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Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 4 - „Dodanie ochranných pomôcok” (DNS)
Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 04.05.2020 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:
Chceme sa informovať akú tabuľku treba vyplniť/predložiť na ponuku, alebo kde to treba vyplniť?
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.
Súbor dokumentov potrebných za účelom predloženia žiadosti o zaradenie do DNS je uvedený v bode 2.2
Súťažných podkladov. Predkladanie cenových ponúk a pod. nie je predmetom tejto fázy verejného obstarávania
a dôjde k nemu až v rámci jednotlivých výziev, ktoré budú uverejňované verejným obstarávateľom v súlade so
zákonom.
Otázka č. 2:
Naša spoločnosť má sídlo mimo SR, ak chceme splniť podmienky účasti VO, tak podľa zákona o verejnom
obstarávaní
nám
stačí
poskytnúť
čestné
vyhlásenie
o
splnení
podmienok?
Podľa zákona o verejnom obstarávaní
(4) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v
odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných
v
štáte
jeho
sídla,
miesta
podnikania
alebo
obvyklého
pobytu.
(5) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným
pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
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Odpoveď č. 2:
Nie, v zákone o verejnom obstarávaní nie je uvedené, že uchádzač ktorý má sídlo mimo SR automaticky preukáže
splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením.
Ako ďalej záujemca cituje zákon, v § 32 ods. 4 zákona je okrem iného uvedené, že v prípade ak má uchádzač alebo
záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Inak povedané, uchádzač alebo záujemca so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky je povinný predložiť v tomto postupe verejného obstarávania všetky dokumenty uvedené §
32 ods. 2 zákona s výnimkou tých dokumentov, ktoré štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
nevydáva. Pokiaľ ide napr. o Maďarskú republiku, dokumenty podľa § 32 ods. 2 zákona vydávané touto republikou
sú
(ako
príklad
viď
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskychsubjektov/detail/30994?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=%C3%BAtteszt&obec=&registracneCislo=) (v spodnej časti stránky rozkliknúť „Doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti týkajúce sa osobného postavenia“).
Ďalšie možnosti preukázania splnenia podmienok účasti sú uvedené okrem iného aj v Odpovedi na žiadosť
o vysvetlenie SP č. 2, zverejnenej v Dokumentoch tejto zákazky. Dovoľujeme si ďalej upozorniť záujemcov na
ustanovenie § 40 ods. 6 písm. c) zákona, v zmysle ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného
obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo
výber záujemcov.
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