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Všetkým uchádzačom
VEC
Obchodná verejná súťaž „Upratovacie služby“ Odpoveď na dopyt uchádzača zo dňa 26.5.2017
V Žiline 26.5.2017
Odpoveď na Váš dopyt, ktorý sa týka výzvy Časti E v znení: "Sú podmienky dodania služby
a obchodné podmienky súťažných podkladov v momentálne dostupnej forme (príloha
súťažných podkladov) predstavuje finálnu verziu návrhu Zmluvy o poskytnutí služieb,
ktorá bude súčasťou ponuky predloženej uchádzačom?", poskytujeme v nasledovnom texte:
DPMŽ je podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ZVO) identifikovaný ako obstarávateľ podľa par. 9, ktorý vykonáva vybrané
činnosti ustanovených v par. 9 ods. 6 ZVO. Zmluva, ktorá v prípade úspešnosti cenového návrhu
bude uzatvorená s úspešným navrhovateľom, bude výsledkom postupu obstarávania podľa par.
281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.
postupom Obchodnej verejnej súťaže podľa tohto zákona. Uvedené obstarávanie teda nie je
realizované podľa ZVO z dôvodu, že finančný objem PHZ neprekročil finančný limit pre
nadlimitnú zákazku – služby (určené prísl. ustanovením ZVO a vykonávacou vyhláškou. ZVO
ukladá realizovať postupy obstarávania podľa tohto zákona pre obstarávateľa iba v prípade
zákazky alebo koncesie s nadlimitnou hodnotou.
Obstarávateľ sa rozhodol, že pre časť E výzvy bude postupovať v zmysle odporúčaní Zákona o
verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov , § 56, v ktorom
sa uvádza:
Citujem: (1) Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva nesmie byť v rozpore so
súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou a s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi. Koniec citátu.
Uchádzač nemôže žiadnym spôsobom v ponuke predložiť výhrady k textu ustanoveniam zmluvy,
ktorý je uvedený v súťažných podkladoch (výhrady k lehotám dodania služby, k časovému
harmonogramu ap.) . Môže však doplniť návrh zmluvy o ustanovenia, ktoré sú pre neho, ako
dodávateľa služby, dôležité a návrh textu zmluvy ich neobsahuje, pričom bremeno rozporu
ustanovení zmluvy so súťažnými podkladmi nesie uchádzač. Obstarávateľ si v lehote
vyhodnocovania ponúk môže uplatniť právo dopytu uchádzačovi na doplnené fakultatívne
ustanovenia a uchádzač má povinnosť na takýto dopyt odpovedať v lehote na vyhodnocovanie
ponúk.
Záver:
Obstarávateľ pre účely tejto OVS stanovil obligatórne (povinné, záväzné) ustanovenia, ktoré
musia byť v návrhu zmluvy uchádzača. Tieto obligatórne ustanovenia nie sú finálnou verziou
návrhu Zmluvy o poskytnutí služieb predloženej uchádzačom.
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