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VEC: 

Verejná súťaž: „Trolejbusy s pomocným pohonom“ 

-Zmena a doplnenie súťažných podkladov (1) 

 

 

 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ako obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie 

zákazky na dodávku tovaru s nadlimitnou hodnotou, realizované postupom verejnej súťaže 

s názvom Trolejbusy s pomocným pohonom (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

publikované dňa 04.09.2018 v Úradnom vestníku EÚ pod označením 2018/S 169-385704 

a publikované dňa 05.09.2018 vo vestníku verejného obstarávania č. 176/2018 pod označením 

12319-MST). 

 Obstarávateľ Vám oznamuje, že v nadväznosti na Výkladové stanovisko č. 4/2018 (ktoré 

vydal Úrad pre verejné obstarávanie, 13.09.2018) a v súlade s Metodickým usmernením Úradu pre 

verejné obstarávanie č. 10197-5000/2016 z 01.07.2016 boli vykonané v súťažných podkladoch 

nasledovné zmeny a doplnenia: 

 

 

1)Pôvodný bod I.10.1 (Oddiel „A“) v súťažných podkladoch sa na jeho konci dopĺňa o ďalší text 

a aktuálne znenie celého bodu je: 

I.10.1  Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Hospodárskym subjektom 

môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá predkladá 

ponuku. V prípade, ak je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v ponuke 

predložiť doklad v originálnom vyhotovení (alebo ako úradne overená kópia) podpísaný 

všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny oprávneného konať v 

mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. 

Obstarávateľská organizácia nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu 

formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Ak však ponuka skupiny dodávateľov 

bude vyhodnotená ako úspešná a bude prijatá, obstarávateľská organizácia vyžaduje od 

skupiny dodávateľov vytvorenie určitej právnej formy, ktorá je potrebná z dôvodu 

riadneho plnenia zmluvy. Skupina dodávateľov vytvorí túto právnu formu podľa 
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príslušných ustanovení platného Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka 

a úradne overený listinný dôkaz o vytvorení právnej formy predloží obstarávateľskej 

organizácii najneskôr v čase podpisu kúpnej zmluvy. Ďalšie informácie týkajúce sa 

skupiny dodávateľov pozri v bode III.4.3 (Oddiel „A“) súťažných podkladov. Podľa 

ZVO a týchto súťažných podkladov je komunikácia a predkladanie dokladov 

v písomnej (listinnej) forme umožnené v zákonnej lehote do 18. októbra 2018. Od 19. 

októbra 2018 je komunikácia a predkladanie dokladov možné v tomto verejnom 

obstarávaní výhradne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického 

komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Bližšie informácie sú 

uvedené v súťažných podkladoch v Časti II. Komunikácia a vysvetľovanie.  

 

2)Kapitola I.11 Využitie subdodávateľov (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa o nový bod I.11.5, 

ktorý znie: 

I.11.5 Obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že v rámci celého procesu verejného 

obstarávania je podľa ZVO a týchto súťažných podkladov umožnené predkladanie 

dokladov a komunikácia v písomnej (listinnej) forme do 18. októbra 2018. Od 19. 

októbra 2018 je komunikácia a predkladanie dokladov možné v tomto verejnom 

obstarávaní výhradne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického 

komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Bližšie informácie sú 

uvedené v súťažných podkladoch v Časti II. Komunikácia a vysvetľovanie.  

 

3)Kapitola I.12 Náklady na ponuku (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa o nový bod I.12.3, ktorý znie: 

I.12.3  Informácie o spôsobe a forme predkladania ponúk v nadväznosti na povinnú 

elektronizáciu procesu verejného obstarávania platnú od 19. októbra 2018 sú uvedené 

v Časti IV. týchto súťažných podkladov. 

