LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Všetkým známym záujemcom
Vec: Žiadosti o vysvetlenie - stanovisko verejného obstarávateľa č. 1 k 17.04.2020
V priebehu lehoty na predkladanie ponúk obdržal verejný obstarávateľ - LESY Slovenskej republiky,
štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351 - elektronickou komunikáciou
niekoľko žiadostí o vysvetlenie k zákazke s názvom: Nákup kameniva, ktorá bola zverejnená vo
Vestníku verejného obstarávania č. 071/2020 zo dňa 31.03.2020 pod číslom 12349-MUT a v Úradnom
vestníku EÚ č. S 63 zo dňa 30.03.2020 pod číslom 2020/S 063-150381
V predmetných žiadostiach o vysvetlenie sa požadovali vysvetlenia vo veci:
1) Predkladania dokladov na zaradenie do DNS
2) Predkladania a vypĺňania prílohy č. 6 súťažných podkladov
3) Predkladania dokladov bez KEP (ZEP) z dôvodu plnomocenstva a nedisponovania takýmto
prostriedkom v ponuke predloženej jedným uchádzačom
K bodu 1 predkladáme nasledovné stanovisko. Verejný obstarávateľ v bode 15.2 súťažných podkladov
stanovil rozsah dokladov, ktoré sa predkladajú na zaradenie do DNS, a to:
a) Vyplnená žiadosť o zaradenie do DNS podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov.
b) Dokument s identifikačnými údajmi uchádzača
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a
priezviska, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom - meno kontaktnej osoby,
tel. číslo, e-mailová adresa)

c) V prípade skupiny dodávateľov - plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený
prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny podpísanú všetkými
členmi skupiny, alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena
skupiny. Príloha bude podpísaná a v *.pdf (naskenovanej) forme vložená v ponuke.
d) Doklady, potvrdenia a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
1) podľa § 32 - predkladajú sa všetky doklady (pozn.: uchádzač môže preukázať splnenie podmienok
účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO, t.j.
predkladá sa iba dôkaz o zápise)

2) podľa § 34, ods. 1, písm. m - predkladá sa Vyhlásenie zhody, resp. Certifikát zhody systému
riadenia výroby, že na kameň a jeho výrobu je uplatnená norma EN 13242:2002
e) Čestné vyhlásenia, ktoré tvoria prílohu č. 2 až prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov
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K bodu 2 predkladáme nasledovné stanovisko. Verejný obstarávateľ uvádza, že predmetné verejné
obstarávanie sa vyhlásilo formou dynamického nákupného systému. Jeho podstatou je získanie
možných dodávateľov kameniva. Až na základe zaradenia uchádzača do DNS, bude tento oslovovaný
čiastkovými výzvami na predkladanie ponúk. V týchto výzvach bude špecifikovaný predmet zákazky,
druh kameniva a frakcie, dodacie podmienky a pod. Príloha č. 6 je informatívnou prílohou, nakoľko slúži
ako vzorový dokument pre nasledujúce výzvy. Z uvedeného vyplýva, že príloha č. 6 sa nepredkladá
a nevypĺňa.
K bodu 3 predkladáme nasledovné stanovisko. Verejný obstarávateľ informuje, že ak záujemca
predkladá ponuku prostredníctvom splnomocnenej osoby. Táto osoba musí byť autentifikovaná, t.j. jej
plnomocenstvo musí byť vložené na kartu užívateľa po registrácii a podpísané elektronickým podpisom
štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.
Ak dokumenty, ktoré sú originálne podpísané a zoskenované vo formáte *.pdf, ale nie je ich možné
podpísať KEP (ZEP) splnomocnenou osobou či štatutárnym zástupcom, je možné tieto dokumenty
predložiť aj bez podpisu KEP (ZEP), jedine vtedy, ak na karte užívateľa je vložené plnomocenstvo a toto
bude pripojené opätovne aj v ponuke. Zároveň súčasťou ponuky bude aj text či dokument, ktorý bude
ozrejmovať dôvod nepodpísania dokumentov KEPom (ZEPom).

