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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Žiline 

              Mgr. Viera Blanárová             19.2.2021 
        Odd. VO 

 

VEC:  

ZsNH – Uhľografitové šmýkadlá pre trolejbusy DPMŽ – odpoveď č. 3 

 

K predmetnej zákazke  dňa 19.2.2021 uchádzač zaslal  otázky v znení:  

 
1. V bode č.13 Lehota na predkladanie ponúk, je uvedene:  
 
Termín: do  1.3. 2021 (vrátane tohto dňa). Aby mohla byť cenová ponuka prijatá ako celok, do tohto dňa 
musí obstarávateľ obdržať aj požadované vzorky, a preto obstarávateľ určil lehotu na predkladanie tak, ako 
je určené.  
 
Znamená to, že môžem zaslať ponuku do 01.03.2021 do 23:59:59 hod?.  
 
2. Pokiaľ uchádzač je zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov, Treba to niekde uviesť?  
 

Obstarávateľ na uvedené otázky odpovedá nasledovné:  

 

K otázke č. 1 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že na vyhlásenú zákazku, realizovanú formou výzvy na predkladanie 

cenových ponúk, sa vzťahuje § 117 ZVO a obstarávateľ  nepoužil postup podľa §109 až 111 

predmetného zákona, uviedol spôsob komunikácie a predkladanie cenových ponúk tak, ako je 

uvedené v bode 13.výzvy, pričom sa na tento bod nevzťahujú  ustanovenia § 4, §20, §24 a § 25, 

ods. 3.  ZVO.  

 

Dokumenty a doklady k cenovej ponuke uchádzači zasielajú elektronicky do 1.3.2021 (vrátane) 

a v rámci dodržania princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie má obstarávateľ za to, 

že do ukončenia určeného dňa uchádzači svoju ponuku zašlú tak, aby lehotu na predkladanie 

ponúk  splnili. Za doručenú cenovú ponuku bude  obstarávateľ považovať ten elektronický súbor, 

ktorý sa v elektronickej pošte zobrazí na počítači kontaktnej osoby pre toto obstarávanie pred 

ukončením dňa 1.3.2021, a to pred alebo presne 23:59:59 h. SEČ. 

 

K informácii pre  zaslané vzorky  do cenovej ponuky obstarávateľ oznamuje uchádzačom, že  

v areáli obstarávateľa v sídle Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, Žilina,  

poskytujú služby riadne označení pracovníci SBS nepretržite 24 hodín, ktorá má svoje stanovisko 

– vrátnicu pri vstupe do areálu.  



V ktorejkoľvek časti dňa  určenej lehoty na predkladanie ponúk   uchádzač doručí  vzorky 

spôsobom, ako je uvedené v bode 12. výzvy a tak, aby vzorky prevzal zamestnanec sekretariátu 

alebo pracovník SBS na uvedenej adrese vyššie.   

 

K otázke č. 2 

 

Obstarávateľ k dokumentom k bodu 3 a) a 3b) výzvy, oznámil uchádzačom, konkrétne 

k hospodárskym subjektom, zapísaným v Zozname hospodárskych subjektov nasledovné 

(výňatok):  

 

3. Doklady preukazujúce osobné postavenie a technickú a odbornú spôsobilosť 

uchádzača  

 

Uchádzač predloží: 

 

3a) „..........Pre hospodárske subjekty (uchádzačov) so sídlom na území Slovenskej republiky aj so 

sídlom mimo územia Slovenskej republiky platí, že pokiaľ sú tieto subjekty zapísané 

v Zozname hospodárskych subjektov (podľa zákona Národnej Rady Slovenskej republiky č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov) a majú skutočnosť podľa § 32 ods. 1 písm. f) platne zapísanú podľa 

vyššie cit. zákona, tak tieto hospodárske subjekty (uchádzači) nepredkladajú doklad podľa 

písmena a)  tohto bodu Výzvy a obstarávateľ si túto skutočnosť overí náhľadom do Zoznamu 

hospodárskych subjektov. 

 

3b) „............ Nakoľko obstarávateľ je 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), týmto 

oznamuje hospodárskym subjektom (uchádzačom) so sídlom na území Slovenskej republiky, 

že v zmysle vyššie cit. zákona tieto subjekty nemusia predkladať požadovaný doklad podľa 

písmena b) tohto bodu Výzvy, nakoľko si ho obstarávateľ dokáže zabezpečiť a skutočnosti 

overiť v príslušnom informačnom systéme verejnej správy. Uchádzači so sídlom mimo 

územia Slovenskej republiky predkladajú doklad podľa  písm. b) tohto bodu Výzvy (aktuálne 

platný výpis z obchodného alebo živnostenského registra, resp. ekvivalentného registra 

v krajine sídla uchádzača). Nie je požadovaný úradne overený doklad. Doklad sa predkladá 

v elektronickej forme (ako scan vo formáte .pdf). 

 Pre uchádzačov so sídlom na území Slovenskej republiky aj so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky platí, že pokiaľ sú tieto subjekty zapísané v Zozname hospodárskych 

subjektov (podľa zákona Národnej Rady Slovenskej republiky č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a majú 

skutočnosť podľa § 32 ods. 1 písm. e) platne zapísanú podľa vyššie cit. zákona, tak tieto 

subjekty (uchádzači) nepredkladajú doklad podľa písm. b) tohto bodu Výzvy a obstarávateľ 

si túto skutočnosť overí náhľadom do Zoznamu hospodárskych subjektov. 

 

 

 

Obstarávateľ informuje uchádzačov – hospodárske subjekty, že v tomto verejnom obstarávaní 

nemajú povinnosť uvádzať informáciu o tom, že sú zapísaní v Zozname hospodárskych 

subjektov,  vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie.  

 

 

V Žiline 19.2.2021, oddelenie verejného obstarávania 


