Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a/alebo podmienok účasti.

Otázka č. 1 : „Rozumieme tomu správne, že súťažné podklady budú poskytnuté vybraným
záujemcom po predložení žiadosti o účasť, spolu s výzvou na predloženie ponúk ?“
Odpoveď : "Áno rozumiete tomu správne."
Otázka č. 2 : „...aké dokumenty je potrebné priložiť k žiadosti o účasť ?“
Odpoveď : Podmienky účasti sa preukazujú v zmysle bodu III.2 Oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania.
Otázka č. 3 : „Či pozíciu jednotlivých expertov musia zastávať štyri osoby (4 rôzne osoby)
alebo môže jedna osoba vystupovať v pozíciách viacerých expertov (napr. byť expertom
v oblasti vymáhania pohľadávok a zároveň jedným z dvoch expertov v oblasti sporovej
agendy) ?“
Odpoveď : Podľa bodu III.2.3 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania verejný
obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má na plnenie predmetu zákazky k dispozícii
spolu minimálne štyroch expertov, ktorí spĺňajú podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g)
zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v
bode III.2.3. Na preukázanie odbornosti expertov verejný obstarávateľ kombinácie
nevylučuje.
Otázka č. 4 : „ Či pozíciu expertov môžu zastávať aj českí právnici, ktorí sú usadenými
euroadvokátmi v SR a spĺňajú podmienku 10 ročnej praxe v oblasti právnych služieb (nakoľko
sú advokátmi napr. presne 10 rokov) avšak by napr. boli zapísanými euroadvokátmi len
kratšie obdobie, napr. 5 – 8 rokov na SR ?“
Odpoveď: Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti postupuje
podľa § 33 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Otázka č. 5: „K otázke ... by som Vás požiadala o vyjadrenie či môžeme využiť referencie
českých kolegov alebo nemôžeme.“
Odpoveď: Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ postupuje
v súlade s § 33 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na posúdenie toho, či uchádzač preukázal
splnenie podmienok účasti podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je potrebné
splniť podmienky stanovené v oznámení vrátane podmienok ustanovených zákonom č.
586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
Otázka č.6: „Vyžaduje sa splnenie podmienok technickej spôsobilosti preukazované
zoznamom poskytnutých služieb s referenciami za rozhodné obdobie individuálne u každého z
expertov, prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky?“
Odpoveď: Podľa bodu III.2.3 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania verejný
obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia podmienok podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 28 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam
poskytnutých služieb obsahujúci minimálne údaje podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona

