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VEC
VYSVETLENIE - Č.4
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:
Chápeme správne, že je nutné aby príloha č. 2 Zmluva o poskytnutí služieb bola podpísaná vopred? Radi by sme si
vyhradili právo konzultácie tejto zmluvy ešte pred jej samotným podpisom. V zmluve je totiž viacero bodov, ktoré by
sme potrebovali pripomienkovať.
Odpoveď:
Áno, chápete správne, že návrh zmluvy vypracovaný podľa Prílohy č. 2 výzvy – (Obchodné podmienky verejného
obstarávateľa) sa predkladá v ponuke podpísaný uchádzačom.
Konzultácie, alebo prípomienkovanie návrhu zmluvy verejný obstarávateľ v tomto postupe obstarania neumožnil.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť Vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3 výzvy Vyhlásenie uchádzača), v ktorom
v bode 1 je uvedené vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami tohto verejného obstarávania, ktoré určil verejný
obstarávateľ vo výzve a že výslovne súhlasí s obchodnými podmienkami verejného obstarávateľa – Prílohou č. 2 výzvy,
týkajúcich sa tohto verejného obstarávania, pričom tieto doplnil uchádzač v súlade s výzvou.
Zároveň Vám oznamujeme, že došlo k úprave znenia Prílohy č. 3 výzvy Vyhlásenie uchádzača v bodoch 1 a 6 a z toho
dôvodu požadujeme predložiť Vyhlásenie uchádzača v znení opravenej Prílohy č. 3 Vyhlásenie uchádzača.
Prílohu tohto vysvetlenia je Príloha č. 3 výzvy , súbor označený ako “Príloha č. 3 výzvy na predkladanie
ponúk_Vyhlásenie uchádzača_oprava_dňa 28.10.2021“

S pozdravom

Ing. Štefan SEDLÁČEK
riaditeľ odboru investorského
vz. JUDr. Ondrej Závadský, v.r.
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