V Dubnici nad Váhom, dňa 15.04.2019

Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predloženie
žiadosti o účasť v procese zadávania zákazky na dodanie
„Komplex skupín zbraňovej nadstavby“
(ďalej len „Výzva“)

KONŠTRUKTE - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO: 34 139 800 (ďalej
len „zadávateľ“), boli doručené prostredníctvom žiadostí o vysvetlenie otázky týkajúce sa informácií
uvedených vo Výzve potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti:
Otázky:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

„...z akého dôvodu verejný obstarávateľ KONŠTRUKTA – Defence, a.s. nepostupuje pri
obstarávaní tovarov a služieb uvedených vo Výzve v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
o verejnom obstarávaní?“
„...do akej miery bude zabezpečená požiadavka na transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a
nediskrimináciu vo zvolenom postupe obstarávania tovarov a služieb, pokiaľ sa tento proces nemá
riadiť príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní?“
„...bude verejný obstarávateľ aplikovať nejaké revízne postupy vo vzťahu k vlastným rozhodnutiam
prijatým v procese „obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník“?“
„...ak verejný obstarávateľ KONŠTRUKTA – Defence, a.s. nepostupuje podľa zákona o verejnom
obstarávaní je možné predpokladať, že stanoví minimálnu požadovanú úroveň, resp. limity vo
vzťahu k podmienkam účasti dodatočne?“
„...vieme sa v tomto štádiu spoľahnúť na to, že akékoľvek predložené dôkazy o finančnom a
ekonomickom postavení a technickej alebo odbornej spôsobilosti, spôsobilé preukázať jednotlivé
prvky osobného postavenia budú akceptované bez zohľadňovania ich výšky, resp. úrovne?“
„...ak budú zo strany uchádzača preukázané všetky prvky osobného postavenia s prihliadnutím na
fakt, že nie sú stanovené žiadne limity, resp. minimálna požadovaná úroveň a napriek tomu verejný
obstarávateľ KONŠTRUKTA – Defence, a.s. dodatočne tieto limity stanoví, resp. zúži výber
uchádzačov s prihliadnutím na niektoré vybrané aspekty osobného postavenia (najmä z pohľadu
personálnych a výrobných kapacít), bude takémuto uchádzačovi umožnené dodatočne preukázať
finančné a ekonomické postavenie, prípadne technickú a odbornú spôsobilosť zdrojmi a kapacitami
inej osoby? Aké budú potom lehoty na takéto dodatočné preukázanie?“
„Ve Výzvě, čl. 12 odst. 3 písm. c) je vyžadováno uvést mj. doklady, kterými zájemce prokazuje
disponibilitu (např. kupní smlouva, nájemní smlouva) - žádáme vysvětlení, zda je vyžadováno
uvést do seznamu označení této smlouvy či dodat kopii této smlouvy?
Zároveň v tomto ustanovení je požadováno mít k dispozici vybavení, které umožňuje řádné plnění
předmětu zakázky; avšak není známo, co předmět zakázky, respektive co je považováno za jeho
řádné plnění, zahrnuje; nelze tedy posoudit, které vybavení je pro tyto účely nezbytné; jakož je
samozřejmě v našich kapacitách v případě výhry této zakázky potřebné vybavení pořídit či
pronajmout.“
„...v akom stave sa nachádza technická a technologická dokumentácia, ktorá bude podkladom pre
zhotovenie obstarávaného tovaru a v prípade ak konštrukčná dokumentácia nemá spracovaný
technologický postup výroby, kto bude spracovateľom tohto postupu, prípadne, ako sú zohľadnené
časové aspekty výroby z pohľadu termínu dodania, ak technologický postup výroby bude
spracovávať dodávateľ?“
„...na základe akých skutočností dokáže verejný obstarávateľ obhájiť stanovený termín dodania do
25 týždňov od účinnosti zmluvy s prihliadnutím na technologický postup výroby?“
„...akým spôsobom sú v tomto procese zabezpečené práva subjektu, ktorý neuspeje so svojou
ponukou len z dôvodu, že bude akceptovaná váha kritéria pre vyhodnotenie parametra „skrátenie

