Žiadosť o vysvetlenie č. 5

Verejný obstarávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), Lazaretská 26,
811 09 Bratislava, IČO: 00165387 (ďalej „verejný obstarávateľ“) vyhlásil verejné obstarávanie
na predmet nadlimitnej zákazky: „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1-D““
postupom užšej súťaže podľa § 67 až § 69 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o
verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2021/S 146-387723 zo dňa 31.8.2021 a
vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/2021 zo dňa 02.08.2021 pod značkou 38215 MUS.
V oznámení o vyhlásení predmetného verejného obstarávania určil lehotu na predkladanie
žiadosti; o účasť na 06.09.2021 do 13-00 hod., ktorú dňa 31.08.2021 prolongoval
prostredníctvom IS Josephine a Vestníka ÚVO do 16.9.2021 do 13.00 hod.
Dňa 16.09.2021 o 11:31 hod. bola prostredníctvom systému Josephine doručená
opakovaná žiadosť od záujemcu o do vysvetlenie „Žiadosti o vysvetlenie č. 4 zo dňa
15.09.2021.
V nadväznosti na uvedené, verejný obstarávateľ NCZI má za to, že záujemca opakovane
kladie tie isté otázky, ktoré už verejný obstarávateľ zodpovedal a zverejnil prostredníctvom IS
Josephine dňa 08.09.2021 a 15.9.2021 v dokumentoch s názvom „ Žiadosť o vysvetlenie č. 3
a č. 4.“
Verejný obstarávateľ je toho názoru, že žiadosť o do vysvetlenie predložená zo strany
záujemcu 90 minút pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadosti o účasť je čisto
obštrukčná a v uvedenej časovej lehote by sa mal zaoberať prípravou podkladov pre
predloženie samotnej ponuky a nie opakovane atakovať verejného obstarávateľa so
žiadosťami o vysvetlenie.
Verejný obstarávateľ má za to, že predmetný záujemca nemá skutočný záujem o naplnenie
požiadaviek verejného obstarávania, t.j. nemá záujem predložiť ponuku, ale ide mu len
o obštrukčné konanie, ktoré má mať za následok zmarenie, resp. nenaplnenie účelu verejného
obstarávania t.j. realizáciu projektu ESO1D financovanú zo zdrojov EÚ a vytvoriť takto tlak na
verejného obstarávateľa a konkurenčné prostredie.

