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
20.04.2020

Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 3 - „Dodanie ochranných pomôcok” (DNS)
Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 20.04.2020 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:
B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 1.9. je napísané, že verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady
ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov
verejnej správy predkladať, sú:
- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú
osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží úradne overené plnomocenstvo a údaje v rozsahu podľa §
10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra
trestov
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm.
c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná
predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.
Máme si teda tieto doklady zabezpečiť? Či čo všetko je potrebné, aby sme sa zaradili do súťaže? Žiadosť som už
odoslala aj plnú moc. Lebo s A.PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV je v 2.2. Žiadosť o zaradenie do DNS (žiadosť o
účasť)., napísané aj dokumenty.
Odpoveď č. 1:
Na úvod si dovoľujeme upozorniť všetkých záujemcov o formulovanie svoji žiadostí v zrozumiteľnej a jasnej forme
tak, aby verejný obstarávateľ vedel sformulovať požadovanú odpoveď.
Ako je uvedené vyššie, doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktoré podľa §
32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov
verejnej správy predkladať, sú:

___________________________________________________________________________________
Telefón
048/4325 644

Fax

IČO
37828100

E-mail

lubos.hlacik@bbsk.sk

Internet
www.bbsk.sk

- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO (za právnickú osobu).
V prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží úradne overené
plnomocenstvo a údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať
žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm.
c) ZVO,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná
predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.
Predmetné dokumenty teda nemusíte predkladať, verejný obstarávateľ si ich sám overí z informačných systémov
verejnej správy. Toto sa netýka dokumentov podľa § 32 ods. 2 písm. d) a písm. f) ZVO, ktoré uchádzač riadne
predkladá.
Upozorňujeme, že v prípade výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO uchádzač
verejnému obstarávateľovi predloží úradne overené plnomocenstvo a údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle
ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y z registra trestov. V opačnom
prípade výpis z registra trestov za fyzickú osobu (konateľa) riadne predkladá.
S pozdravom
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Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa

