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VEC: 

Verejná súťaž: „Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline“ 

-oznámenie o vykonaní zmien v znení súťažných podkladov 

 

 

 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 Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline (uverejnená dňa 16.02.2018 

v Úradnom vestníku EÚ pod označením 2018/S 033-072641 a uverejnená dňa 19.02.2018 vo 

vestníku verejného obstarávania č. 35/2018 pod označením 2562-MST a násl. redakčných opráv - 

korigendum). 

 Obstarávateľ oznamuje všetkým záujemcom/uchádzačom, 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)Pôvodné znenie bodu II.1.1 (Oddiel „A“ súťažných podkladov): 

 

II.1.1 V súlade s ustanovením § 187 ods. 8 ZVO sa komunikácia a výmena informácií  

v predmetnom verejnom obstarávaní bude uskutočňovať výhradne písomne (iba 

listinnou formou).  

 

sa mení na nové znenie, ktoré je: 

 

II.1.1 V súlade s ustanovením § 187 ods. 8 ZVO sa do 18. októbra 2018 komunikácia 

a výmena informácií vrátane doručovania v predmetnom verejnom obstarávaní bude 

uskutočňovať výhradne písomne (iba listinnou formou). Od 19. októbra 2018 

v súlade so ZVO bude povinná iba elektronická komunikácia a doručovanie (bližšie viď 

bod II.1.7). 
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2)Kapitola II.1 Komunikácia medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami / uchádzačmi 

(Oddiel „A“ súťažných podkladov) sa dopĺňa o nový bod II.1.7, ktorý znie:  

 

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. 

 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 12. 

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

októbra 2018. 

 

 V závislosti od toho, v akej etape sa nachádza toto verejné obstarávanie, pre 

elektronickú komunikáciu a doručovanie od 19.10.2018 platí: 

 

 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. 

 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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 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_Informatizácia mestskej 

hromadnej dopravy v Žiline_aktualizované 03.10.2018. 

 V predmetnej veci obstarávateľ zároveň dňa 03.10.2018 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 
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