 

4)Pôvodné znenie kapitoly II.1 Komunikácia medzi obstarávateľskou organizáciou 

a záujemcami/uchádzačmi  (Oddiel „A“) bola vo viacerých bodoch doplnená a upravená. Nové 

(aktuálne) znenie kapitoly II.1 je: 

II.1 Komunikácia medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami / uchádzačmi 
 
II.1.1 V súlade s ustanovením § 187 ods. 8 ZVO sa komunikácia a výmena informácií  vrátane 

v predmetnom verejnom obstarávaní bude do 18. októbra 2018 uskutočňovať výhradne 

písomne (iba listinnou formou). Nakoľko lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 

08.10.2018 o 11:00 hod. stredoeurópskeho času, ponuky sa obstarávateľovi predkladajú 

v listinnej forme, pričom obsahujú náležitosti určené v týchto súťažných podkladoch. 

 

II.1.2 Do 18. októbra 2018 sa bude doručovanie listinných písomností zo strany 

obstarávateľskej organizácie uskutočňovať poštou prostredníctvom poštovej prepravy 

s využitím služby „DOPORUČENÁ ZÁSIELKA + 1. trieda“ alebo prostredníctvom 

ekvivalentnej služby iného doručovateľa.  

 

II.1.3  Pracovný čas podateľne obstarávateľskej organizácie pre účely tohto verejného 

obstarávania je v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v čase od 08:00 hod. do 14:00 

hod., kedy je možné zo strany záujemcov/uchádzačov doručovať listinné písomnosti 

osobne do podateľne obstarávateľskej organizácie. 

  

II.1.4 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie 

s obstarávateľskou organizáciou, aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý 

má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na 

uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina 

dodávateľov predloží do súťaže a účasti tejto skupiny dodávateľov v súťaži.  

 

II.1.5 Komunikácia v predmetnom verejnom obstarávaní sa vyžaduje v štátnom jazyku, t.j. 

v slovenskom jazyku. Výnimka platí pre český jazyk, ktorý je rovnako akceptovaný. 
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II.1.6  Písomnosti od záujemcov / uchádzačov v rámci komunikácie v listinnej forme do 18. 

októbra 2018 ako aj od 19. októbra 2018 v elektronickej forme vyhotovené v cudzom 

jazyku (okrem slovenského a českého) musia byť predložené v tomto cudzom jazyku 

a súčasne musia byť úradne  preložené do štátneho jazyka (slovenského jazyka). 

Akceptovaný bude tiež úradný preklad písomností z cudzieho jazyka do českého jazyka. 

V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je 

rozhodujúci úradný preklad do štátneho jazyka (slovenského jazyka), prípadne úradný 

preklad do českého jazyka. 

 

II.1.7 Informácie a pokyny k elektronickej komunikácii vrátane doručovania v tomto 

verejnom obstarávaní od 19. októbra 2018: 

 a)Obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, 

aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne 

používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo 

k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa tohto verejného 

obstarávania. 

 b)Od 19. októbra 2018 sa komunikácia a výmena informácií  v predmetnom 

verejnom obstarávaní bude uskutočňovať výhradne elektronicky spôsobom 

určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky 

dostupného na portáli www.ezakazky.sk. 

 c)Aby mohol hospodársky subjekt elektronicky komunikovať s obstarávateľom, musí sa 

v systéme najprv zaregistrovať (ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené v systéme 

konto). Klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu 

v systéme priamo na portáli www.ezakazky.sk. Zaregistrované subjekty budú mať 

prístup k zákazke a súvisiacim dokumentom na portáli umožnený najneskôr od 

09.októbra 2018, pričom elektronicky začnú komunikovať s obstarávateľom až od 19. 

októbra 2018. Obstarávateľ odporúča všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku 

v listinnej forme v lehote na predkladanie ponúk, aby sa do systému eZakazky 

zaregistrovali najneskôr do 17. októbra 2018. Pokiaľ obstarávateľ dňa 18. októbra 2018 

zistí, že niektorý z uchádzačov nie je v systéme eZakazky ešte zaregistrovaný, odošle 

dňa 18. októbra 2018 takémuto uchádzačovi poštovou prepravou písomnú výzvu, aby sa 

v stanovenej lehote pre potreby elektronickej komunikácie zaregistroval. 

