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Vec
Implementácia a podpora Centrálneho ekonomického systému - vysvetlenie súťažných podkladov č. 9
Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej dňa 18.06.2019 a v súlade s § 48 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Vám
zasielame vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Implementácia a podpora Centrálneho
ekonomického systému“, uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ dňa 16.04.2019 pod zn. 2019/S 075-178374
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 76/2019 zo dňa 17.04.2019 pod zn. 8008 – MSS.
Otázka č. 1:
Ponuka a jednotlivé dokumenty sa podľa súťažných podkladov majú predkladať elektronicky a majú byť zároveň
aj podpísané. Bude verejný obstarávateľ akceptovať iba scany podpísaných dokumentov alebo je možné
dokumenty podpisovať iba elektronicky - zaručeným elektronickým podpisom?
Odpoveď č. 1:
Forma predkladaných dokladov a dokumentov tvoriacich obsah ponuky je v súťažných podkladoch upravená na
viacerých miestach (viď bod 7.2 – vyhotovenie ponuky, bod 12 Obsah ponuky, bod 12.7, ...). Verejný obstarávateľ
vyžaduje, aby doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky boli v ponuke predložené ako skeny originálov alebo
úradne osvedčených kópií týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. Odporúčaný formát je
„PDF“.V prípade, ak sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom
verejnej moci (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, uchádzač môže vložiť do systému
tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je tiež oprávnený použiť doklady
transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom a účinnom
znení.
Verejný obstarávateľ týmto určil, že mu postačuje predloženie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií
týchto dokladov alebo dokumentov tvoriacich obsah ponuky. Verejný obstarávateľ bude tiež akceptovať doklady
a dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Bankovú záruku, príp. poistenie záruky je potrebné
predložiť ako originál, a to buď v listinnej podobe, alebo ako digitálny doklad, pokiaľ inštitúcia umožňuje vydanie
a akceptáciu bankovej záruky alebo poistenia záruky v elektronickom formáte.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu (predĺženie) lehoty na predkladanie ponúk z termínu 20.06.2019
o 09:00 hod. na nový termín 24.6.2019 o 10:00 hod. Z dôvodu predĺženia lehoty na predkladanie ponúk sa
tiež mení termín otvárania ponúk, a to z termínu 20.06.2019 o 13:00 hod. na nový termín 25.06.2019 o 10:00

hod. Uvedená zmena lehoty na predkladanie ponúk a s ňou súvisiaca lehota na otváranie ponúk bola
zmenená i v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania formou redakčnej opravy / korigenda, ktoré
bude zverejnené vo Vestníku ÚVO i Vestníku EÚ.
S pozdravom
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