lehoty dodania“ u iného uchádzača, pričom táto bude objektívne nereálna, prípadne objektívne
zvládnuteľná len na základe nerovnakého zaobchádzania s uchádzačmi alebo s vedomím, že
dodanie v ponúkanom termíne nie je reálne?“
Odpovede:
Zadávateľ nie je povinnou osobou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Zadávateľ:
a) nie je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c) a e) zákona, keďže nie je
Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, obec, vyšší územný celok, združenie
právnických osôb ;
b) nie je obstarávateľom podľa § 9 zákona, keďže nevykonáva ani jednu z činností uvedených
v § 9 ods. 3 až 9 zákona;
c) nie je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona, keďže nie je splnený
nasledovný definičný znak: „osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb
všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter“;
d) nie je osobou podľa 8 zákona, keďže nie je splnený nasledovný definičný znak: „osobe
zadávateľa neboli poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru a poskytnutie služieb
verejným obstarávateľom“.
2. Aplikácia uvedených princípov obstarávania tovarov a služieb ako aj ďalších dôležitých princípov
zadávania zákaziek je možná v akomkoľvek súťažnom postupe výberu zmluvného partnera.
Napriek skutočnosti, že na zadávanie zákaziek svojim subdodávateľom nie je povinný používať
postupy podľa zákona, zadávateľ výber subdodávateľov uskutočňuje postupom otvorenej súťaže,
primerane uplatňujúc v procese zadávania zákazky na dodanie „Komplexu skupín zbraňovej
nadstavby“ všetky aplikovateľné inštitúty zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti,
ťažiskovo najmä princípy hospodárnosti, efektívnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie,
transparentnosti a proporcionality.
3. Inštitút revíznych postupov bol smernicami Európskeho parlamentu a Rady (smernica Rady
89/665/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa
uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, smernica
Rady 92/13/EHS, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o
uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov
pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore a smernica
2007/66/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o
zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek), zriadený na
ochranu záujmov hospodárskych subjektov, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by boli
postupom v súťaži poškodené.
Zadávateľ nemá v úmysle poškodzovať záujmy žiadneho hospodárskeho subjektu, ktorý sa
zúčastní tohto súťažného postupu výberu zmluvného partnera. Cieľom zadávateľa je v čo
najkratšom možnom čase uzavrieť najvýhodnejšie možné partnerstvo pre zhotovenie
„Komplexu skupín zbraňovej nadstavby“ v zmysle zásady hodnoty za peniaze.
Zadávateľ je pripravený prípadné nezrovnalosti vysvetľovať a riešiť transparentne, dostupnými
všeobecne overenými inštitútmi, v súlade s horeuvedenými princípmi, najmä princípom rovnakého
zaobchádzania a nediskriminácie.
Zadávateľ nebude akceptovať zneužívanie inštitútu revíznych postupov na vykonávanie obštrukcií
a tolerovať neprimeranú aplikáciu inštitútu s cieľom spomaľovať, prípadne paralyzovať súťažný
postup výberu zmluvného partnera.
4., 5., 6., 7.
Podmienky účasti a predmet zákazky pre účely predloženia žiadosti o účasť sú vymedzené úplne,
presne, jednoznačne, nestranne a nezameniteľne v predmetnej Výzve. Zadávateľ nepristúpi
k žiadnej dodatočnej zmene podmienok účasti a k ich upresňovaniu, zužovaniu, ani inej úprave.
Pre účely predkladania ponúk bude za podmienok uvedených vo Výzve poskytnutá všetkým
kvalifikovaným záujemcom, t.j. hospodárskym subjektom, ktoré splnili podmienky účasti
a uzatvorili so zadávateľom Dohodu o mlčanlivosti, úplná a presná technická dokumentácia pre
zhotovenie predmetu zákazky, ktorá spĺňa zákonné podmienky. V tejto súvislosti všetky otázky,
1.

