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VEC
VYSVETLENIE - Č.3
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a v zmysle bodu 13 výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“)
Vám podávame nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní
k zákazke pod názvom „Technická pomoc za účelom zlepšenia budovania inštitucionálnej kapacity ŽSR –
odborná jazyková príprava“.
Otázka:
Je potrebné zaslať podpísané všetky výzvy? Jedna z nich je zmluva a tá sa potom nepodpisuje až po výberom konaní?
Odpoveď:
Otázka zrejme smeruje k tomu, či pri predložení ponuky je potrebné zaslať všetky prílohy výzvy s pripojením podpisu.
Áno, ponuku je potrebné predložiť s obsahom dokladov a dokumentov uvedených v bode 15.1 výzvy, pričom všetky
ním vystavené doklady budú mať pripojené podpisy za uchádzača a v ponuke ich predloží ako skeny dokladov vo
formáte „pdf“.
Návrh zmluvy vypracovaný podľa Prílohy č. 2 výzvy – (Obchodné podmienky verejného obstarávateľa) sa predkladá
taktiež v ponuke, avšak táto sa predkladá podľa bodu 15.2 výzvy aj v editovateľnej podobe vo formáte „word“
a zároveň aj vo formáte „pdf“ predloženom ako sken s pripojením podpisu za uchádzača.
Uchádzač v ponuke predkladá návrh zmluvy tak, že v ponuke predloží jej Prílohu č. 1 Zoznam priamych
subdodávateľov len s uvedením iných osôb, ak využil ich kapacity na preukázanie podmienky účasti v zmysle § 34
ods. 1 písm. a) ZVO.
Uchádzač v ponuke nepredkladá doklad vyhotovený podľa:
-

Prílohy č. 5 výzvy – Zoznam iných osôb, ak to nie je relevantné, tzn. v prípade, ak uchádzač nevyužíva kapacity inej
osoby/osôb pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO,

-

Prílohy č. 6 výzvy - Vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera, nakoľko tento doklad predkladá úspešný
uchádzač podľa bodu 16.4.3 výzvy.
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