Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu
Saneca Pharmaceutical a.s., ako osoba, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných
prostriedkov na uskutočnenie stavebných prác z NFP (ďalej len verejný obstarávateľ) zadal
zákazku „Výmena chladiaceho stroja K4 v chladiacej stanici Saneca Pharmaceuticals a. s.,
Hlohovec“, ktorá bola spustená a zverejnená na stránke verejného obstarávateľa dňa 17. 06.
2021.
Dňa 14. 07. 2021 doručil žiadateľ verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, ktorá
smerovala proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a prílohách s nižšie
uvedeným opisom rozhodujúcich skutočností a návrhom žiadateľa na vybavenie žiadosti o
nápravu.
Verejný obstarávateľ Vám týmto poskytuje nasledovné oznámenie o výsledku
vybavenia žiadosti o nápravu.
Opis rozhodujúcich skutočností, návrhy žiadateľa a informácia o vybavení návrhov:
Opis rozhodujúcich skutočností
Žiadateľ v žiadosti o nápravu uviedol ako rozhodujúce skutočnosti body 7, 8, 14 a 22
Výzvy na predkladanie ponúk.
Návrhy žiadateľa na vybavenie žiadosti
Žiadateľ v žiadosti o nápravu uviedol nasledovné návrhy:
Po detailnom preštudovaní výzvy na predkladanie ponúk požadujem upraviť nasledovné
podmienky:
1. Bod 7 a 8 výzvy a to lehota dodania. Vo výzve požadujete dobu dodania diela 2 mesiace od
podpisu zmluvy, resp. od vystavenia objednávky. Avšak výrobca zariadenia chladiaceho stroja
potvrdil dodávku od objednania na 15 týždňov + započítať treba dobu realizácie a skúšobnú
prevádzku. Reálne treba počítať realizáciu diela od podpisu zmluvy cca 24 týždňov.
2. Bod 14 pis. d, požadujete aby bol uchádzačom podpísaný a doplnený návrh zmluvy o dielo,
avšak v prílohe č. 4 vo výzve na predkladanie ponúk zadávate Zmluvu o dielo. S týmto zásadne
nesúhlasíme a požadujeme dokument opraviť a nahradiť v tvare návrhu zmluvy o dielo.
3. Bod 22. Lehota viazanosti ponúk do 15. 06. 2022. Sme toho názoru že návrh zmluvy o dielo by
mal v tomto prípade obsahovať článok navýšenia ceny a to z dôvodu ak sa bude realizovať zákazka
neskôr ako 3 mesiace od predloženia ponúk a to z dôvodu že ponuka na chladiarensky stroj je
s platnosťou 90 dní a taktiež aj ostatné materiály. Nakoľko situácia na trhu s dodávanými materiálmi
je dnes velmi cenovo nestabilná a ceny neustále stúpajú. Pro preklopení realizácie napríklad na
obdobie práce 05/2022 môže dôjsť k nárastu ceny v niektorých materiálových komoditách aj o 50%
a samozrejme treba akceptovať medziročný nárast ceny práce.

Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
Informácia o vybavení návrhov verejným obstarávateľom
K bodu 1
Verejný obstarávateľ návrhu Žiadateľa vyhovuje a upravuje odhadovanú dobu
realizácie na 6 mesiacov od vystavenia objednávky. Presný harmonogram bude predmetom
vzájomného schválenia zmluvných strán pri podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
K bodu 2
Verejný obstarávateľ návrhu Žiadateľa nevyhovuje. Zmluva tvorí dôležitú súčasť
výzvy na predkladanie ponúk. Ak má uchádzač otázky, môže ich v procese vysvetľovania
predložiť. Do ponuky sa predkladá zmluva v podobe v akej ju verejný obstarávateľ uzavrie
s úspešným uchádzačom, preto sú zásahy do zmluvy možné v procese vysvetľovania, aby boli
poskytnuté rovnako všetkým potenciálnym uchádzačom. Ponechanie zmluvy na možné
úpravy každým uchádzačom individuálne by viedlo k neporovnateľnosti ponúk, čo by bolo
v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania. Verejný obstarávateľ musí zabezpečiť
rovnaké podmienky pre všetkých uchádzačov, čo by svojvoľnou úpravou každého uchádzača
nebolo možné dosiahnuť.
K bodu 3
Verejný obstarávateľ návrhu Žiadateľa vyhovuje čiastočne a upravuje lehotu
viazanosti ponúk do 31. 12. 2021. Vzhľadom na proces vyhodnocovania a následnej kontroly
je potrebné počítať s rezervou kým dôjde k podpisu zmluvy. Uchádzač pri vypracovaní
ponuky musí akceptovať skutočnosť, že ide o projekt financovaná z Európskych fondov, kde
prebiehajú kontrolné procesy. V prípade, že v odôvodnených prípadoch dôjde k zásadnej
zmene ceny, postupuje verejný obstarávateľ v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
Vzhľadom na charakter úprav, posúva verejný obstarávateľ termín na predkladanie ponúk zo
16. 07. 2021 na 23. 07. 2021, 10:00 hod. a otváranie ponúk na 23. 07. 2021, 12:00 hod.

S pozdravom
Ing. Peter Štefaňák, PhD.
osoba poverená riadením
verejného obstarávania

V Bratislave, 14. 07. 2021

