Vysvetlenie podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk

Vec:

Matici slovenskej so sídlom P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, IČO 00179027, verejnému
obstarávateľovi podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len
„zákona o verejnom obstarávaní“) bola v stanovenej lehote doručená žiadosť o vysvetlenie
podmienok účasti podľa § 27 ods. 1 písm. c) uvedených vo výzve na predkladanie ponúk (ďalej
len výzva) podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb s predmetom zákazky Riadenie projektu
Digitálny archív Matice slovenskej, ktorá bola zverejnená vo Vestníku VO č. 221/2013 dňa
12.11.2013 pod značkou 18426 – WYS.
V súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní Vám predkladáme vysvetlenie verejného
obstarávateľa:
Časť III.1.2. výzvy Ekonomické a finančné postavenie – doklad podľa § 27 ods. 1
písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“)
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia verejný obstarávateľ požaduje predloženie:
a)

dokladu podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní súvahou, ak uchádzač
vedie podvojné účtovníctvo alebo výkazom o majetku a záväzkoch, ak uchádzač vedie
jednoduché účtovníctvo alebo údajmi z nich za posledné tri hospodárske roky 2010, 2011,
2012, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, ako
originály alebo úradne osvedčené fotokópie potvrdené miestne príslušným správcom dane
alebo audítorom,

a súčasne
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. spoločne za
skupinu.
Vysvetlenie:
V zmysle § 31 zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže zúčastniť aj
skupina dodávateľov, pričom nemusí vytvoriť určitú právnu formu do predloženia ponuky. Vzťahy
členov skupiny dodávateľov, ich kompetencie a zodpovednosť musia byť jednoznačne stanovené.
Všetci členovia skupiny dodávateľov splnomocnia jedného svojho člena konaním v mene skupiny
dodávateľov, ktorý bude vystupovať v procese verejného obstarávania v mene skupiny, rovnako
bude vystupovať v mene skupiny pre prípad prijatia jej ponuky a uzatvorenia zmluvy a počas
realizácie zákazky. Členovia skupiny tak môžu uzatvoriť zmluvu napr. podľa § 269 Obchodného
zákonníka alebo podľa § 51 Občianskeho zákonníka.
Stanovenie podmienky účasti zo strany verejného obstarávateľa podľa § 27 ods. 1 písm. c)
vychádzalo z predpokladu, že súvaha poskytuje prehľad o aktívach a pasívach uchádzača,
o výsledku hospodárenia, je podkladom na spracovanie ukazovateľov finančnej analýzy dodávateľa.
Na základe uvedených skutočností súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch
za stanovené obdobie overené miestne príslušným správcom dane predkladá len ten člen
skupiny dodávateľov, ktorý bude v procese verejného obstarávania vystupovať a konať
v mene skupiny dodávateľov.
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