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Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.
Identifikácia verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:
Vyhlásené:

Banskobystrický samosprávny kraj
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického
samosprávneho kraja a súvisiace práce.
v Úradnom vestníku EÚ č. S43 dňa 01.03.2019 pod značkou oznámenia 2019/S
043-096932

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 14.03.2019 o 14:42:54 hod. doručená elektronicky prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k vyššie
identifikovanému verejnému obstarávaniu. Na základe predmetnej žiadosti poskytuje verejný obstarávateľ
všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie.
Otázka č. 1.
Na základe bodu 3.2. kde uvádzate predpokladanú hodnotu DNS 50.000.000,00 € bez DPH sa pýtame na akú sumu
musí byť splnomocnenie osoby, ktorá zastupuje uchádzača.
Odpoveď č. 1.
Osoba, prostredníctvom ktorej bude záujemca predkladať žiadosť o zaradenie do dynamického nákupného
systému (DNS), musí byť v prípade, ak sa nejedná o štatutárneho zástupcu záujemcu, splnomocnená na všetky
úkony, ktoré súvisia s predložením žiadosti o zaradenie záujemcu do DNS.
Osoba, prostredníctvom ktorej bude uchádzač predkladať ponuku v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie
ponúk, ktoré budú vyhlasované v rámci zriadeného DNS, musí byť v prípade, ak sa nejedná o štatutárneho
zástupcu uchádzača, splnomocnená na všetky úkony, ktoré súvisia s predložením ponuky.
Upozorňujeme, že predložením žiadosti o zaradenie do DNS nevzniká medzi záujemcom/uchádzačom a verejným
obstarávateľom žiaden záväzok v zmysle záväzku zmluvného, takýto záväzok môže vzniknúť až po zaradení
záujemcu do DNS a následnom predložení ponuky uchádzačom v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk
vyhlásenej v zriadenom DNS, pričom predpokladané hodnoty zákaziek v rámci konkrétnych výziev na
predkladanie ponúk budú rôzne.
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S úctou,

Martin Daniš
vedúci oddelenia verejného obstarávania
Banskobystrický samosprávny kraj
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