 d)Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4, § 40 ods. 5, § 41 ods. 2, § 53 ods. 1 a § 55 

ods. 1 ZVO bude obstarávateľ uchádzačom odosielať/doručovať (ak relevantné) od 19. 

októbra 2018 do elektronického konta uchádzača na portáli www.ezakazky.sk 

zriadeného záujemcom resp. uchádzačom. Ak obstarávateľ v konkrétnej žiadosti neurčí 

iný spôsob doručovania napr. vzoriek, uchádzač je povinný doručiť predmetné 

dokumenty prostredníctvom elektronického komunikačného nástroja eZakazky 

dostupného na portáli www.ezakazky.sk. V prípade, že v tomto verejnom obstarávaní 

bude od 19. októbra 2018 uplatnený inštitút predloženia dokladov za účelom 

preukázania splnenia podmienok účasti (§ 39 ods. 6;  § 55 ods. 1 ZVO), obstarávateľ 

elektronicky cez systém eZakazky vyzve uchádzača na predloženie týchto dokladov 

a uchádzač je povinný v stanovenej lehote tieto doklady vložiť do elektronického 

systému eZakazky a odoslať (doručiť) obstarávateľovi. Obstarávateľ môže požiadať 

uchádzača o doručenie všetkých takto predložených dokladov aj v listinnej forme 

s cieľom overiť tieto doklady. 

 e)Obstarávateľ upozorňuje, že momentom odoslania konkrétnej žiadosti 

prostredníctvom elektronického komunikačného nástroja eZakazky dostupného na 

portáli www.ezakazky.sk sa považuje žiadosť za doručenú. Rovnako platí, že 

momentom odoslania konkrétneho vysvetlenia prostredníctvom elektronického 

komunikačného nástroja eZakazky dostupného na portáli www.ezakazky.sk sa považuje 

toto vysvetlenie za doručené. Momentom doručenia pre účely elektronickej 

komunikácie sa rozumie moment odoslania informácií resp. dokumentov, ktoré sa 

nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača. 

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/


 f)Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo vylúčenie uchádzača, resp.  

vylúčenie jeho ponuky bude obstarávateľ odosielať/doručovať uchádzačom v tomto 

postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronického komunikačného nástroja 

eZakazky dostupného na portáli www.ezakazky.sk. Momentom odoslania 

prostredníctvom elektronického komunikačného nástroja eZakazky dostupného na 

portáli www.ezakazky.sk sa považuje oznámenie o výsledku verejného obstarávania 

alebo vylúčenie uchádzača, resp. vylúčenie jeho ponuky za doručené. 

 g)V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o nápravu záujemca/uchádzač od 19. októbra 

2018 doručuje žiadosť o nápravu prostredníctvom elektronického komunikačného 

nástroja eZakazky dostupného na portáli www.ezakazky.sk. Momentom odoslania tejto 

žiadosti prostredníctvom elektronického komunikačného nástroja eZakazky dostupného 

na portáli www.ezakazky.sk sa považuje Žiadosť o nápravu za doručenú. Vybavenie 

žiadosti o nápravu bude obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického konta 

záujemcu/uchádzača prostredníctvom elektronického komunikačného nástroja 

eZakazky dostupného na portáli www.ezakazky.sk. Momentom odoslania sa považuje 

vybavenie žiadosti o nápravu za doručené. 

