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VEC:
Obchodná verejná súťaž: “Nákup a dodávka OOPP“ – oznámenie k predkladaniu dokladov do
Obchodnej verejnej súťaže
Obstarávateľ Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., ako vyhlasovateľ vyhlásil Obchodnú verejnú
súťaž (ďalej len „súťaž“), ktorej predmetom je „Nákup a dodávka OOPP“ a ktorú zverejnil na
svojom webovom sídle dňa 13.5.2020. Obstarávateľ stanovil v bode VII. výzvy Podmienky účasti
v súťaži a podmienky pre zaradenie návrhu na vyhodnotenie v bode g) podmienku účasti v tomto
znení:
g) Aktuálne platným dokladom zo zdravotných poisťovní potvrdzujúcim, že príslušná zdravotná
poisťovňa neeviduje voči navrhovateľovi pohľadávky po splatnosti podľa osobitných
predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu. Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží v listinnej forme. Vyhlasovateľ
nevyžaduje originál ani overenú kópiu potvrdenia.
Usmernenie k písm. g) tohto bodu výzvy:
Nakoľko obstarávateľ (vyhlasovateľ) nie je pre tento druh informácií oprávnený použiť údaje
z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon proti
byrokracii), uchádzači/navrhovatelia doklady g) predkladajú tak, ako je uvedené podľa tejto
výzvy.
Obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zapojiť do predmetnej súťaže
predložením návrhu v určenej lehote, teda do 10.6.2020 do 14,00 h, že požadovaný
doklad/doklady podľa bodu VII. písm. g) Výzvy môže záujemca resp. navrhovateľ predbežne
nahradiť predložením Čestného vyhlásenia, z ktorého musí vyplývať, že zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Doklad/doklady podľa bodu VII. písm. g) Výzvy následne predloží vyhlasovateľovi súťaže iba
úspešný navrhovateľ umiestnený na 1. mieste v poradí za príslušnú skupinu tovarov, s ktorým
bude na túto skupinu tovarov uzavretá Rámcová dohoda.
Tieto doklady predloží vyhlasovateľovi súťaže v stanovenom termíne na základe písomnej výzvy,
ktorá bude súčasťou informácie o výsledku vyhodnotenia súťaže.
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