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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 („Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta
Žilina“), ktorá má všetky znaky mimoriadne nízkej ponuky:
Odôvodnenie :
Nakoľko bolo predložených viac ako tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti
a 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 28,79 % nižšia ako priemer cien plnenia podľa ostatných
ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a 28,18 % ako je cena plnenia podľa ponuky s
druhou najnižšou cenou plnenia. Taktiež, Vaša ponuka je podstatne nižšia ako bola určená
predpokladaná hodnota zákazky.
Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o vysvetlenie nasledovných otázok :
a)
žiadame preukázať hospodárnosť poskytnutej služby, vo vzťahu ku požiadavkám na
predmet zákazky a to :
- aké mimoriadne riešenia umožnilo uchádzačovi znížiť navrhovanú cenu služby na tak nízku
cenovú úroveň v porovnaní s ostatnými uchádzačmi ?

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, na poskytnutia služby,
- aké mimoriadne zľavy, obchodné výhody získal uchádzač v porovnaní s ostatnými
uchádzačmi ?
- žiadame o stanovenie prepočtu na jednotkové ceny za 1ks solitérnych drevín a m2 solitérnych
kríkov a 1m2 zapojených porastov v EUR s a bez DPH a zároveň o predloženie harmonogramu
s kvantifikáciou počtu zamestnancov vo vzťahu ku plneniu jednotlivým častí zákazky .
c) osobitosti poskytovaných služieb navrhovaných uchádzačom,
- aké mimoriadne technické postupy zvolí uchádzač, na poskytnutie služby, ktoré znížili tak
mimoriadne ponúkanú nízku cenu ?
d) dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie
minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa
osobitných predpisov,)
- sú zabezpečené všetky povinnosti vo vzťahu k minimálnym mzdovým nárokom ?
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc
Uvedené vysvetlenie žiadame smerovať na body a) až e) aj vo vzťahu ku dodržiavaniu
minimálnych mzdových nárokov.
Vysvetlenie žiadame doručiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti o
vysvetlenie, elektronickým systémom www.ezakazky.sk v profile zákazky. V prípade
nedoručenia vysvetlenia bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle §53 ods. 5e).

S pozdravom

Ing. Roman Osika
vedúci oddelenia verejného obstarávania

