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„I/77 Smilno – Svidník rekonštrukcia cesty“

- Vysvetlenie podmienok účasti verejného obstarávateľa č.1

k žiadosti záujemcu, doručenej elektronicky 13.05.2014 o vysvetlenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej
užšej súťaže, vyhlásenej vo vestníku Európskych spoločenstiev pod č.2014/S 086-148852
a vo Vestníku verejného obstarávania č.86/2014 zo dňa 05.05.2014 pod č.7293-MUP,
na predmet zákazky I/77 Smilno – Svidník rekonštrukcia cesty.
Podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v zákonom stanovenej
lehote vysvetlenie podmienok účasti v zmysle odd.VI: Doplňujúce informácie, bod 18 na našej
webovej stránke link:
http://www.ssc.sk/sk/Verejne-obstaravanie-/Profil-verejneho-obstaravatela/Limitnezakazky/Nadlimitne-zakazky.ssc
Zároveň sú vysvetlenia podmienok účasti zverejnené na profile verejného obstarávateľa
na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Otázky záujemcu zo dňa 13.05.2014
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vestníku VVO 86/2014
dňa 05.05.2014 pod číslom 7293-MUP, v oddiely IV: Postup, v bode IV.1.2) Obmedzenie počtu
uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo účasť nemáte uvedený počet
uchádzačov.
Otázka č.1
Chápeme správne, že Obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky všetkých záujemcov, ktorí
splnili podmienky účasti a nebude obmedzovať počet záujemcov, ktorých vyzve Obstarávateľ
na predloženie ponuky?

Adresa
na doručovanie zásielok:
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- Výdavkový účet ŠR
Slovenská správa ciest

IČO:
00 33 28

Otázka č.2
V prípade, že bude obstarávateľ obmedzovať počet uchádzačov môžete uviesť počet
uchádzačov ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky?
Vysvetlenie verejného obstarávateľa
Keďže v Oddiely IV: Postup, v bode IV.1.2) „Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní
na predloženie ponuky“, ani v ďalších informáciách „Objektívne kritériá na výber obmedzeného
počtu záujemcov“ nie je uvedený žiadny údaj, správne chápete, že každý záujemca, ktorý splní
podmienky účasti, bude vyzvaný na predloženie ponuky.
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