 h)V prípade uplatnenia inštitútu Námietky sa táto námietka doručuje na adresu sídla 

obstarávateľa v listinnej forme, prostredníctvom poštovej prepravy, kuriérskou službou 

resp. ekvivalentnou doručovateľskou službou, či osobne (na podateľňu obstarávateľa), 

alebo v zmysle zákona o e-Governmente (prostredníctvom ÚPVS). Až takéto doručenie 

sa považuje za moment doručenia, pričom dokument sa musí nachádzať v dispozičnej 

sfére obstarávateľa. Ďalšie informácie k podávaniu námietky sú uvedené v ZVO. 

i)Okrem záujemcu/uchádzača ak požiada o vysvetlenie, resp. ak uplatní revízny postup 

žiadosti o nápravu  účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy 

boli alebo mohli byť dotknuté postupom obstarávateľa, tak tento účastník alebo osoba 

sa zaregistruje na elektronickom portáli www.ezakazky.sk a predmetné doklady doručí 

obstarávateľovi prostredníctvom elektronického komunikačného nástroja eZakazky 

dostupného na portáli www.ezakazky.sk.  

j)Obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o doručenie všetkých  dokladov 

predložených uchádzačom v elektronickej forme cez systém eZakazky aj v listinnej 

podobe s cieľom overiť tieto doklady a to zvlášť v prípadoch, ak má obstarávateľ 

podozrenie týkajúce sa originality a vyhotovenia dokladov v elektronickej forme, 

vyhotovenia ochranných prvkov na doklade (ak je relevantné) a pod. 

 

 

5)Kapitola II.2 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa 

o nový bod II.2.5, ktorý znie: 

II.2.5 Obstarávateľská organizácia upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že spôsob písomnej 

(listinnej) komunikácie uvedený v bodoch II.2.1 až II.2.4 platí do 18. októbra 2018. 

Pokiaľ obstarávateľ z objektívnych dôvodov posunie lehotu na predkladanie ponúk 

a nová lehota na predkladanie ponúk bude uvedená po dátume 18. október 2018, platí, 

že komunikácia vo veci vysvetľovania súťažných podkladov a doplňovania súťažných 

podkladov sa bude od 19. októbra 2018 uskutočňovať výhradne elektronicky spôsobom 

určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky dostupného  

na portáli www.ezakazky.sk. Obstarávateľ v tomto prípade vykoná zmenu znenia 

súťažných podkladov, zmenu znenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 

prostredníctvom redakčnej opravy (korigendum), zverejní tieto dokumenty zároveň 

v profile obstarávateľa a bude informovať o zmenách všetkých známych záujemcov. 

 

6)Pôvodný bod III.2.3.3 v súťažných podkladoch (Oddiel „A“) sa na jeho konci dopĺňa o ďalší 

text a aktuálne znenie celého bodu je: 

III.2.3.3 Záručná listina podľa bodu III.2.2.a), v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí 

obstarávateľskú organizáciu za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré 

obstarávateľská organizácia požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, 

musí byť súčasťou ponuky. Záručná listina (vystavený originál bankou) bude v 

ponuke voľne priložená, vložená do euroobalu. Jej úradne overená fotokópia bude v 

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/


ponuke (v časti označenej „Ostatné“) pevne zviazaná s ostatnými dokumentmi. 

Dôvodom tohto postupu je, že originál záručnej listiny sa vráti uchádzačovi z dôvodov 

podľa § 46 ods. 5 ZVO. Ustanovenie tohto bodu platí v prípade, ak sa ponuky 

predkladajú v listinnej forme. 

 

7)Kapitola III.3 Vyhotovenie ponuky (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa o nový bod III.3.4, ktorý 

znie: 

III.3.4 Ponuky predkladané v lehote na predkladanie ponúk, ktorá je uvedená v bode IV.1.2 

týchto súťažných podkladov sa predkladajú/doručujú obstarávateľovi v listinnej forme. 

Tieto ponuky musia byť vyhotovené podľa pokynov a požiadaviek uvedených 

v kapitole III.4 a III.5 nižšie. 

