Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 8/2017
časť 2.
Článok 3 Výber uchádzača, odsek 1:
Otázka:
Pri určení PHZ zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa môže použiť stavebný
rozpočet vypracovaný autorizovaným projektantom? Alebo PPA vyžaduje 3 cenové
ponuky aj na určenie PHZ na uskutočnenie stavebných prác?
Ako jedna z alternatív prieskumu trhu sa môže použiť stavebný rozpočet vypracovaný
autorizovaným projektantom, Usmernenie priamo neukladá povinnosť, z koľkých
zdrojov obstarávateľ určí PHZ. Následne však písomne osloví minimálne troch
potencionálnych uchádzačov a vyžiada si cenové ponuky.
Článok 3 Výber uchádzača, odsek 4
Otázka:
Prijímateľ je povinný zverejniť výzvu poda bodu 2. článku 3 aj v prípade zákaziek, kde
je PHZ nižšia ako 100 000 EUR? Týka sa to zákaziek do 15 000 EUR, ktoré sú popísané
v bode 3 článku 3?
Prijímateľ je povinný zverejniť výzvu podľa bodu 2 článku 3 aj v prípade zákaziek, kde
je PHZ nižšia ako 100 000, ak z technických dôvodov alebo z dôvodu výhradných práv
dodanie tovarov, stavebných prác a služieb môže túto zákazku zabezpečiť len jeden
alebo dvaja uchádzači. Zverejňovanie sa netýka zákaziek do 15 000 EUR.

Článok 4 Obsah dokumentácie predloženej poskytovateľovi, odsek 2
Otázka 1:
Čo sa konkrétne myslí potvrdením uchádzača o prijatí výzvy a prečo to má prijímateľ
vyžiadať od uchádzača?
Potvrdením uchádzača o prijatí výzvy sa rozumie doručenka, prípadne iný relevantný
doklad, ktorý preukáže prevzatie výzvy uchádzačom.
Otázka 2:
Súťažné podklady sa štandardne posielajú elektronicky emailom. Aké potvrdenie o
prevzatí súťažných podkladov treba dokladovať v tomto prípade?
V zmysle čl.3 ods. 1 je obstarávateľ povinný písomne osloviť 3 uchádzačov na
predloženie ponúk na predloženie ponúk, čo znamená, že obstarávateľ musí zasielať
súťažné podklady s výzvou na predkladanie ponúk minimálne 3 uchádzačom.
Potvrdenie v takomto prípad je doručenka.
V ostatných prípadoch môže obstarávateľ zvoliť aj elektronické zasielanie podkladov.
Potvrdenie, ktoré bude PPA akceptované, je potvrdenie o prečítaní e-mailu, prípadne
elektronická odpoveď uchádzača o prijatí súťažných podkladov.

Článok 4 Obsah dokumentácie predloženej poskytovateľovi, odsek 2
Otázka 1:
Tolerancia v hodnotách referencií je -5 % alebo 30 %?

Pri celkovej hodnote referencií je povolená odchýlka maximálne - 5% z celkovej
hodnoty predpokladanej investície, v jednotlivých referenciách za zákazku - 30%
(kladná percentuálna odchýlka je neobmedzená).
Otázka 2:
V prípade vystavených referencií od jedného užívateľa sa suma zákazky nevzťahuje na
jednu investíciu. Táto veta je nejasná, prosíme podrobnejšie vysvetliť – Aká suma? Aká
investícia?
V článku 4 ods. 2 písm. g) sa píše: „V referenciách bude poskytovateľ akceptovať
zákazky (čo sa týka sumy zákazky) s hodnotou o 30% nižšou, ako je predpokladaná
hodnota zákazky bez DPH. Poskytovateľ bude posudzovať všetky hodnoty finančných
referencií od jednotlivého uchádzača / uchádzačov sumárne. Poskytovateľ akceptuje
aj referencie na práce, u ktorých sa uchádzač podieľal ako subdodávateľ. V takýchto
prípadoch predkladá aj fotokópiu zmluvy, na základe ktorej bola príslušná investícia
vzťahujúca sa k referenciám realizovaná. V prípade vystavených referencií od jedného
užívateľa sa suma zákazky nevzťahuje na jednu investíciu.“ Táto veta len doplňuje
predchádzajúci popis a tento celok deklaruje, že uchádzač, aby splnil v referenciách
podmienku sumy zákazky, môže predložiť referencie aj na zákazky, ktoré samé o seba
boli realizované v nižšej hodnote, avšak dohromady spĺňajú predpokladanú sumu
zákazky stanovenú obstarávateľom (-30%).

Článok 4 Obsah dokumentácie predloženej poskytovateľovi, odsek 2, 3
Otázka:
Ak sa Usmernenie v článku 4 odsek 2 písm. h) odvoláva na Zoznam hospodárskych
subjektov vedený ÚVO, treba podľa článku 4 odsek 3 výpis z registra trestov, keď tento
je predmetom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov a skutočnosti preukázané
pri zápise uchádzača do Zoznamu hospodárskych subjektov netreba v procese
verejného obstarávania zo strany uchádzača nijako dokladovať, verejný obstarávateľ
si i ich overí v príslušnom registri ÚVO?
§32 zákona ZVO ukladá každému záujemcovi alebo uchádzačovi povinnosť dokladať
výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace, PPA tieto doklady vyžaduje len od
víťazného uchádzača.
Článok 4 Obsah dokumentácie predloženej poskytovateľovi, odsek 10:
Otázka:
V prípade evidovania uchádzača v zozname hospodárskych subjektov ÚVO, dátumy
vydania relevantných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace pred doručením
žiadateľovi. O aké relevantné doklady ide?
Relevantné doklady sú aj čestné vyhlásenie uchádzača, že je vedený v „Zozname
hospodárskych subjektov“ a vystavené čestné prehlásenie musí spĺňať podmienku, že
nebude staršie ako 3 mesiac pred doručením žiadateľovi.

