Obecný úrad Jovsa 73, 072 32

všetkým záujemcom

Naša zn.
164/2013

Vec:

Vaša zn.
................

Vybavuje
Michal Homrok

Jovsa
16.09.2013

Vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ obec Jovsa(ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil verejnú súťaž na
predmet zákazky „Jovsa - vodovod“ zverejnenú vo vestníku VO č. 172/2013 zo dňa 4. 9. 2013 pod
kódom 15057 - WYP. Záujemcovia o účasť v tejto súťaži požiadali o vysvetlenie súťažných
podkladov a o nápravu. V zmysle §38 a v zmysle §136 ods. 6 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov verejný obstarávateľ predkladá všetkým záujemcom toto vysvetlenie resp.
oznámenie:

1. otázka záujemcu:
Vo Výzve na predkladanie ponúk uvádza verejný obstarávateľ: „ODDIEL IV. POSTUP, IV.1.2. Použije
sa elektronická aukcia: „Nie“. V súťažných podkladoch v časti A. Pokyny pre uchádzačov, bod
3.5.2.1 Identifikačné údaje uchádzača okrem iného požaduje verejný obstarávateľ: „meno
a priezvisko zodpovednej osoby, e-mailovú adresu a telefonický kontakt osoby zodpovednej za
elektronickú aukciu“. Použije sa v tomto verejnom obstarávaní elektronická aukcia.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Nie, elektronická aukcia sa nepoužije. V príslušnej časti bodu 3.5.2.1 má byť uvedené: „meno
a priezvisko zodpovednej osoby, e-mailovú adresu a telefonický kontakt kontaktnej osoby“
2. otázka záujemcu:
Môže uchádzač preukázať splnenie podmienok účasti v zmysle §32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní Čestným vyhlásením, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti
predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa §44 ods. 1 v čase a spôsobom
určeným verejným obstarávateľom?
Odpoveď verejného obstarávateľa: Áno, môže.

3. Žiadosť o nápravu:
V stanovenom termíne odovzdania ponuky t.j. 25. 9. 2013 nie je možné predložiť odborne
a komplexne spracovanú cenovú ponuku na základe Vami poskytnutých rozsiahlych súťažných
podkladov. Žiadame Vás o predlženie termínu odovzdania ponuky vzhľadom na náročnosť
a rozsiahlosť projektu. Lehotu odovzdania ponuky žiadame predĺžiť do 2. 10. 2013.
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu:
Verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu vyhovel a lehota na predkladanie ponúk je zmenená na:
2.10.2013 9:00. Zároveň sa mení aj termín otvárania ponúk (častí ponúk označených ako
„ostatné“) na 2. 10. 2013 10:00.
V zmysle uvedeného sa mení bod 4.2.2 časti A súťažných podkladov takto:
4.2.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 2. 10. 2013 o 09:00 hod.
A bod 5.3.1 časti „A“ súťažných podkladov sa mení takto:
5.1.3 Otváranie častí ponúk označených ako „ostatné“ sa uskutoční dňa
2.10.2013 od 10:00 hod. na adrese: Obecný úrad Jovsa, Jovsa 73, 072 32

S pozdravom

Michal H o m r o k
starosta obce

