ČOV Sever – vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 4

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 4
Otázka č. 1:
Verejný obstarávateľ požaduje priloženie výpočtových tabuliek v digitálnej podobe vo formáte .xls bez
zaheslovania výpočtov.
Výklad požiadavky obstarávateľa vo Zväzku 1, časť 5, strana 68 a súčasne v Zväzku 1, časti 5, kapitola 5.2
na strane 57 považujeme za nejednoznačný, dovoľuje dvojaký výklad.
Na strane 57 tohto dokumentu je uvedené: „Uchádzač je povinný vypočítať všetky požadované hydraulické
a technické parametre, resp. vyplniť každú bunku výpočtovej tabuľky ku každej ČOV....“.
Na strane 68 tohto dokumentu sa dá vyčítať, že sú požadované nezaheslované výpočty parametrov
pravdepodobne vrátane vzorcov, tzn. že výpočty majú byť nezaheslované.
Vyplnenie výpočtových tabuliek ČOV jednotlivými výpočtami je pre väčšinu buniek nereálne. Výpočet
pre návrh ČOV sa skladá z viacerých jednotlivých postupov a častí, ktoré sú spracované samostatne
pomocou nezávislých výpočtových programov a grafov. Preto nie je možné vložiť vzorce pre výpočet
jednotlivých veličín do jednej bunky výpočtovej tabuľky.
Pokiaľ by programátor projekčnej firmy bol skutočne schopný vytvoriť takúto výpočtovú tabuľku pre návrh
ČOV, jednalo by sa o licencovaný komerčný software. V neposlednom rade sú v rámci výpočtov využité
skúsenosti spracovania projektu, ktorý tvorí know-how konkrétnej firmy, ktorým sa táto profiluje voči
konkurencii.
Zverejnenie tohto výpočtového postupu v zadaní v požadovanom rozsahu by bolo proti obchodným
záujmom spracovateľa projektu.
Podľa nášho výkladu sú požiadavky zadania splnené vyplnením číselných hodnôt, pretože výsledky
výpočtov sú podľa pokynov uchádzačov vložené do jednotlivých buniek výpočtovej tabuľky nezaheslované.
Žiadame o jednoznačné vysvetlenie požiadavky. Potvrdí verejný obstarávateľ, že vyplnené číselné hodnoty
vo výpočtových tabuľkách ČOV, (nie však vzorcov pre ich stanovenie) vyhovejú požiadavke zadania?
Odpoveď č. 1:
Áno, verejný obstarávateľ potvrdzuje, že takto vyplnené číselné hodnoty vyhovejú požiadavke zadania.
Verejný obstarávateľ si však dovoľuje upozorniť, že komisia na vyhodnotenie ponúk si môže vyžiadať
(v rámci žiadosti o vysvetlenie ponuky) napr. vstupné hodnoty a/alebo spôsob výpočtu týchto číselných
hodnôt. Preto uvedené odporúčame uchádzačom uviesť už v ponuke.
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