o verejnom obstarávaní, musí preukázať poskytnutie služieb uchádzačom v rozsahu
stanovenom verejným obstarávateľom uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania. Preukazovanie odbornej spôsobilosti expertov podľa § 28 ods. 1 písm. g)
zákona o verejnom obstarávaní je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Otázka č.7: „Považuje sa za splnenie podmienok technickej spôsobilosti v zmysle článku III.
bod 2.3) oznámenia, ak uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam služieb,
poskytnutých niektorým alebo niektorými zo všetkých expertov, prostredníctvom ktorých bude
uchádzač plniť predmet zákazky?“
Odpoveď: Viď odpoveď k otázke č.6 verejný obstarávateľ stanovil podmienky v technickej
spôsobilosti podľa § 28 ods.1 písm. a) a § 28 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Otázka č.8: „Považuje sa za splnenie podmienok technickej spôsobilosti v zmysle článku III.
bod 2.3) oznámenia, ak uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam služieb,
poskytnutých uchádzačom o zákazku s prihliadnutím na skutočnosť, že experti spĺňajúci
požiadavky obstarávateľa, prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť predmet zákazky,
nespĺňajú náležitosti zoznamu poskytnutých služieb, predkladaného v zmysle článku III. bod
2.3) oznámenia?“
Odpoveď: Viď odpovede k otázkam č.6 a č.7, ide o dve podmienky preukazujúce technickú
spôsobilosť stanovené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania.
Otázka č. 9: „Vyžaduje sa na splnenie podmienok technickej spôsobilosti uchádzača, aby
tieto služby, v minimálnom rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom, poskytol
INDIVIDUÁLNE KAŽDÝ z minimálne 4 expertov, prostredníctvom ktorých bude uchádzač
plniť predmet zákazky? Postačuje na splnenie podmienok technickej spôsobilosti uchádzača,
aby tieto služby, v minimálnom rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom, poskytli
VŠETCI EXPERTI KUMULATÍVNE?“
Odpoveď: Preukázanie technickej spôsobilosti sa realizuje predložením zoznamu
poskytnutých služieb obsahujúcich minimálne údaje podľa §28 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní doplneného o referencie obsahujúce údaje podľa zákona o verejnom
obstarávaní, splnenie tejto podmienky (poskytnutia služieb) preukazuje uchádzač. Požiadavku
stanovenú verejným obstarávateľom podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje uchádzač splnením minimálneho počtu expertov, ktorých má k
dispozícii a preukázaním ich odbornej spôsobilosti. Spôsob preukazovania odbornej
spôsobilosti ako aj požiadavky pre jednotlivých expertov verejný obstarávateľ presne
zadefinoval v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Spôsob preukazovania splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ presne uviedol
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Otázka č.10: „Nakolko nasi klienti, ktorym sme poskytli sluzby boli vylucne ine osoby ako
verejny obstaravatel, chcel by som sa v tejto suvislosti opytat na presny obsah zoznamu
poskytnutych sluzieb, co konkretne by mali obsahovat prip. ake dodatocne dokumenty treba
prilozit. Kedze nas viaze povinnost mlcanlivosti resp. obchodne tajomstvo spojene
s poskytnutim pravnych sluzieb, neviem do akej miery mozme uvazdat podrobnosti
o poskytnutych pravnych sluzbach.“
Odpoveď: Obsah zoznamu poskytnutých služieb je presne uvedený v § 28 ods.1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ, je potrebné postupovať podľa § 28 ods.1 písm. a) bod.2 zákona o

verejnom obstarávaní. Verejná obstarávateľ pri informáciách označených ako dôverné a o
obchodnom tajomstve postupuje podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.
Otázka č.11: „Lenze od vacsiny nasich klientov nemame suhlas na zverejnenie sluzieb, ktore
sme im poskytli.“
Odpoveď: Novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 1.7.2013 sa upravilo
preukazovanie poskytnutých služieb doplnením bodu 2 v § 28 ods. 1 písm. a) a to
vymedzením spôsobu preukazovania poskytnutých služieb ak potvrdenie o plnení uchádzač,
alebo záujemca nemá k dispozícii. Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle tohto
ustanovenia a teda za preukázanie poskytnutých služieb sa bude považovať aj vyhlásenie
uchádzača, alebo záujemcu o dodaní plnenia, doplnený dokladom preukazujúcim ich dodanie,
alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli dodané.
Otázka č.12: „ Zoznam sluzieb ma obsahovat: Presnu identifikaciu klienta, teda obchodne
meno a pod., ktoremu boli poskytnute pravne sluzby; Presne vysku vymahanej pohladavky;
Casove vymedzenie poskytnute pravnych sluzieb; Vyhlasenie zaujemcu o poskytnuti pravnych
sluzieb a Honorarovu dohoda/dohodu o poskytnutí pravnych sluzieb (ako doklad zmluvneho
vztahu, na zaklade ktoreho bola poskytnuta pravna sluzba), a co v pripade, ze taketu dohodu
nemame (nie vzdy uzatvarame pisomne dohody)?“
Odpoveď: Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne údaje podľa § 28 ods. 1
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní doplneného o referencie obsahujúce údaje podľa § 9a
ods. 2 písm. a) až d) a g). Ak potvrdenie o plnení uchádzač, alebo záujemca nemá
k dispozícii, je potrebné postupovať podľa § 28 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ neurčil presne aký doklad vyžaduje, z jeho obsahu
musí byť zrejmé preukázanie dodania plnenia alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého bolo
plnenie dodané.

