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 Všetkým uchádzačom  

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo  Vybavuje/linka Žilina 

          ZsNH 1/2019  odd. VO/Mgr. Blanárová       29.3.2019 

        

 

Vec: Dopyt uchádzača - Odpoveď č. 2 a predĺženie termínu na predkladanie ponúk  

ZsNH – Služby odborného školenia pre zamestnancov DPMŽ  

 

 K predmetnej zákazke uchádzač zaslal  zaslali dopyt: 

 

„.... prosím Vás, kde sú uvedené vysvetlivky k prílohe č. 5—v texte výzvy je uvedené  v bode 11, ale 

ja ho nemôžem nájsť,Neviem či niečo prehliadam, ale nemôžem ten bod nájsť...! 

 

 

 Odpoveď obstarávateľa: 

 

 Vaša otázka sa týka bodu bodu  g) Obsah ponuky, kde je v bode d. uvedené: 

d. Každý uchádzač predloží vo svojej ponuke scan Prílohy č. 5 s názvom Cenová ponuka, ako  aj 

jej verziu vo formáte excel*. Viac informácii k Prílohe č. 5 je v bode 11. tejto výzvy. Tabuľka č. 

1 a/lebo Tabuľka č 2. Prílohy č. 5 bude mať formu originálu, musí byť  vypísaná a podpísaná 

oprávnenou osobou. Cenová ponuka musí byť platná do dátumu posledného odborného 

školenia, teda do 31.12.2021 a uchádzač to bude vo svojej cenovej ponuke deklarovať.  

 

a týka sa  vety:“ Viac informácii k Prílohe č. 5 je v bode 11. tejto výzvy.“ 

 

Zároveň sa k tomuto bodu g) Obsah ponuky viaže aj bod b. -  c.,, v ktorých sú uvedené:  

b. Dokumenty v súvislosti s  bodom 10a)  tejto výzvy (podpísaná Príloha č. 2,3 - ak je 

relevantné -  a podpísaná Príloha č. 4). Dokumenty budú vyhotovené ako originály.  

c. Aktuálne a platné doklady/dokumenty v súvislosti s bodom 10c) tejto výzvy.    

 

Po kontrole textu výzvy sme zistili, že neúmyselne (automatickým spôsobom) došlo 

k zmene číslovania častí výzvy, takto:   

Bod 9. výzvy Podmienky účasti, ktoré sú platné pre každú z častí UTZ, VTZ tejto zákazky.  

a) Osobné postavenie 

b) Finančné a ekonomické postavenie  

c) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť  

 

Upozorňujeme, že ďalej má nasledovať: 

 bod 10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk (teraz je pod písmenom d)) 

 bod 11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie (teraz je pod písmenom c)) 

 bod 12. Miesto a spôsob predloženia ponúk 

 bod 13. Obsah ponuky 

 bod 14. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 
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 bod 15. Ďalšie informácie 

 bod 16. Dátum zaslania výzvy 

 

 

Preto v zmysle Vašej otázky platí pre vetu: „Viac informácii k Prílohe č. 5 je v bode 11. tejto 

výzvy.“, viac informácií k Prílohe č. 5 je bode 10. (Kritériá na vyhodnotenie ponúk).   

 

V súvislosti s tým upozorňujeme, že pre bod  g) Obsah ponuky, pre písmená b.-c. platí:  

b. Dokumenty v súvislosti s  bodom 9a)  tejto výzvy (podpísaná Príloha č. 2,3 - ak je relevantné -  

a podpísaná Príloha č. 4). Dokumenty budú vyhotovené ako originály.  

c. Aktuálne a platné doklady/dokumenty v súvislosti s bodom 9c) tejto výzvy.    

 

Dovoľte nám sa za vzniknuté problémy sa ospravedlniť a veríme, že sa napriek nim našej 

súťaže zúčastníte.  

 

Obstarávateľ Vás zároveň informuje, že táto odpoveď č. 2 je dnes zasielaná elektronicky na 

Vašu e-mailovú adresu (nie poštou)  a taktiež zverejnená na webovom sídle obstarávateľa  

www.dpmz.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/ v stĺpci Prílohy pre ostatných uchádzačov.  

 

      Zároveň zverejňujeme na našej webovej stránke opravenú výzvu v bodoch číslovania tak, ako je 

uvedené vyššie.  

  

V zmysle uvedený skutočností predlžujeme termín na predloženie ponuky do  26.4.2019.  

 

  

  

 

  

 

        Ing. Ján Barienčík, PhD.   

            konateľ a riaditeľ 
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