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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 15.03.2019 o 11:10:04 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 vysvetlenia č. 2 Vás žiadame o informáciu:
A) Pokiaľ všetky dokumenty predložené so žiadosťou o zaradenie do DNS aj do konkrétnych výziev budú
podpísané štatutárnym zástupcom, je potrebné aby aj osoba (zamestnanec), ktorá je registrovaná
v systéme JOSEPHINE a vkladá ponuku do systému bola splnomocnená na tento úkon?
B) Ak v žiadosti o zaradenie do DNS je uvedená ako kontaktná osoba: štatutárny zástupca ako osoba
oprávnená komunikovať o zákazke a jej telefonický kontakt, má uchádzač uviesť jej e-mail alebo e-mail
zhodný s registráciou v systéme JOSEPHINE (e-mail zamestnanca)?
Nakoľko štatutár nie je vždy k dispozícii tak, aby prijímal a reagoval na všetky informácie a notifikácie
o zákazkách, je možné aby bola uvedená ako kontaktná e-mailová adresa zamestnanca, ktorý vkladá do
systému dokumenty? V iných elektronických systémoch je možné aby mal uchádzač uvedený e-mail
zamestnanca a aj v systéme JOSEPHINE sme doteraz predkladali ponuky rovnakým spôsobom.
Odpoveď č. 1.
A) Verejný obstarávateľ nebude overovať, či osoba uchádzača, ktorá vložila ponuku do systému JOSEPHINE,
t.j. ktorá v mene uchádzača predložila ponuku, disponuje splnomocnením na predkladanie ponuky
v mene uchádzača. Verejný obstarávateľ nezasahuje do interných politík záujemcov/uchádzačov.
B) Záujemca/uchádzač je plne zodpovedný za kontaktné údaje, ktoré uvedie vo svojej ponuke. Verejný
obstarávateľ do tejto jeho kompetencie žiadnym spôsobom nezasahuje.
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Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 14.03.2019 sa týkalo obsahovej
stránky žiadosti o zaradenie do DNS resp. ponuky, čiže dokladov a dokumentov, ktoré majú byť podpísané
štatutárnym orgánom záujemcu/uchádzača resp. nám splnomocnenou osobou v zmysle súťažných podkladov.
Vysvetlenie sa netýkalo samotného aktu predloženia žiadosti o zaradenie do DNS resp. predloženia ponuky, ani
ďalšej komunikácie v rámci verejného obstarávania.

S úctou,

Martin Daniš
vedúci oddelenia verejného obstarávania
Banskobystrický samosprávny kraj
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