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Vec
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou (spis33355/2017)
„Vypracovanie Akčného plánu integrovaného environmentálneho manažmentu
funkčnej mestskej oblasti Trnava”
Vysvetlenie súťažných podkladov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––V rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom „Vypracovanie Akčného
plánu integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti
Trnava” Vám v zmysle § 114 ods. 8, zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZVO) zasielame vysvetlenie súťažných podkladov
(SP), nakoľko bola doručená žiadosť o vysvetlenie SP.
Otázky
Týkajú sa výzvy bod 8-Podmienky účasti, kde požadujete
- zoznam členov spracovateľského kolektívu (t.j. Zoznam spracovateľov Akčného plánu),
- zoznam referencií podobného rozsahu a charakteru za posledné 3 roky, pri jednotlivých
referenciách musí byť uvedený rozsah prác, názov investora (objednávateľa) a jeho
kontakt, zmluvná cena s DPH.
Neviem sa ale dopátrať kritérií na splnenie podmienok účasti, to znamená koľko členov
riešiteľského kolektívu a s akým odborným profilom sa požaduje, resp. koľko realizovaných
zákaziek a v akom finančnom rozsahu sa požaduje pre splnenie podmienok účasti.
Odpoveď na otázku:
1) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam členov spracovateľského kolektívu
(t. j. zoznam spracovateľov Akčného plánu) ako doklad informatívny, pričom
spracovatelia by mali pokryť minimálne profesiu so zameraním na architektúru územné plánovanie alebo urbanizmus, ďalej profesiu so zameraním na ekológiu
a profesiu so zameraním na environmentalistiku alebo environmentálny
manažment. Uchádzač v zozname spracovateľov uvedie meno a priezvisko
spracovateľa, jeho zameranie, resp. odbornosť a informáciu, ktorú časť zákazky
bude realizovať.
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2) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam referencií podobného rozsahu a
charakteru za posledné 3 roky, pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený
rozsah prác, názov investora (objednávateľa) a jeho kontakt, zmluvná cena s DPH.
Nakoľko požadujeme zoznam referencií, vyplýva z toho, že požadujeme minimálne
dve referencie podobného rozsahu a charakteru. Verejný obstarávateľ uzná
referenciu predloženú uchádzačom za referenciu podobného rozsahu a charakteru
za vyhovujúcu so zmluvnou hodnotou vo výške minimálne 70% z hodnoty PHZ,
uvedenej vo Výzve na predloženie ponuky v bode 5.

S pozdravom

Ing. Miroslav Lalík, v.r.
kontaktná osoba
pre verejné obstarávanie

