Malá Fatra (Oblastná organizácia cestovného ruchu – nezisková organizácia)
Námestie Obetí Komunizmu 1, 011 31 Žilina
M – STAV servis s.r.o.
Červený Kameň 291,
018 56 Červený Kameň

Vec : Žiadosť o vysvetlenie ponuky – mimoriadne nízkej ceny

V súlade s § 53 Zákona o verejnom obstarávaní Zákon č. 343/2015 Z. z. Vás žiadame
o vysvetlenie Vami predloženej ponuky („ Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci
zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri
Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom“), ktorá má všetky znaky mimoriadne nízkej
ponuky:
Odôvodnenie :
Nakoľko bolo predložených viac ako tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré
spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je
vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia
Vami predložená ponuka bola o 40% nižšia ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem
ponuky s najnižšou cenou a 22,9% ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou
plnenia.
Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o vysvetlenie smerované na nasledovné otázky :
a) žiadame preukázať hospodárnosť poskytovaných služieb, vo vzťahu ku požiadavkám na
predmet zákazky a to :
- výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom v súlade
so Zmluvou o dielo až do riadneho protokolárneho prevzatia diela bez vád a nedorobkov
objednávateľom vo vzťahu ku lehote výstavby 24 mesiacom a bodom e) denná prítomnosť
na stavbe,
Rozsah výkonu kontrolnej činnosti zahŕňa najmä:
-

-

a. oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby,
najmä s projektom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení a iných povolení
vydaných pre výstavbu,
b. odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného
denníka,
c. dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného
dohľadu po dobu realizácie stavby,
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d. starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba
realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častí stavby,
e.
verejný obstarávateľ vyžaduje dennú prítomnosť na stavbe, počas celej realizácie
diela

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, na poskytnutie služby,
c) osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie
minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa
osobitných predpisov,)
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc
Uvedené vysvetlenie žiadame smerovať na body a) až e) vo vzťahu ku dodržiavanie minimálnych
mzdových nárokov.
Vysvetlenie žiadame doručiť do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania tejto žiadosti
o vysvetlenie, elektronickým systémom www.ezakazky.sk v profile zákazky.

V Žiline 21.10.2019

Ing. Peter Chrapčiak, v.r.

