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Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 

 

Týmto Vám zasielame odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zverejnených v rámci 
zákazky zadávanej osobou, ktorej poskytne SO 50% a menej finančných prostriedkov z NFP s ohľadom 
na aktualizáciu MP CKO č. 12 s názvom: „Recyklácia nebezpečných odpadov v spoločnosti DETOX 
s.r.o.“, zverejnenej zadávateľom zákazky na jeho webovom sídle a na stránke partnerskej dohody. 

Otázka č. 2: 

Pre uvedenie a predloženie ceny Automatického riadiaceho systému, ktorý je uvedený vo výkaz-výmer 
v Prílohe č.2_výkaz položiek.xlsm požadujeme zaslanie podrobných technických detailov, ktoré nie sú 
súčasťou príloh alebo dokumentácie zaslanej pre predloženie cenovej ponuky. 

Odpoveď č. 2: 

Pri príprave cenovej ponuky je potrebné uvažovať s technologickou schémou a s logikou procesu 
popísanými v technických správach zverejnených na webe našej spoločnosti v rámci dokumentov výzvy 
na predloženie ponuky. Zhotoviteľ je povinný zapracovať cenu za vypracovanie projektovej 
dokumentácie (dokumentácie skutočného vyhotovenia) riadiaceho systému do  celkovej ceny diela. 
 
Otázka č. 3: 

Bod. 14.2 uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky v minimálnej 
výške 1.500.000,-EUR súhrnne za požadované obdobie 

Prosím Vás akým dokladom požadujete preukázať splnenie tejto podmienky? 

Odpoveď č. 3: 

Pokiaľ podnikateľské subjekty (uchádzači) majú svoje účtovné závierky uložené vo verejnej časti 
registra účtovných závierok (sú verejne prístupné na www.registeruz.sk v elektronickej podobe), 
verejný obstarávateľ si požadované dokumenty môže preveriť, stiahnuť alebo vytlačiť sám, t. j. nie je 
potrebné, aby ich uchádzač predložil a ak ich predloží nevyžaduje sa, aby boli potvrdené miestne 
príslušným správcom dane alebo audítorom. Pokiaľ podnikateľské subjekty (uchádzači) nemajú svoje 
účtovné závierky uložené vo verejnej časti registra účtovných závierok (nie sú verejne prístupné na 
www.registeruz.sk v elektronickej podobe), v ponuke predkladajú originály alebo úradne overené 
kópie požadovaných dokladov. Pokiaľ uchádzači nemajú svoje účtovné závierky uložené vo verejnej 
časti registra účtovných závierok preukážu prehľad o celkovom obrate predložením Výkazu ziskov a 
strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a 
výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva), resp. ekvivalentným 
dokumentom za posudzované obdobie.  

V súlade s výzvou na predloženie ponuky Vás chceme informovať, že:  

14.3. Potenciálny dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 
účasti finančného a ekonomického postavenia čestným vyhlásením, pričom na požiadanie poskytne 
prijímateľovi doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil; potenciálny dodávateľ, ktorý bol 
vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy/zadaním objednávky predložiť všetky 
doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením; potenciálny dodávateľ doručí doklady 
prijímateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak prijímateľ neurčil dlhšiu lehotu; 
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ak potenciálny dodávateľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako 
úspešný bude vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

Otázka č. 4: 

Bod. 15.10 e. – Vyplnená a podpísaná príloha č. 1 Opis predmetu zákazky    

Príloha č. 1 je v súťažných podkladoch uvádzaná ako Opis predmetu zákazky – Projektová 
dokumentácia, nebola týmto bod myslená  vyplnená   a podpísaná príloha č. 2 – Výkaz položiek? 

Odpoveď č. 4: 

Áno, v ponuke sa vyžaduje predloženie vyplnenej a podpísanej prílohy č. 2 – výkaz položiek. Vo výzve 
na predloženie ponuky ide o zrejmú chybu v písaní. Dokument s odstránenou chybou tvorí prílohu 
tohto vysvetlenia. 

Prílohy: Výzva na predloženie ponuky_Detox_oprava_1 

 

S pozdravom, 

V Banskej Bystrici, 21.8.2020 
 
 
Daniel Studený, MBA,  
konateľ spoločnosti 
 


