Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
ul. Kuzmányho 25
036 80 Martin

V Trnave dňa 23.06.2014
Vec:
Informácia ďalšom postupe vo veci verejného obstarávania k predmetu zákazky:
„Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo“
Vážený p. Generálny riaditeľ,
k rozhodnutiu Úradu verejného obstarávania č. 2725-7000/2014-OK/4 zo dňa
12.06.2014 k zákazke: „Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo“, ktorá bola
uverejnená v Úradnom vestníku EÚ dňa 08.02.2011 pod značkou 2011/S 26-042479 a vo
Vestníku VO č. 26/2011 zo dňa 08.02.2011 pod číslom 00987-MUP zasielame informáciu
o ďalšom postupe.
Komisia úradu verejného obstarávania na základe predloženej dokumentácie
zdokumentovala kompletný postup procesu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
verejného obstarávania a na základe kontroly dokumentov rozhodla opätovne vyhodnotiť
splnenie podmienok účasti, nakoľko za skupinu dodávateľov: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava (vedúci člen skupiny); ARPROG, akciová spoločnosť
Poprad, Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad (člen skupiny); STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy
61/A, 820 15 Bratislava (člen skupiny) neboli doložené súvahy za roky 2007, 2008, 2009 tak
ako uviedol záujemca aj na čestnom vyhlásení, ktoré bolo súčasťou žiadosti o účasť.
V zmysle predmetného rozhodnutia bol vyššie menovaný záujemca požiadaný listom zo dňa
20.06.2014 (mailom a taktiež žiadosť zaslaná aj poštou) o predloženie súvah za požadované
obdobie. Záujemca potvrdil prijatie žiadosti dňa 23.06.2014.
Dôkazy:
- list zo dňa 20.06.2014 (Žiadosť o vysvetlenie, doplnenie predložených dokladov)
- potvrdenie prijatia žiadosti
Na základe žiadosti má záujemca päť pracovných dní na odoslanie požadovaných dokladov.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti uvádzame nasledovný harmonogram:
Harmonogram:
1. Odoslanie vysvetlenia od záujemcu o 30.06.2014 (doručenie predpokladáme
maximálne do 01.07.2014)
2. zaslanie opravenej zápisnice na kontrolu riadiacemu orgánu 03.07.2014

3. Schválenie riadiacim orgánom, t.j. splnenie podmienok účasti a výberu záujemcov na
predloženie ponuky:
(MŽP má 21 prac. Dní, t.j. 04.08.2014) – no nakoľko bol už proces schválený UVO tak by to
mohlo byť skôr

4. Zaslanie informácie o vylúčení a na nepredloženie ponuky a výzvy na predloženie
ponuky na záujemcov:
Po schválení procesu MŽP (05.08.2014)

5. Vyžiadanie si SP a predkladanie ponúk od uchádzačov (v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní (min. 30 dní):

6. Otváranie ponúk:

05.09.2014
05.09.2014

7. Predloženie dokumentácie na MŽP
do 12.09.2014
(no po správnosti by malo byť min. po 10 dňoch odo dňa prevzatia informácie od uchádzačov
– uspel/neuspel, no ale však ak by niekto namietal originál dokumentácia bude u nás).
8. Kontrola VO riadiacim orgánom (21 prac. Dní)
9. podpis zmluvy – po kontrole VO

10/2014
11/ 2014

Opäť uvádzame, že predmetný harmonogram bude aktualizovaný po doručení schválenia
procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom.
Z rozhodnutia úradu treba taktiež spomenúť, že komisia úradu hoci bez podrobného
spripomienkovania, spomenula v rozhodnutí aj zaslanie žiadostí na záujemcov k vyčísleniu
referenčných listov a nakoľko nevzniesla žiadne pripomienky, máme za to, že vyhodnotenie
bolo v súlade so zákonom a komisia sa s ním stotožnila.
Samotné vyhodnotenie bolo nevyhnutné práve pre výber prvých piatich záujemcov, ktorí
splnili podmienky účasti a na základe stanovených kritérií pre výber prvých piatich záujemcov
(na základe objemu ref. listov a ich počtu) budú vyzvaní na predloženie ponuky.
Vyhodnotenie bolo súčasťou dokumentácie predloženej na kontrolu ÚVO.
Uvedeným rozhodnutím ÚVO máme za to, že v prípade ak by sa niektorí zo záujemcov opäť
rozhodol pre revízny postup, úrad sa musí pridržiavať už vydaného rozhodnutia v opačnom
prípade by išlo o precedens.

S pozdravom

Ing. Dagmar Šoková, v. r.

