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Vec
Oznámenie o zmene/doplnení Súťažných podkladov č. 1 – „Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s
uplatnením sociálneho aspektu”
Z dôvodu odstránenia administratívnych nedostatkov v zákazke s predmetom „Dodávanie čerstvých potravín
najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu”, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 222/2021,
pod zn. 44350 – MUT zo dňa 30.09.2021, zasiela verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom oznámenie
o zmene súťažných podkladov, a to v nasledovnom rozsahu:
I.
a)
Znenie bodu 4 časti B Súťažných podkladov – Podmienky účasti uchádzačov
„4. VYHRADENÉ ZÁKAZKY. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v predmetnom verejnom obstarávaní
prostredníctvom špeciálnej podmienky účasti (sui generis) v súlade s § 36a ods. 1 ZVO len pre:


registrované integračné sociálne podniky podľa § 12 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a
sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 chránené dielne podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. podľa § 12 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej
ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo
 fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú
činnosť na chránenom pracovisku podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. podľa § 12 zákona č. 112/2018
Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov
vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria
osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.“
sa nahrádza nasledovným znením:
4. VYHRADENÉ ZÁKAZKY. Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v predmetnom verejnom obstarávaní
prostredníctvom špeciálnej podmienky účasti (sui generis) v súlade s § 36a ods. 1 ZVO len pre:




registrované integračné sociálne podniky podľa § 12 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
chránené dielne podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú
činnosť na chránenom pracovisku podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov
vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria
osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby napríklad podľa § 2 ods. 5 a 6 zákona č.
112/2018 Z. z..
Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienky účasti podľa 36a ods. 1 ZVO vyhradzuje právo
vyžiadať od záujemcu doklady preukazujúce splnenie predmetnej podmienky účasti v prípade, ak tieto skutočnosti
nebudú vyplývať z voľne dostupných registrov verejnej/štátnej správy.
b)
Znenie Prílohy č. 1 k SP - Žiadosť o zaradenie do DNS
sa ako celok nahrádza novou Prílohou č. 1 k SP s názvom Žiadosť o zaradenie do DNS – aktualizácia č. 1.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých potenciálnych záujemcov, aby vyššie uvedené zmeny zohľadnili vo svojich
žiadostiach. Zároveň verejný obstarávateľ zverejní v profile uskutočnené zmeny v dokumentoch, ktorých sa týkali
a uverejní nové verzie predmetných príloh s názvom „Súťažné podklady k zriadeniu DNS – aktualizácia č.1“ a
„Príloha č. 1. k SP_Žiadosť o zaradenie do DNS_aktualizácia č. 1“

S pozdravom
Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa

