
omeškaní, alebo je v omeškaní uvedie jednoznačné a presné dôvody, prečo došlo k omeškaniu
oproti pôvodne dohodnutému termínu a kto meškanie zavinil, e) uvedie, či mala stavebná
zákazka vady alebo má vady. Zároveň doplní informáciu, či vady boli alebo neboli odstránené
včas. Ak boli odstránené oneskorene uvedie dôvody, prečo bolo odstránenie vád vykonané
oneskorene. Záujemca uvedie, či ich odstránil na svoje náklady alebo ich musel dať odstrániť
verejný obstarávateľ (objednávateľ) na svoje náklady a či tieto náklady záujemca uhradil, f)
kontakt na odberateľa, potrebný pre prípadné overenie si hore uvedených informácií.
Otázka č. 2: Mohli by ste mi uviesť paragraf zo zákona o verejnom obstarávaní kde je
táto podmienka taxatívne uvedená ? Ako bude verejný obstarávateľ postupovať, ak
v našej žiadosti o účasť budú tieto požadované doklady chýbať?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ je presvedčený, že stanovené podmienky účasti sú plne v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní najmä s § 28 ods. 1 písm. b) a § 32 zákona o verejnom
obstarávaní zákona o verejnom obstarávaní. Z ustálenej judikatúry (rozhodovacej praxe)
Súdu Európskej únie je zrejmé, že jednotlivé ustanovenia smerníc o verejnom obstarávaní je
potrebné vkladať funkčne, čiže tak aby ich uplatnenie v praxi malo reálny praktický význam
a sledovalo ciele na ktoré bolo toto ustanovenie tvorcom zákona (právneho predpisu) určené.
Verejný obstarávateľ považuje za nespochybniteľné, že hlavným účelom kvalifikácie subjektov
je vylúčiť nespôsobilé subjekty a naopak umožniť spôsobilým subjektom ich účasť v korektnej
hospodárskej súťaži. Zákon o verejnom obstarávaní teda predpokladá, že niektoré subjekty
nebudú schopné riadne a včas, v požadovanej kvalite, s odbornou starostlivosťou a podľa
obchodných podmienok plniť si svoje dohodnuté záväzky v súlade s obchodnými
podmienkami. Verejný obstarávateľ ich vkladá do zmlúv prostredníctvom ktorých vstupuje do
záväzkových vzťahov slúžiacich na uspokojovanie verejných potrieb. Uspokojovanie
verejných potrieb je hradené z verejných prostriedkov, a preto je mu uložená povinnosť aby
ich používal efektívne, účelne a hospodárne.



Z tohto dôvodu je verejnému obstarávateľovi umožnené, aby na základe svojho uváženia
okrem obchodných podmienok, a iných kvalifikačných predpokladov stanovil aj podmienky
technickej spôsobilosti, prostredníctvom ktorých záujemcovia verejnému obstarávateľovi
preukážu, že si v minulosti plnili svoje záväzky voči rôznym odberateľom (verejný alebo
súkromný sektor).
Považujeme za jednoznačné, že všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce oblasť
verejného obstarávania (najmä zákon o verejnom obstarávaní a smernice EÚ) nie je možné
vykladať tak, že by neumožňovali verejnému obstarávateľovi hlbšie preveriť, či informácie
obsiahnuté v potvrdeniach – referenciách vydaných odberateľmi (verejný alebo súkromný
sektor) sú aktutálne alebo dostatočne podrobné do takej miery, aby verejnému
obstarávateľovi umožňovali posúdiť, či bolo plnenie skutočne uspokojivé alebo neuspokojivé.
Iný výklad by odporoval samotnej podstate tohto ustanovenia, teda cieľu pre ktorý bolo do
zákona vložené.
Ustanovenie § 28 ods. 1 písm b) zákona o verejnom obstarávaní jasne uvádza, že splnenie
tejto podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti sa preukazuje zoznamom
doplneným potvrdeniami (referenciami) o vykonaní stavebných prác s uvedením cien, lehôt
a zhodnotením uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
Na základe hore uvedeného upozorňujeme záujemcov, že verejný obstarávateľ má právo
žiadať, aby súčasťou informácie o uskutočnených stavebných prácach v predchádzajúcich
piatich rokoch bola komplexná informácia zahrňujúca informáciu nielen o jej plnení počas
výstavby alebo tesne po jej ukončení, ale aj počas celej záručnej doby.
Vzhľadom na to, že záručná doba je úplne bežne viacročná (napríklad päťročná), nie je
možné predpokladať, že by sa verejný obstarávateľ nemal právo dopytovať práve nato, či sa
na stavbe po jej odovzdaní nevyskytli vady, ktoré musel zhotoviteľ (záujemca) v rámci záruky
odstrániť. Ak ich zhotoviteľ neodstránil, hoci ho o to odberateľ požiadal, musel ich odstrániť
na svoje vlastné náklady odberateľ. Ak zhotovteľ na túto výzvu nereagoval včas alebo vôbec,
prípadne nebola vada odstránená, mohlo dôjsť až k podaniu žaloby na súd zo strany
odberateľa. Funkčný výklad zákona umožňuje verejnému obstarávateľovi, aby si overil, či
referencia potvrdená pred rokom, či dvomi vypovedá o skutočnom stave a kvalite
uskutočnených stavebných prác. Z dôvodu uľahčenia a zníženia administratívnej náročnosti
na strane záujemcov, povolil verejný obstarávateľ, aby pôvodné potvrdenie-referencia, bola
doplnená o čestné vyhlásenie, ktoré bude obsahovať požadované komplexné informácie
o uskutočnených stavebných prácach. Komplexná informácia, poskytne verejnému
obstarávateľovi, prehľad o tom, čo sa stalo po odovzdaní stavby t.j. či si zhotoviteľ plní
vopred dohodnuté zmluvné podmienky. Akýkoľvek iný výklad príslušného ustanovenia by
spôsoboval diskrimináciu záujemcu, ktorý dodržal všetky vopred dohodnuté obchodné
podmienky. Zároveň by umožňoval špekuláciu, lebo by nezohľadňoval skutočne vykonané
stavebné práce v predchádzajúcom zákonom určenom období, najmä ich kvalitu. V prípade,
že budú tieto požadované informácie pri potvrdeniach – referenciách chýbať, verejný
obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 33 zákona o verejnom obstarávaní.




Otázka č. 3
Môže záujemca na preukázanie splnenia podmienok účasti o neuspokojivo vykonaných
stavebných prácach predložiť čestné vyhlásenie, ak záujemca nemá ani jednu
neuspokojivo uskutočnenú stavebnú prácu?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Ak záujemca nemá (v požadovanom časovom úseku a hodnote) ani jednu neuspokojivo
uskutočnenú stavebnú prácu charakteru pozemných stavieb, predloží o tejto skutočnosti
čestné vyhlásenie.

S pozdravom

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