 

8)Kapitola IV.1 Miesto a lehota na predkladanie ponúk (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa o nový 

bod IV.1.4, ktorý znie: 

IV.1.4 Obstarávateľská organizácia upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že ak obstarávateľ 

z objektívnych dôvodov posunie lehotu na predkladanie ponúk a nová lehota na 

predkladanie ponúk bude uvedená po dátume 18. október 2018, platí, že ponuka od 19. 

októbra 2018 môže byť predložená výhradne elektronicky spôsobom určeným 

funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli 

www.ezakazky.sk. Obstarávateľ v tomto prípade vykoná zmenu znenia súťažných 

podkladov, zmenu znenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 

prostredníctvom redakčnej opravy (korigendum), zverejní tieto dokumenty zároveň 

v profile obstarávateľa a bude informovať o zmenách všetkých známych záujemcov. 

 

9)Kapitola IV.2 Predloženie ponuky (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa o nový bod IV.2.5, ktorý 

znie: 

IV.2.5 Obstarávateľská organizácia upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že predkladanie 

listinných ponúk obstarávateľovi umožňuje ZVO realizovať iba v zákonnej lehote do 

18. októbra 2018. Od 19. októbra 2018 ak bude relevantné, platí v tomto verejnom 

obstarávaní postup pri predkladaní ponúk uvedený  (viď bod IV.1.4 vyššie). 

 

10)Kapitola IV.3 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa o nový 

bod IV.3.3, ktorý znie: 

IV.3.3 Obstarávateľská organizácia upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že doplnenie, zmena 

 a odvolanie ponuky podľa postupu uvedeného v bodoch IV.3.1 až IV.3.2. je možné 

 realizovať písomnou (listinnou) formou podľa ZVO iba v lehote do 18. októbra 

 2018. Od 19. októbra 2018 bude v tomto verejnom obstarávaní prebiehať 

 komunikácia výhradne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického 

 komunikačného nástroja eZakazky dostupný na portáli www.ezakazky.sk. 

 

11)Kapitola V.4 Vysvetľovanie ponúk (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa o nový bod V.4.6, ktorý 

znie: 

V.4.6 Ak obstarávateľ využije inštitút vysvetľovania ponuky, tak do 18. októbra 2018 bude 

komunikácia medzi obstarávateľom a uchádzačom písomná (listinná). Od 19. októbra 

2018 bude táto komunikácia prebiehať výhradne prostredníctvom elektronického 

komunikačného nástroja eZakazky dostupného na portáli www.ezakazky.sk. Bližšie 

informácie sú uvedené v kapitole II.1 týchto súťažných podkladov. 

 

12)V kapitole V.5 Vylúčenie ponuky (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa bod V.5.5 o nový text 

a celý bod V.5.5 znie: 

V.5.5 Uchádzačovi bude písomne v listinnej forme oznámené jeho vylúčenie z predmetného 

verejného obstarávania, resp. vylúčenie jeho ponuky vrátane uvedenia dôvodu 

vylúčenia a lehoty na podanie námietky v súlade so ZVO. Ak obstarávateľ využije 

inštitút vylúčenia, tak do 18. októbra 2018 bude vylúčenie uchádzača, resp. vylúčenie 

ponuky uchádzača oznámené uchádzačovi písomne listom. Od 19. októbra 2018 bude 

táto informácia uchádzačovi oznámená/doručená výhradne prostredníctvom 
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elektronického komunikačného nástroja eZakazky dostupného na portáli 

www.ezakazky.sk. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole II.1 týchto súťažných 

podkladov. 

 

13)Kapitola VI.1 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa 

o nový bod VI.1.3, ktorý znie: 

VI.1.3  Komunikácia a oznamovacie povinnosti uvedené v tejto kapitole budú od 19. októbra 

2018 realizované výhradne prostredníctvom elektronického komunikačného nástroja 

eZakazky dostupného na portáli www.ezakazky.sk. Bližšie informácie sú uvedené 

v kapitole II.1 týchto súťažných podkladov. 

