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Vec: Predmet zákazky „Vybudovanie nových monitorovacích vrtov“ – Vysvetlenie informácií
potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených
v súťažných podkladoch 2
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, so sídlom Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava (ďalej len
„verejný obstarávateľ“) uverejnil v Úradnom vestníku EÚ č. S117 zo dňa 20.06.2022 pod zn. 2022/S 117330799 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2022 zo dňa 21.06.2022 pod značkou 29984 - MSS
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „Vybudovanie
nových monitorovacích vrtov“.
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a bodu 8 súťažných
podkladov zo dňa 14.06.2022, opravených dňa 27.06.2022 (ďalej aj len „súťažné podklady“) Vám zasielame
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti
uvedených v súťažných podkladoch, ktoré si dňa 23.06.2022 vyžiadali niektorí záujemcovia. Otázky
záujemcov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.
Otázka 1:

V prílohe č. 1.1 časti B.2 súťažných podkladov – Formulár cenovej ponuky (strana 64
súťažných podkladov) je uvedené:
„Časť I. zákazky: Vybudovanie nových monitorovacích vrtov v rámci riešenia projektu:
„Zabezpečenia monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 2. časť
v Banskobystrickom, Bratislavskom a Nitrianskom kraji.“.
Podľa nášho názoru je text „2. časť“ nesprávny a správne by malo byť uvedené „1. časť“.

Odpoveď 1:

Text uvedený v predmetných súťažných podkladoch (strana 64) týkajúci sa názvu
projektu „Zabezpečenia monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 2. časť“,
v rámci ktorého bude predmetná zákazka realizovaná, je uvedený správny.
Obe časti zákazky sa týkajú toho istého Projektu, ktorý je riešený verejným
obstarávateľom v období rokov 2021-2023 (https://www.geology.sk/zabezpeceniemonitorovania-environmentalnych-zatazi-slovenska-2-cast).
Projekt s názvom „Zabezpečenia monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska –
1. časť“ bol verejným obstarávateľom riešený v období rokov 2016-2021 a v súčasnej
dobe je už predmetný projekt ukončený (https://www.geology.sk/zabezpeceniemonitorovania-environmentalnych-zatazi-slovenska-i-cast).

Otázka 2:

V texte v časti 14 Zábezpeka k ponuke, ods. 14.3.3 (strana 16 súťažných podkladov) je
uvedené:
„Na obálku v ktorej bude banková záruka/poistenie záruky vložená uveďte prosím
označenie – banková záruka/poistenie záruky – neotvárať a označte ju heslom zákazky
„Vybudovanie nových monitorovacích vrtov – Časť I./Časť I.“
Podľa nášho názoru je text „Časť I./Časť I.“ nesprávny a správne by malo byť uvedené
„Časť I./Časť II.“
V záujme vyhnutia sa formálnym nedostatkom pri kompletácii ponuky Vás žiadame
o usmernenie, či máme vykonať opravy nesprávnych častí textov alebo použiť
formuláre/citácie tak, ako boli uvedené v súťažných podkladoch.

Odpoveď 2:

Text:
„Na obálku v ktorej bude banková záruka/poistenie záruky vložená uveďte prosím
označenie – banková záruka/poistenie záruky – neotvárať a označte ju heslom zákazky
„Vybudovanie nových monitorovacích vrtov – Časť I./Časť I“,
týkajúci sa označenia obálky s predkladanou bankovou zárukou, bol v dôsledku
administratívnej chyby v písaní v bode 14.3.3 súťažných podkladov (strana 16) uvedený
nesprávne:
Správne znenie textu je:
„Na obálku v ktorej bude banková záruka/poistenie záruky vložená uveďte prosím
označenie – banková záruka/poistenie záruky – neotvárať a označte ju heslom zákazky
„Vybudovanie nových monitorovacích vrtov – Časť I./Časť II.“

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné vysvetlenie informácii potrebných na vypracovanie ponuky si
záujemcovia nevyžiadali dostatočne vopred, predmetné vysvetlenie má charakter opravy zjavnej
administratívnej chyby v písaní a jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný
obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní nepovažuje za potrebné predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk.
Lehota na predkladanie ponúk stanovená verejným obstarávateľom ostáva nezmenená, tak ako bolo uvedené
v Oznámení a v súťažných podkladoch:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 02.08.2022 do 12.00 hod.
Predmetné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok
účasti uvedených v súťažných podkladoch bude súčasne zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Ostatné ustanovenia uvedené v súťažných podkladoch ostávajú nezmenené.
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