Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Všetkým záujemcom

Názov zákazky: Dodávka elektriny
Druh súťaže: Dynamický nákupný systém (§ 58 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Číslo vestníka EÚ: 2018/S 184-415785 zo dňa 25.09.2018
Číslo vestníka ÚVO: zverejnené vo vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 191/2018 zo dňa 26.09.2018 pod zn.
13421 – MUT
__________________________________________________________________________________________
Vec: Oznámenie o skrátení lehoty na predkladanie ponúk
Právny rámec
V súlade s § 61 ods. 4 zákona: „Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania
výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) môže určiť lehotu na
predkladanie ponúk kratšiu ako desať dní dohodou so záujemcami podľa odseku 3 (pozn. § 61 ods. 3 zákona) len
vtedy, ak každý zaradený záujemca bude mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponuky.
Rozhodnutie
S ohľadom na vysokú volatilitu cien elektrickej energie v čase, ako aj na vyššie citované ustanovenie zákona,
rozhodol verejný obstarávateľ o skrátení minimálnej 10 dňovej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk v rámci
jednotlivých výziev na predkladanie ponúk na novú lehotu, ktorá bude pre nasledujúce výzvy minimálne 1 deň.
Každý zaradený záujemca bude mať pritom rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponuky. Vzhľadom na
náročnosť prípravy ponuky považuje verejný obstarávateľ takto určenú minimálnu lehotu za primeranú.
Poučenie
V zmysle § 170 ods. 3 písm. g) ZVO, uchádzač, záujemca, účastník, osoba, ktorej práva alebo právom chránené
záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny
záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie, môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred
ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať námietky proti úkonu kontrolovaného inému ako
uvedenému v písm. a) až f) (pozn. § 170 ods. 3 písm. a až f) zákona).
Námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa vykonania úkonu
kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 3 písm. a) až
f) (pozn. § 170 ods. 3 písm. a až f) zákona), to neplatí ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa
odseku 1 písm. e) (pozn. § 170 ods. 1 písm. e) zákona).
V prípade, že s predmetným skrátením lehoty na predkladanie ponúk niektorý zo záujemcov nesúhlasí, je povinný
o tejto skutočnosti informovať verejného obstarávateľa v lehote do 10 dní od odoslania tohto oznámenia.
V prípade, že túto možnosť žiadny zo záujemcov nevyužije, bude verejný obstarávateľ považovať predmetnú
zmenu lehôt za odsúhlasenú, t.j. bude to považovať za dohodu so záujemcami podľa § 61 ods. 4 zákona.
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