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 Uchádzačom v Obchodnej verejnej súťaži  
   
 Hygienické potreby – náplne do Poskytnutých hygienických 

zariadení 
 

   
 
 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žilina 
                        Odd. verejného obstarávania  9.10.2017 
        
 
VEC:  
Odpoveď na dopyt 2 
 
 Vyhlasovateľ vyhlásil obchodnú verejnú súťaž s názvom Hygienické potreby – náplne do 
poskytnutých hygienických zariadení (zásobníkov a dávkovačov), ďalej súťaž alebo výzva.  
 
 K predmetnej OVS bola položená otázka:  
 
Chcela by som Vás  poprosiť o zaslanie vyjadrenia ohľadom požiadaviek v súťažných podkladoch 
Časť B 
Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov uvedie v prehlásení pod akým 
číslom. 
Zároveň ale nemusí predkladať potvrdenia / zo súdu ohľadne majetku, sociálnej poisťovni , 
daňového úradu a výpis z obchodného registra/. 
 
Odpoveď vyhlasovateľa:  
Vo výzve v časti Časť B – Podmienky účasti, jazyk,  cena a spôsob určenia ceny 
 

VI.  Podmienky účasti v súťaži  
Uchádzač podmienky účasti preukáže predložením  

I. dokladov osobného postavenia:  
a) kópiou potvrdenia príslušného súdu...........že uchádzač nie je  v likvidácii, nebolo proti 

nemu zastavené konkurzné konanie .......alebo zrušený konkurz ........... 
b) kópiou potvrdenia Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne............ že nemá 

evidované nedoplatky poistného ....... v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu, 

c) kópiou potvrdenia mieste príslušného daňového úradu  ..................... že nemá daňové 
nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu, 

d) výpisom  z OR.............................. o oprávnení poskytovať tovar. 
 



 
 

a ďalej vyhlasovateľ uvádza: 
 Pokiaľ je navrhovateľ platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (vedený 

Úradom pre verejné obstarávanie), pre účely splnenia podmienok účasti týkajúcich 
sa osobného postavenia uvedie uchádzač v predkladanej dokumentácii návrhu 
informáciu, že je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, čo si následne 
vyhlasovateľ overí v predmetnom zozname.  
 

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač predloží na splnenie podmienky účasti v súťaži doklady 
tak, že : 

aa) ak nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov predložením všetkých 
požadovaných dokladov v časti B, ods. VI./I. písm. a). b). c). d), ktoré nebudú staršie ako 
tri mesiace ku dňu predkladania ponuky . 
 

bb) ak je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov predložením informácie, že 
uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov.  
Poskytnutie informácie o zapísaní do Zoznamu hospodárskych subjektov  znamená, že 
uchádzač predloží informáciu o tomto zápise, z ktorej bude zrejmé, že uchádzač je platne 
zapísaný v takomto zozname a ktorá bude podpísaná ku dňu predkladania návrhov 
zodpovednou osobou uchádzača.  
Platným zapísaním do Zoznamu hospodárskych subjektov sa chápe zapísanie skutočností 
podľa platného zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 

 
 
 
 
 
         

 


