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Vec:    Vysvetlenie podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk 

 

Matici  slovenskej. 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, bola v stanovenej lehote doručená 

žiadosť o vysvetlenie informácií 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.  

Otázky a vysvetlenie Matice slovenskej ako verejného obstarávateľa: 

 

Bod 1. K časti III.1.2. výzvy Ekonomické a finančné postavenie – doklad podľa §27 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon) 

Verejný obstarávateľ požaduje doloženie „prehľadu o celkovom obrate spolu za posledné tri 
hospodárske roky 2010, 2011, 2012, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti, vo forme čestného vyhlásenia v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej 
fotokópii, podpísaného osobou oprávnenou konať v mene záujemcu, v ktorom uchádzač potvrdí, že tento 
obrat dosiahol za tržby predmetu plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky“. 

Chceli sme sa len uistiť – verejný obstarávateľ teda nepožaduje súčasne s čestným vyhlásením o 
dosiahnutom obrate aj výkazy ziskov a strát za roky 2010, 2011, 2012 potvrdené príslušným daňovým 
úradom?  

Podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sme požadovali predloženie 
nasledovných dokladov: 

a) dokladu podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona, t.j. súvahy, ak uchádzač vedie podvojné účtovníctvo 
alebo výkazu o majetku a záväzkoch, ak uchádzač vedie jednoduché účtovníctvo... za posledné tri 
hospodárske roky 2010, 2011, 2012... ako originály alebo úradne osvedčené fotokópie potvrdené 
miestne príslušným správcom dane alebo audítorom – v tomto prípade sú požadovanými dokladmi 
súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch za stanovené obdobie overené miestne príslušným 
správcom dane, 

b) dokladu podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona a to prehľadu o celkovom obrate spolu za tri 
hospodárske roky... vo forme čestného vyhlásenia v originálnom vyhotovení alebo úradne 
osvedčenej fotokópii...., v ktorom uchádzač potvrdí, že tento obrat dosiahol za tržby rovnakého 
alebo podobného plnenia ako je predmet zákazky – v tomto prípade je požadovaným dokladom 
čestné vyhlásenie s povinnými náležitosťami, ktoré bude obsahovať údaje za stanovené obdobie, 
teda nepožadujeme výkazy ziskov a strát, len výpis údajov z nich. 

 
Bod 2. K časti III.1.3. výzvy technická alebo odborná spôsobilosť –doklad podľa § 28 ods. 1 písm. 

a) zákona 

Verejný obstarávateľ požaduje „minimálne 5 (päť) referencií s prevažujúcou činnosťou rovnakého 
alebo podobného predmetu ako je predmet zákazky (externé riadenie projektov financovaných z fondov EÚ, 
štátneho rozpočtu alebo iných finančných programov) v období 2010, 2011, 2012 v objeme spolu v 
stanovenom období min. 300 000 EUR bez DPH“. 

Môže uchádzač predložiť celkový požadovaný minimálny objem zákaziek rovnakého alebo 
podobného charakteru aj prostredníctvom viacerých zákaziek zrealizovaných v predmetnom období? T.j. 
uchádzač predloží viac ako 5 referencií, ktorými preukáže celkový objem zákaziek rovnakého alebo 
podobného charakteru ako je predmet zákazky za roky 2010, 2011, 2012 min. 300 000 EUR bez DPH.  



 

 

   
    

 
Ako verejný obstarávateľ sme stanovili požiadavku na minimum referencií, ktoré je potrebné 

predložiť, s požiadavkou na minimálny dosiahnutý obrat v stanovenom období 300 000 Eur bez DPH. Tým 
nie je dotknutá možnosť  predložiť viac ako je minimálny počet požadovaných referencií s podmienkou 
zachovania celkovej výšky obratu. 

 
Bod 3. K časti III.1.3. výzvy Technická alebo odborná spôsobilosť - doklad podľa § 28 ods.1 písm. 

g) zákona 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie „údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej 
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie a poskytnutie služby“, 
konkrétne osôb projektového manažéra, finančného manažéra, manažéra verejného obstarávania, 
manažéra monitoringu a manažéra publicity. 

Je pre verejného obstarávateľa akceptovateľné, pokiaľ bude jedna osoba zastávať viaceré pozície, 
samozrejme pokiaľ spĺňa kvalifikačné predpoklady stanovené verejným obstarávateľom na danú pracovnú 
pozíciu? 

Vzhľadom na komplexnosť a celkovú náročnosť a zložitosť samotného projektu Digitálny archív 
Matice slovenskej a zúžený časový rámec jeho realizácie musíme dbať na vysokú odbornosť a výsostnú 
špecializáciu jednotlivých manažérov, preto ako verejný obstarávateľ neakceptujeme, aby jedna osoba 
zastávala viaceré pozície. 

Bod 4. K časti III.1.3. výzvy Technická alebo odborná spôsobilosť - doklad podľa § 28 ods.1 písm. 
g) zákona 

Verejný obstarávateľ v rámci tejto časti požaduje predloženie „zoznamu praktických odborných 
skúseností osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za plnenie zmluvy na poskytnutie služieb. Každá 
uchádzačom predložená praktická skúsenosť, ktorou uchádzač preukazuje príslušnú odbornú prax expertov 
obsahuje základné identifikačné informácie a to minimálne v rozsahu“.  

Každá uchádzačom predložená praktická skúsenosť, ktorou uchádzač preukazuje príslušnú odbornú 
prax expertov obsahuje základné identifikačné informácie a to minimálne v rozsahu“.  

Je potrebné, aby spolu so zoznamom praktických odborných skúseností boli uchádzačom predložené 
aj praktické skúsenosti/ referencie potvrdené odberateľom služieb, ktoré sú uvedené v zozname? 

Podľa § 28 ods. 1 písm. g) sme požadovali predložiť: 

- zoznam praktických odborných skúseností osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za plnenie 
zmluvy na poskytnutie služieb. Každá uchádzačom predložená praktická skúsenosť, ktorou uchádzač 
preukazuje príslušnú odbornú prax expertov obsahuje základné identifikačné informácie a to 
minimálne v rozsahu: 
názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa, 
čas plnenia zmluvy/projektu, t. j. od - do (mesiac, rok), 
stručný opis predmetu zmluvy/projektu, resp. rozsah činností, ktoré príslušný expert 
zabezpečuje/zabezpečoval, 
pozíciu, ktorú v rámci príslušnej zmluvy/projektu expert zastáva/zastával, 
zmluvnú cenu zmluvy/projektu v EUR bez DPH, 
meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu zamestnanca odberateľa, resp. 
zamestnávateľa, u ktorého si možno tieto údaje overiť . 

 Na základe uvedených skutočností požadujeme informácie o odberateľovi služieb v uvedenom 
minimálnom rozsahu, teda možné je poskytnúť verejnému obstarávateľovi aj iné doklady, pokiaľ uzná  
za vhodné (napr. kópia zmluvy a pod.), z ktorých budú zrejmé praktické skúsenosti expertov, ktorými 
uchádzač zabezpečí plnenie predmetu zákazky. Tieto praktické skúsenosti nemusia byť potvrdené 
odberateľom, pretože sa nejedná o referencie samotného uchádzača v zmysle § 28 ods. 1 písm. a).  


