Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Elektronicky
Záujemcom

_____________________________________________________________________________________________________
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje/linka
Banská Bystrica
Martin Daniš 048/4325645
06.03.2019

Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.
Identifikácia verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:
Vyhlásené:

Banskobystrický samosprávny kraj
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického
samosprávneho kraja a súvisiace práce.
v Úradnom vestníku EÚ č. S43 dňa 01.03.2019 pod značkou oznámenia 2019/S
043-096932

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 05.03.2019 o 14:48:24 hod. doručená elektronicky prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k vyššie
identifikovanému verejnému obstarávaniu. Na základe predmetnej žiadosti poskytuje verejný obstarávateľ
všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie.
Otázka č. 1.
Verejný obstarávateľ Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásil vo vestníku verejného obstarávania č. 44/2019 zo
dňa 04.03.2019, zn. 4830 - MUP verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Asfaltovanie cestných komunikácií vo
vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce“. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie vysvetlenia k nižšie uvedenej otázke.
Verejný obstarávateľ ako prílohu č. 1 súťažných podkladov uvádza Žiadosť o zaradenie do DNS (ďalej len
„Žiadosť“). Súčasťou Žiadosti majú byť prílohy:
- Živnostenský list
- Obchodný register
- Splnomocnenie na zastupovanie záujemcu
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti.
V oznámení o vyhlásení predmetného verejného obstarávania verejný obstarávateľ v Oddiely III bod III.1.1 uvádza:
Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že dokladmi, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predkladať od
záujemcov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy je aj doklad o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
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Vzhľadom na vyššie uvedené máme za to, že verejný obstarávateľ by od hospodárskych subjektov vôbec nemal
požadovať predloženie živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra.
Otázka: Vypustí verejný obstarávateľ zo Žiadosti požiadavku na predloženie príloh: „Živnostenský list“ a
„Obchodný register“?
Odpoveď č. 1.
Verejný obstarávateľ konštatuje, že v spomínanom dokumente – prílohe č. 1 súťažných podkladov, sa skutočne
nachádza výpočet dokladov (príloh), ktoré uvádza záujemca. Verejný obstarávateľ však zároveň uvádza, že
v predmetnom dokumente sa pod zoznamom dokladov nachádza aj pokyn pre záujemcov v znení „nehodiace sa
škrtnite“.
V zmysle vyššie uvedeného, ako aj s poukázaním na princíp „lex superior derogat legi inferiori“ verejný
obstarávateľ oznamuje, že bude postupovať v zmysle § 32 ods. 3 ZVO a v súlade s oddielom III. bod III.1.1)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 4830 – MUP, zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania
č. 44/2019 dňa 04.03.2019.

S úctou,

Martin Daniš
vedúci oddelenia verejného obstarávania
Banskobystrický samosprávny kraj
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