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

         Odd. verejného obstarávania          7.11.2017                                                                          
         Mgr. Viera Blanárová/0415660168  
 

 

Vec: Obchodná verejná súťaž „Náhradné diely na autobusy MHD - Odpoved č. 2 k otázke 

uchádzača  

 

 V zmysle položenej otázky k vyhlásenej predmetnej súťaži v znení: 

 

„Otázka k bodu III. odstavec 2.) Aktuálny výpis z obchodného, resp. živnostenského registra. 

Je výpis z registra partnerov veřejného sektrora stejný jako zápis v zoznamu hospodárskych 

subjektov?“ 

 

 predkladáme nasledovnú odpoveď: 

 

 Register partnerov verejného sektory (RPVS) prebral bývalý  register konečných 

užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad 

pre verejné obstarávanie, a  osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa považujú za 

osoby zapísané v RPVS. Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá 

prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenie alebo majetok 

nad zákonom určený limit. Správcom RPVS je Ministerstvo spravodlivosti SR.  

 

 Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie a obsahuje 

údaje o fyzických a právnických osobách – hospodárskych subjektoch – ktorí preukázali 

spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní z hľadiska 

splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.  

 

Zhrnutie: 

 Pre účely vyhlásenej OVS, vyhlasovateľ požaduje pre splnenie osobného postavenia a pre 

účely preukázania predmetu činnosti: 

a) Výpis z obchodného  registra, resp. živnostenského registra alebo  

b) Informáciu o zápise v zozname hospodárskych subjektov  

 

Zápis z RPVS nie je relevantných dokladom pre účely preukázania osobného postavenia, ani pre 

účely preukázania zápisu predmetu činnosti uchádzača, ktorý sa chce uchádzať o predmetnú 

zákazku v tejto súťaži.  
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