ktoré sa týkajú predkladania ponúk, budú zodpovedané prostredníctvom súťažných podkladov a ich
prípadného vysvetlenia výhradne hospodárskym subjektom, ktoré sú schopné naplniť podmienky
kvalifikovaného zhotoviteľa, tak ako je to uvedené vyššie.
Ad 5.)
Zároveň si zadávateľ dovoľuje upozorniť, že jednotlivé prvky osobného postavenia nemajú nič
spoločné s dôkazmi o finančnom a ekonomickom postavení a technickej alebo odbornej
spôsobilosti a v prípade, že sa potenciálny záujemca nie je schopný orientovať v problematike
podmienok účasti, zadávateľ mu odporúča osloviť v tejto veci poradcu.
Ad 6.)
Pri prvkoch osobného postavenia z podstaty veci nie je možné určovať minimálnu požadovanú
úroveň, keďže podmienky osobného postavenia tak ako sú zadefinované vo Výzve (primerane
aplikované inštitúty zákona) je povinný záujemca plniť v plnom rozsahu.
Napriek tejto skutočnosti zadávateľ konštatuje, že nebude „zužovať výber uchádzačov“, pričom
záujemca pri kladení otázky mal pravdepodobne na mysli výber záujemcov.
V každom prípade zadávateľ preferuje otvorenú, širokú hospodársku súťaž.
Ad 7.)
Zadávateľ neurčuje konkrétnu formu preukázania podmienky; je na rozhodnutí záujemcu akú
formu preukázania predmetnej podmienky zvolí.
V bode 12.3, písm. c) Výzvy zadávateľ požaduje uvedenie údajov, informácií (min. výrobcu,
výrobné číslo, vlastníka) a dokladov preukazujúcich disponibilitu záujemcu so strojovým a
technickým vybavením, t.j. výrobnými kapacitami na výrobu a dodávku predmetu zákazky podľa
opisu uvedeného v bode 4. výzvy, cit.:
„Predmetom zákazky je komplex skupín zbraňovej nadstavby pre samohybnú kanónovú húfnicu
ZUZANA 2 určený pre uloženie a integráciu zbraňového systému a systému riadenia paľby v
celkovom počte 25 kusov s priebežným plnením počas 4 rokov, pričom prvé plnenie bude
predstavovať 4 kusy; viď. kotadef.sk/sutaz/“ (ďalej len „Nadstavba“).
Plnenie tejto podmienky účasti je v záujme záujemcov. Podmienka je stanovená s cieľom
dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi, ktorí dosahujú zhodnú
kvalifikačnú úroveň a údaje, ktoré zadávateľ žiada predložiť, sú nevyhnutné pre regulárne odlíšenie
hospodárskych subjektov, ktorí preukázateľne nedisponujú reálnymi výrobnými kapacitami od
profesionálov v oblasti zhotovenia predmetu zákazky schopných plniť.
8., 9.
V čase vyhlásenia Výzvy boli zadávateľovi známe všetky aspekty zhotovenia diela, technická
dokumentácia je úplná, presná, jednoznačná, nestranná a lehoty zhotovenia diela sú primerané.
Podrobný opis predmetu zákazky a technická dokumentácia sú súčasťou súťažných podkladov
v rozsahu nevyhnutnom pre zadanie predmetu zákazky – predmetu zmluvy medzi zadávateľom
a budúcim zhotoviteľom, ktorá bude uzavretá ako výsledok tohto procesu zadávania zákazky na
výber zmluvného partnera.
Ad 9.)
Informácia k spôsobu vyhodnotenia ponúk bude uvedená v súťažných podkladoch poskytnutých
kvalifikovaným záujemcom. Zadávateľ nad rámec tohto vysvetlenia vyhlasuje, že spôsob
vyhodnotenia ponúk je upravený v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania so všetkými
uchádzačmi, ktorí predložili ponuku a majú rovnaké právo slobodne sa rozhodnúť, aké hodnoty
plnenia kritérií dobrovoľne, samostatne a uvážene uvedú do svojich ponúk.
Zadávateľ sa dištancuje od formulácií otázok, ktorými záujemca prejudikuje budúce konanie zadávateľa
bez racionálneho podkladu pre takéto „predvídanie“ budúceho stavu.

