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VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – stanovisko verejného obstarávateľa. 

 

Dňa 16.11.2011 bola listom doručená žiadosť záujemcu o vysvetlenie podmienok účasti, v rámci 

zadávania nadlimitnej zákazky (užšia súťaž), ktorá bola vyhlásená uverejnením dňa 15.11.2011 vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 222/2011 pod značkou 09622 - MUP na predmet zákazky 

„Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Košice“. 

Záujemca predložil verejnému obstarávateľovi nasledovné otázky (citácia): 

Otázka 1: 
S odvolaním sa na bod III.2.3) Technická spôsobilosť sa pri prepočte cudzej meny na EUR pre zmluvnú 

cenu za realizáciu zmluvne dohodnutých stavebných prác uvádza nasledovné: „v prípade inej meny ako 

SKK alebo EUR uvedie aj prepočet na EUR, ktorú stanoví priemerným ročným kurzom stanoveným ECB 

na daný rok, ku ktorému sa kvalifikovaná referencia viaže". 

Otázka. 

Táto podmienka sa má aplikovať na kvalifikovanú referenciu tak, že pri inej mene ako SKK alebo EUR 

sa uvedie aj prepočet na EUR, ktorú stanoví priemerným ročným kurzom stanoveným ECB na daný rok, 

ku ktorému sa kvalifikovaná referencia viaže - rok ukončenia kvalifikovanej referencie alebo sa uvedie 

prepočet na EUR za každý rok realizácie kvalifikovanej referencie (napr. realizácia 02/2007-10/2009, 

pre každý rok sa bude posudzovať iná suma - alikvotná časť, ktorá súčtom súm za roky dáva celkovú 

zmluvnú cenu). 

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke: 

Ak sa realizácia referencie viaže na viac rokov, záujemca uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie 

každého roka realizácie kvalifikovanej referencie a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť 

referencie daného obdobia. Prepočet celkovej zmluvnej ceny na EUR takejto referencie sa vypočíta ako 

súčet prepočítaných súm jednotlivých rokov.  

 

S pozdravom 

 

 

 PhDr. Peter Hložný, MPH 
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