 

14)Kapitola VIII.1 Žiadosť o nápravu (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa o nový bod VIII.1.5, ktorý 

znie: 

VIII.1.5 Od 19. októbra 2018 je možné podať žiadosť o nápravu výhradne prostredníctvom 

elektronického komunikačného nástroja eZakazky dostupného na portáli 

www.ezakazky.sk. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole II.1 týchto súťažných 

podkladov. 

 

15)Kapitola VIII.2 Konanie o námietkach (Oddiel „A“) sa na konci dopĺňa o nový bod VIII.2.2, 

ktorý znie: 

VIII.2.2 Spôsob doručenia námietky je uvedený v bode II.1.7.h) týchto  súťažných podkladov. 

 

16)Pôvodný bod IX.4.11 (Oddiel „A“) v súťažných podkladoch sa na jeho konci dopĺňa o ďalší 

text a aktuálne znenie celého bodu je: 

IX.4.11 Ak obstarávateľská organizácia uplatní postup podľa § 39 ods. 6 ZVO, uchádzač 

prekladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (za seba alebo za inú osobu, 

ak je relevantné) obstarávateľskej organizácii a to v uzatvorenej obálke s označením 

VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ, označenú názvom súťaže „Trolejbusy 

s pomocným pohonom“ na adresu sídla obstarávateľskej organizácie v lehote 5 

pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak obstarávateľská organizácia neurčí dlhšiu 

lehotu. Od 19. októbra 2018 bude táto komunikácia prebiehať výhradne 

prostredníctvom elektronického komunikačného nástroja eZakazky dostupného na 

portáli www.ezakazky.sk. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole II.1 týchto 

súťažných podkladov. 

 

17)Pôvodný bod IX.4.12 (Oddiel „A“) v súťažných podkladoch sa na jeho konci dopĺňa o ďalší 

text a aktuálne znenie celého bodu je: 

IX.4.12 Obstarávateľská organizácia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 

predložených dokladov vždy, keď z predložených odkladov nemožno posúdiť ich 

platnosť alebo splnenie podmienky účasti v zmysle § 40 ods. 4 ZVO. Obstarávateľská 

organizácia môže uchádzača v priebehu postupu celého verejného obstarávania 

kedykoľvek vyzvať na predloženie všetkých alebo niektorých požadovaných osvedčení 

a podporných dokumentov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie riadneho vykonania 

postupu verejného obstarávania. Podľa § 39 ods. 6 ZVO je uchádzač povinný doručiť 

príslušné doklady obstarávateľskej organizácii do piatich pracovných dní odo dňa 

doručenia žiadosti, ak obstarávateľská organizácia neurčila dlhšiu lehotu. Od 19. 

októbra 2018 bude táto komunikácia prebiehať výhradne prostredníctvom 

elektronického komunikačného nástroja eZakazky dostupného na portáli 

www.ezakazky.sk. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole II.1 týchto súťažných 

podkladov. 
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 Obstarávateľ Vám oznamuje, že vyššie uvedené zmeny a doplnenia sú zapracované do 

znenia súťažných podkladov, ktoré sú aktualizované a zverejnené v elektronickej forme v profile 

obstarávateľa ako súbor na stiahnutie s názvom Súťažné podklady_Trolejbusy s pomocným 

pohonom_aktualizované 25.09.2018. 

 V predmetnej veci obstarávateľ zároveň dňa 25.09.2018 zaslal na Publikačný úrad 

redakčnú opravu (korigendum) k pôvodnému oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania za 

účelom zverejnenia korigenda v Úradnom vestníku EÚ a vo vestníku verejného obstarávania. 

 

 

 

 

 

 

 

 S úctou 

 

 

 

 

 

        Ing. Ján Barienčík, PhD. 

              konateľ a riaditeľ 

 

 

  

      

 

 

 

 

    

 


