Predmet zákazky:
Zavedenie s sprevádzkovanie vysokorýchlostného internetu
Oprava súťažných podkladov v súlade s podanou žiadosťou o nápravu
a) Verejný obstarávateľ v časti A2 – Podmienky účasti v bode 3.1 Technická a odborná
spôsobilosť v súlade s podanou žiadosťou o nápravu urobil opravu v týchto bodoch:
3.1 Technickú a odbornú spôsobilosť preukáže:
3.1.1 zostáva nezmenený
3.1.2 sa opravuje nasledovne
3.1.2 Podľa § 28 ods. 1 pís. g) zákona o VO – údajmi o vzdelaní a odbornej kvalifikácii
zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy. Zodpovedné osoby musia mať
preukázateľnú kvalifikáciu zodpovedajúcu predmetu zákazky.
1) Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač mal k dispozícii špecialistu pre
široko pásmové sieťové technológie a požaduje:
a. minimálne 5-ročná odborná prax v oblasti budovania a návrhu sieťových
technológií. Túto podmienku účasti záujemca u kľúčového špecialistu preukáže
vyššie uvedeným profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom;
b. minimálne 3 (tri) profesionálne praktické skúsenosti s implementáciou
bezdrôtových (široko pásmových) sieťových technológiách. Túto podmienku
účasti záujemca u kľúčového špecialistu preukáže prostredníctvom vyššie
uvedeného zoznamu kľúčového špecialistu alebo ekvivalentným dokladom;
c. platný certifikát od výrobcu sieťových technológií alebo ekvivalent daného
certifikátu od inej akreditovanej autority; túto podmienku účasti záujemca u
kľúčového špecialistu preukáže prostredníctvom kópie platného certifikátu.
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: Požiadavka na špecialistu je potrebná
a primeraná, pretože riešenie bude spočívať na prepojení rôznych sieťových
technológií.
2) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
3) Splnenie vyššie požadovaných kvalifikačných predpokladov špecialistov
záujemca preukáže zoznamom špecialistov a doložením ich profesionálneho

životopisu za každého špecialistu osobitne. Profesijný životopis musí
obsahovať:
a. titul, meno a priezvisko, štátna príslušnosť príslušného špecialistu,
b. vzdelanie t. j. inštitúcia, rok ukončenia, dosiahnutý najvyšší stupeň
vzdelania/diplomy, absolvované školenia,
c. história zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľ, pozícia),
d. zoznam realizovaných projektov/zmlúv,
e. dátum a podpis špecialistu.
3.1.3 sa upravuje nasledovne:
3-1.3 Podľa § 29 zákona o VO verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie
zabezpečenie kvality certifikátom systému riadenia kvality ISO 9001
.
Ak tento certifikát uchádzač nemôže predložiť, predloží iný relevantný
dôkaz o vykonaných opatreniach na zabezpečenie kvality (napr. iné
rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov
Európskeho spoločenstva).
Odôvodnenie podľa § 32 ods. 6 zákona: Požiadavka na predloženie
certifikátu kvality je potrebná a primeraná a uchádzač potvrdzuje
splnenie požadovanej kvality.
3.1.4 zostáva nezmenený
3.1.5 zostáva nezmenený

A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH
UPLATNENIA
b) Verejný obstarávateľ v časti A3 – Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich
uplatnenia v súlade s podanou žiadosťou o nápravu urobil opravu a to:
Verejný obstarávateľ zvolil na vyhodnotenie ponúk podľa § 35 ods. 1 pís. a) zákona o Vo
ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku
Kritéria na hodnotenie ponúk sú nasledovné:
 cena prepočítaná na jednu pripojiteľnú domácnosť.........70 bodov
 garantovaná rýchlosť........................................................10 bodov
 prípojiteľnosť domácnosti ...............................................20 bodov

Kritériá
1. Cena
prepočítaná na
jednu
pripojiteľnú
domácnosť

Max
počet
bodov

70

2. arantovaná
prenosová
rýchlosť
10

3. Pripojiteľnosť
domácností v
20

Popis
Posudzuje sa cena vrátane P (podľa návrhu zmluvy odsek .1), ktorá
sa delí garantovaným počtom pripojiteľných domácností. arantovaný
počet pripojiteľných domácností sa vypočíta vynásobením počtu
domácností v obci garantovanou pripojiteľnosťou v (podľa návrhu
zmluvy odesk 2.3.4) pričom výsledok sa zaokrúhľuje na celé čísla nadol.
Počet bodov každej alšej posudzovanej ponuky
najnižšia cena /
ponúknutá cena v posudzovanej ponuke] * 70
Posudzuje sa zmluvne garantovaná prenosová rýchlosť pre do nload, t.j.
sťahovanie vyčíslená v kbit/s podľa návrhu zmluvy odsek 2.3.1.
Ponuka, ktorá ponúkne garantovanú rýchlosť pre sťahovanie dát
(do nload) nad 3000 kbit/s získa 10 bodov.
Ponuka, ktorá ponúkne garantovanú rýchlosť pre sťahovanie dát
(do nload) nižšiu alebo rovnú 3000 kbit/s získa 0 bodov.
Záväzný návrh udáva uchádzač v písomnej ponuke, ktorý musí
zodpovedať navrhovanému technickému riešeniu.
Posudzuje sa zmluvne garantované minimálna pripojiteľnosť v
domácností podľa návrhu zmluvy odsek 2.3.4.
Ponuka, ktorá ponúkne 100 pokrytie získava 20 bodov. Ponuka, ktorá
ponúkne pokrytie 50 získava 0 bodov.
Počet bodov posudzovanej ponuky] = ( garantované pokrytie v
posudzovanej ponuke v %] -50) * 0,4
Záväzný návrh udáva uchádzač v písomnej ponuke, ktorý musí
zodpovedať navrhovanému technickému riešeniu.

100
Úspešný bude uchádzač, ktorý získa najviac bodov. Víťazom súťaže, bude
uchádzač, ktorý ponúkne ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku
odnotenie ponúk prebehne nasledovne:
1) odnotenie ponúk časť označená ako Ostatné
Verejný obstarávateľ resp. komisia ním určená vyhodnotí splnenie
podmienok
účasti podľa časti A.1 bod 21 preskúmanie ponúk, vylúči ponuky, ktoré
nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.
2) odnotenie ponúk časť označená Kritéria
Verejný obstarávateľ resp. ním určená komisia:
- vykoná otváranie tejto časti iba k ponukám, ktoré neboli vylúčené
- vyhodnotí ponuky na základe určených kritérií a určí ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku..
- určí poradie uchádzačov podľa výsledku hodnotenia, Víťazná
ponuka je tá, ktorá súčtom dosiahne najviac bodov.
- pri rovnosti súčtu bodov rozhoduje nižšia ponúknutá cena na
pripojenie domácnosti

- v prípade, že verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s víťazným
uchádzačom počas lehoty viazanosti ponúk z dôvodu, že
uchádzač nesplní v stanovenej lehoty všetky podmienky uvedené
vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch,
alebo ak uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu,
verejný
obstarávateľ uzatvorí zmluvu s alším uchádzačom v poradí na
základe výsledku vyhodnotenia ponúk.
Ostatné časti a body pôvodných súťažných podkladov
zostávajú nezmenené!

Opravu súťažných podkladov vypracoval:
Miloslav Bobík – zodpovedná osoba za vo

