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VEC:
Vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď
V zmysle časti II Dorozumievanie a vysvetľovanie bod 11. Vyžiadanie, vysvetľovanie a doplnenie
súťažných podkladov na predmet zákazky “Organizačno – technické zabezpečenie Staromestských
slávností v dňoch 29.5.2014 – 31.05.2014„ vypísanej vo VVO č. 40/2014 pod zn. 2555-WYS dňa
26.2.2014, uchádzač týmto žiada verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovných ustanovení
súťažných podkladov:
Otázka č. 1:
V případě, že jednu společnou nabídku podávají dva subjekty (dvaja obstarávatelia) je nutné, aby
oba subjekty byly uvedeny ve smlouvě, nebo stačí ve smlouvě uvést pouze jednoho z nich?
Otázka č. 2:
Pokud nabídku podávají společně dva subjekty, je možné, aby rozhodoval a podepisoval všechny
dokumenty pouze jeden subjekt např. na základě plné moci?
Otázka č. 3:
Stačí aby reference splňující technickou kvalifikaci zaslal a uvedl v nabídce pouze jeden ze dvou
subjektů zasílající společnou nabídku?
Otázka č. 4:
Oba dva subjekty musí zaslat veškeré dokumenty k prokázání splnění kvalifikace, nebo stačí
dokumenty zaslat pouze od jednoho z nich?
Odpoveď:
V prípade, že jednu spoločnú ponuku predkladajú dva subjekty, riadia sa § 31 zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o VO").

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Verejný obstarávateľ nesmie
vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila určitú právnu formu do predloženia
ponuky. Verejný obstarávateľ však môže vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy, ak
ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu
riadneho plnenia zmluvy. V takom prípade, obsahom ponuky je zoznam členov skupiny
s identifikačnými údajmi všetkých členov skupiny a určenie lídra skupiny.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia
a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo
iných osôb podľa § 27 ods. 2 zákona o VO, technické a odborné kapacity účastníkov skupiny
dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o VO.
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