Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Všetkým záujemcom

Názov zákazky: Informačno – komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.
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 225-514197 zo dňa 22.11.2018
Číslo vestníka ÚVO: zverejnené vo vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 231/2018 zo dňa 23.11.2018
pod zn. 16806–MUT

Vec:

Rozhodnutie 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.
Verejný obstarávateľ dňa 10.12.2019 v zriadenom dynamickom nákupnom systéme doručil zaradeným
záujemcom Oznámenie o skrátení lehoty na predkladanie ponúk, v ktorom verejný obstarávateľ oznámil
zaradeným záujemcom skrátenie lehoty na predkladanie ponúk, pre výzvy s predpokladanou hodnotou
zákazky do 15.000,00 EUR bez DPH, na 5 kalendárnych dní.
Verejný obstarávateľ zároveň uviedol, že v prípade, ak niektorý zo záujemcov nebude súhlasiť so skrátením
lehoty na predkladanie, je povinný o tejto skutočnosti informovať verejného obstarávateľa, a to do 10 dní
od odoslania oznámenia, inak bude verejný obstarávateľ považovať zmenu lehoty za odsúhlasenú.
Žiadny zo zaradených záujemcov v predmetnej lehote, t. j. 10 dní neoznámil verejnému obstarávateľovi, že
nesúhlasí so skrátením lehoty na predkladanie ponúk a preto verejný obstarávateľ
oznamuje všetkým zaradeným záujemcom, že
nová lehota na predkladanie ponúk pre nasledujúce výzvy s predpokladanou hodnotou zákazky do
15.000,00 EUR bez DPH je 5 dní.
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