Otázka 1

V súťažných podkladoch v Časti III. Príprava dokladov ponuky, bod 19. Obsah ponuky verejný
obstarávateľ uvádza:
19.1.6 Potvrdenia/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúce sa osobného
postavenia, finančného/ekonomického postavenia, odbornej a technickej spôsobilosti, tak ako
sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk podľa Kapitoly A.2 – Podmienky účasti
uchádzačov, týchto súťažných podkladov. Zároveň uchádzač predloží vyplnený formulár
kľúčoví zamestnanci na stavbe, (formulár je uvedený v prílohe č. 5 k SP), životopis kľúčového
zamestnanca (formulár je uvedený v prílohe č. 7 k SP) a skúsenosti uchádzača (formulár je
uvedený v prílohe č. 8 k SP)
Môže uchádzač použiť vlastné vzory tlačív prílohy 7 SP – Životopis kľúčového zamestnanca a prílohy
8 SP – Skúsenosti uchádzača?
Odpoveď 1:
Verejný obstarávateľ používa formuláre najmä z dôvodu lepšieho prehľadu pre členov komisie. Verejný
obstarávateľ žiada o dodržiavanie pokynov uvedených v súťažných podkladoch.

Otázka 2

V súťažných podkladoch v Kapitola A.2 – Podmienky účasti uchádzačov, Časť III. Rozsah požiadaviek
na technickú alebo odbornú spôsobilosť a doklady na ich preukázanie. (uvedené vo Výzve na
predkladanie ponúk)
Vo výzve na predkladanie ponúk Oddiel III.1) Podmienky účasti, bod III.1.3) Technická a odborná
spôsobilosť verený obstarávateľ uvádza:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
2.Údaje o technikovi, ktorý bude zabezpečovať činnosti podľa § 3 ods.1 a § 6 Nar. Vlády (NV) č.
396/2006 Z. z., v rozsahu meno, priezvisko a doloží úradne osvedčené oprávnenie na výkon
činnosti podľa § 6 ods. 1 NV (uchádzač má možnosť predloženia ekv. dokladu alebo
rovnocenného dokladu vydaného podľa predpisov v krajine sídla uchádzača).
Chápe uchádzač správne, že má predložiť iba doklady za koordinátora BOZP a nie aj za koordinátora
dokumentov?
Odpoveď 2:
V ustanovení § 3 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko sa možno dočítať že:
Stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie
podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre
každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna
fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Otázka 3

V súťažných podkladoch v Kapitola A.2 – Podmienky účasti uchádzačov, Časť III. Rozsah požiadaviek
na technickú alebo odbornú spôsobilosť a doklady na ich preukázanie. (uvedené vo Výzve na
predkladanie ponúk)
Vo výzve na predkladanie ponúk Oddiel III.1) Podmienky účasti, bod III.1.3) Technická a odborná
spôsobilosť verený obstarávateľ uvádza:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

4.Údaje o vzdelaní a odb. praxi alebo o odb. kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo
riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predloženie:
4.1 profes. životopisu, 4.2 platného dokladu o najvyš. dosiahnutom vzdelaní, 4.3 zoznamu
zmlúv/opisov odb.praxe týchto osôb. Prof. životopis musí minim. obsahovať: meno, priezvisko,
najvyššie dosiahnuté vzdelanie, doložený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, zoznam/opis
odbornej praxe (napr. prac. pozícia, opis prac. náplne/opis odb. skúseností, miesto, rok
plnenia/zamestnania, objednávateľ/zamestnávateľ podľa typu zml. vzťahu, napr. obchodný alebo
pracovnoprávny vzťah a pod.), podpis a vyhlásenie o pripravenosti plniť predmet zákazky v
preukazovanej pozícii. Podľa uvedeného sa preukáže splnenie požiadaviek minim. u osoby:
Stavbyvedúci v oblasti pozemných stavieb podľa z.č. 138/1992 Zb. v z.n.p. (alebo ekviv. právnej
normy platnej v krajine sídla uchádzača alebo pôvodu osoby), predloží úradne osvedčenú kópiu
dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (alebo ekvival. dokladu alebo rovnocenného
dokladu vydaného v krajine EÚ) a preukáže min. 1-ročnú odb.prax stavbyvedúceho a aspoň jednu
profes. praktickú skúsenosť so stavbami rovnakými alebo obdobnými ako je predmet zákazky.
Profes. životopis, zoznam zmlúv/opisov odbor. praxe, vyhlásenie osoby o pripravenosti plniť predmet
zákazky musia byť podpísané danou osobou.
Môže verejný obstarávateľ upresniť požiadavku na stavbyvedúceho, či stačí predložiť iba jednu
osobu stavbyvedúceho na PS? Nakoľko vo Vašom vzorovom tlačive Príloha č. 5 k SP – Kľúčoví
zamestnanci na stavbe uvádzate Hlavný stavbyvedúci aj stavbyvedúci.
Odpoveď 2:
Verejný obstarávateľ považuje za kľúčových zamestnancov sa na účely realizácie predmetu zmluvy
o dielo (zákazky):
- hlavný stavbyvedúci a
- stavbyvedúci (zástupca hlavného stavbyvedúceho),
ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti a ktorých zoznam bude tvoriť Prílohu č. 5
súťažných podkladov – Kľúčoví zamestnanci na stavbe. (viď súťažné podklady).

