HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
V Bratislave, 03.08.2020
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť č. 2
V procese verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky „Servery, sieťové zariadenia a
podpora“ vyhláseného v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 06.07.2020 pod č. 2020/S 128-312587
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2020 dňa 07.07.2020 pod označením 23986 - MUT, bola
verejnému obstarávateľovi doručená od záujemcu žiadosť o vysvetlenie dokumentov potrebných na
vypracovanie žiadosti o účasť.

Otázka č. 1:
V žiadosti o vysvetlenie záujemca požiadal verejného obstarávateľa, aby vysvetlil, či požiadavka
uvedená v bode 5 súťažných podkladov („Skrátenie lehoty na predkladanie ponúk v rámci jednotlivých
výziev“) nebude mať vplyv na zúženie, resp. obmedzenie hospodárskej súťaže.
Odpoveď č. 1:
Verejný obstarávateľ v bode 5 súťažných podkladov informuje záujemcov o zámere skrátiť lehotu na
predkladanie ponúk v jednotlivých výzvach zadaných v rámci DNS podľa § 61 ods. 4 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ má záujem využiť skrátenie lehoty podľa predchádzajúceho odseku len
v nevyhnutných prípadoch. Za takéto situácie sa považujú najmä situácie neočakávaného výpadku
sieťových alebo serverových komponentov, v ktorých je nevyhnutné zabezpečiť výmenu takýchto
komponentov v čo najkratšom čase.
Takýto postup verejného obstarávateľa nebude štandardnou praxou, to znamená že verejný obstarávateľ
neplánuje vyhlasovať zákazky vždy s lehotou na predkladanie ponúk min. 5 dní. Verejný obstarávateľ
verí, že primerane obozretní záujemcovia dlhodobo pôsobiaci na trhu rozumejú takejto potrebe a budú
s ňou súhlasiť.
Záujemca prejavuje svoj súhlas s možným skrátením lehoty na predkladanie ponúk podpisom
vyhlásenia záujemcu, ktoré tvorí súčasť prílohy č. 1 súťažných podkladov – Žiadosť o zaradenie do
DNS. V prípade, ak záujemca nesúhlasí s takýmto skrátením, v predloženom vyhlásení záujemcu
uvedie, že s takýmto skrátením lehoty nesúhlasí.
Neudelenie súhlasu nemá za následok nekvalifikovanie záujemcu, ktorý spĺňa stanovené podmienky
účasti, preto predmetná požiadavka nemá žiadny vplyv na zúženie, resp. obmedzenie
hospodárskej súťaže.

S pozdravom
Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania

