Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Elektronicky
Všetkým záujemcom
_____________________________________________________________________________________________________
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/linka
Banská Bystrica
Mgr. Hláčik 048/4325 644
29.04.2020

Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 2 - „Dodanie ochranných pomôcok” (DNS)
Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 29.04.2020 k zákazke
s predmetom „Dodanie ochranných pomôcok”, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 80/2020, pod
zn. 13597 – MUT zo dňa 15.04.2020, Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zasielame nasledovné vysvetlenie:
Otázka č. 1:
Chcel by som sa opýtať ohľadom splnenia podmienok podľa paragrafu 32 - ZVO (Zákon o verejnom obstarávaní)
nakoľko moja spoločnosť bola zapísaná v obchodnom registri 07.04.2020 a zatiaľ nemám žiadnych zamestnancov,
čiže dané inštitúcie voči mojej spoločnosti nemôžu evidovať nedoplatok na soc. poistení, zdravotnom poistení a
na daniach, jedine čo môžem doložiť je výpis z registra trestov (ako konateľ spoločnosti), iné dokumenty ako sú
potvrdenia z daných inštitúcií môžem potvrdiť čestným vyhlásením potvrdeným na príslušnej matrike. Bolo by to
možné urobiť takto?
Odpoveď č. 1:
Nie, zákon v predmetnom (nadlimitnom) postupe zákazky neumožňuje preukázať splnenie podmienok účasti (o.i.
podľa § 32 ods. 1 zákona) čestným vyhlásením, a to ani overeným na matrike. V súlade so zákonom je možné
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia nasledovnými spôsobmi:



predložením dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo
v súlade s § 152 ods. 1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO.

Záujemca má ďalej možnosť predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené
verejným obstarávateľom v súlade s § 39 zákona, a to prostredníctvom vyplneného Jednotného európskeho
dokumentu. Tu si však dovoľujeme záujemcov upozorniť na skutočnosť, že sa jedná o predbežné preukázanie
splnenie podmienok účasti a v súlade s § 39 ods. 6 zákona, môže verejný obstarávateľ na zabezpečenie riadneho
priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o
predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo
záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
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Skutočnosť, že spoločnosť záujemcu vznikla v nedávnej dobe neznamená, že inštitúcie vydávajúce dokumenty
podľa § 32 ods. 2 zákona mu tieto dokumenty nevydajú z dôvodu, že ho neevidujú. Jedná sa totiž prevažne
o dokumenty preukazujúce neexistenciu rôznych deliktov∕ porušení zákona.
S pozdravom
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Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa

