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V Prešove, 17.9.2018 

 

 

VEC:  

12504-MSS  

Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn. TATRA 

- VYSVETLENIE k doplneniu a oprave súťažných podkladov 

 

Vzhľadom na povinnú elektronickú komunikáciu od 19.10.2018, v  súvislosti na Výkladové 

stanovisko č. 4/2018 zo dňa 13.9.2018 vydané Úradom pre verejné obstarávanie a na základe 

podstatných zmien týkajúcich sa verejného obstarávania na predmet zákazky Generálne opravy 

posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn. TATRA zverejnenej v OJ EU zn. 

2018/S 172-390572 a vo VVO č. 179/2018 dňa 10.9.2018 zn. 12504-MSS poskytujeme nasledovné 

doplnenie informácií a opravu textu súťažných podkladov v tomto rozsahu:  

 

1. V Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov  čl. II. Dorozumievanie a vysvetľovanie, bod 9 sa ruší 

a platí  text v znení: 

 

„ 9.1  V zmysle § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní určuje verejný obstarávateľ 

pravidlá pre komunikáciu do 18. októbra 2018 v bodoch 9.2 až 9.6 týchto súťažných podkladov. 

Komunikácia a výmena informácií sa bude od 19. októbra 2018 uskutočňovať podľa pravidiel 

uvedených v bodoch 9.7 až 9.13 týchto súťažných podkladov. 

 

9.2  Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi 

obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie 

ich obsahu. Informácie môžu byť doručené osobne, poštovou zásielkou, e-mailom, alebo 

prostredníctvom elektronických prostriedkov cez PROFIL verejného obstarávateľa adresa: 

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722 na webovom sídle Úradu pre verejné 

obstarávanie resp. kombinovane. 

 

9.3  Pri poskytnutí informácií podaných záujemcami/uchádzačmi elektronickými 

prostriedkami, doručia sa tieto informácie na vyžiadanie verejného obstarávateľa aj v písomnej 

forme v určenej lehote. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi 

svoje podania písomne prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu kontaktného 

miesta: SUC PSK Jesenná 14, 080 01 Prešov, kontaktná osoba: Dana Repeľová 

Záujemcovia 

verejnej súťaže zn. 12504-MSS 

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

Jesenná 14, 080 01 Prešov 
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9.4  Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca/uchádzač vo svojich 

podaniach uvedie nasledovné údaje:  

- obchodné meno  

- sídlo/miesto podnikania  

- identifikačné číslo  

- korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania)  

- meno a priezvisko kontaktnej osoby  

- e-mailovú adresu kontaktnej osoby  

- telefónne číslo kontaktnej osoby. 

 

9.5  Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie podanej elektronickými prostriedkami 

a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, 

rozhodujúca je písomná forma.  

 

9.6  Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že elektronická komunikácia 

vo verejnom obstarávaní bude použitá vo väzbe na informáciu uvedenú vo výzve na predkladanie 

ponúk len v rámci poskytovania súťažných podkladov, vysvetľovanie súťažných podkladov, 

vybavenia žiadosti o nápravu, ostatná komunikácia do termínu na predkladanie ponúk; zároveň 

zverejnené na Profile verejného obstarávateľa na adrese https://www.uvo.gov.sk/profily/-

/profil/pdetail/8722 

 

9.7 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom 

obstarávaní od 19. októbra elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, 

prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://sucpsk.eranet.sk (ďalej len „ 

ERANET). 

 

9.8 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme 

ERANET na URL adrese: https://sucpsk.eranet.sk. 

 

9.9   Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom 

jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. 

 

9.10   Za moment doručenia aj prevzatia elektronickej informácie sa považuje:  

9.10.1 moment jej zverejnenia v prípade, ak sa informácia neposiela prostredníctvom 

elektronickej správy, ale len zverejňuje v systéme. 

9.10.2 prečítania v systéme ERANET  v prípade, ak sa informácia posiela prostredníctvom 

elektronickej správy a ak lehota stanovená zákonom alebo komisiou verejného obstarávateľa 

začína odo dňa doručenia informácie. Jedná sa najmä o nasledujúce skutočnosti: 

• doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi  

• prevzatie vybavenia žiadosti o nápravu uchádzačom/záujemcom 

• informácia o vylúčení, výbere záujemcov alebo nezaradení do dynamického nákupného 

systému  

• žiadosť o nahradenie subdodávateľa alebo tretej osoby, ktorou uchádzač preukazuje splnenie 

podmienok účasti  

V prípade, ak si verejný obstarávateľ, uchádzač alebo záujemca elektronickú informáciu neprečíta 

do troch pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej informácie, považuje sa táto informácia 

za doručenú uplynutím posledného dňa uvedenej lehoty. 

9.10.3 moment odoslania informácie v prípade, ak sa informácia posiela prostredníctvom 

elektronickej správy a ktorá má byť prijímateľovi doručená v lehote stanovenej zákonom 

verejnom obstarávaní. Jedná sa najmä o nasledujúce skutočnosti: 

• doručovanie oznámenia o vybavení žiadostí o nápravu  

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722
https://sucpsk.eranet.sk/


  Strana 3 
 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 
+421 51 7563 700 +421 51 7563 711 sucpsk@sucpsk.sk www.sucpsk.sk 37936859 

 

• zaslanie zápisnice z otvárania ponúk. 

 

9.11 V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému ERANET, možno 

komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi v čase výpadku 

uskutočňovať aj prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na stránke www.slovensko.sk. 

V takom prípade sa elektronická komunikácia riadi pravidlami danými týmto elektronickým 

kanálom. 

 

9.12 Ak záujemca alebo uchádzač zašle informáciu prostriedkami, ktorými nemožno trvalo 

zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť t.j. podaných faxom alebo e-mailom, záujemca 

alebo uchádzač zabezpečí doručenie takejto žiadosti verejnému obstarávateľovi aj 

prostredníctvom systému ERANET , a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania tejto 

žiadosti uvedenými prostriedkami. Pokiaľ verejný obstarávateľ neobdrží žiadosť do 3 pracovných 

dní odo dňa jej odoslania faxom alebo e-mailom aj v elektronickej podobe prostredníctvom 

systému ERANET (t.j. v podobe, ktorá zabezpečuje trvale zachytenie obsahu písomnosti) verejný 

obstarávateľ môže na takúto žiadosť hľadieť tak, ako keby nebola podaná. 

 

9.13  Ak verejný obstarávateľ poskytne informácie prostriedkami, ktorými nemožno trvalo 

zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť t.j. podaných faxom alebo e-mailom, verejný 

obstarávateľ zabezpečí doručenie takejto informácie aj v elektronickej podobe prostredníctvom 

systému ERANET, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania tejto informácie 

prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť.“ 

 

2. V Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov  čl. III. Príprava ponuky, znenie bodu 12 sa ruší a platí 

text v znení: 

 

„12.1  Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, tlačiarenským výstupným 

zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Celá ponuka musí byť 

predložená ako jeden celok, t. j. kompletne zviazaný dokument (napr. hrebeňovou väzbou). Uchádzač 

každý list predloženej ponuky jednoznačne očísluje vo formáte: číslo listu/celkový počet listov tak, 

aby korešpondoval s číslovaním dokumentov uvedenom v zozname predložených dokumentov 

vypracovanom podľa bodu 16.1.. 

 

12.2  Verejný obstarávateľ požaduje na základe ustanovenia § 49 ods. 6 písm. a) zák. č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení predložiť ponuku v rozsahu podľa bodu 12.4. 

 

12.3  Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené 

ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie,  ak nie je uvedený iný prípustný spôsob predloženia 

dokladu. 

 

12.4  V zmysle zákona 248/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný 

obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov predkladanie ponúk obsahujúcich osobitne oddelenú a 

uzatvorenú časť ponuky označenú slovom „OSTATNÉ“ a osobitne oddelenú časť ponúk označenú 

„KRITÉRIA“. Uchádzač predloží všetky doklady v jednom obale, ponuku nie je potrebné členiť na 

časť „Ostatné“ a časť „Kritéria“. 

 

12.5  Pre vyhotovenie dokladov a dokumentov predkladaných verejnému obstarávateľovi od 

19.10.2018 platí nasledovné:  



  Strana 4 
 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 
+421 51 7563 700 +421 51 7563 711 sucpsk@sucpsk.sk www.sucpsk.sk 37936859 

 

12.5.1 Dokumenty a doklady sa predkladajú prostredníctvom systému ERANET dostupnom na 

webovej adrese https://sucpsk.eranet.sk 

12.5.2 Dokumenty a doklady, ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, 

sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú zoskenované. 

12.5.3 Dokumenty a doklady, ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa 

prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe. 

12.5.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie 

dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač do tejto súťaže v zoskenovej podobe v prípade, ak 

sa stane úspešným alebo verejný obstarávateľ nadobudne pochybnosti o pravosti takto predložených 

dokladov a dokumentov.“ 

 

3. V Časti A.2 Podmienky účasti čl. 1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní 

týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní, sa ruší znenie 

bodov 1.1. až 1.3 a platí text v znení: 

 

„Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje 

splnenie týchto podmienok predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom 

obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.“ 

 

4.  Verejný obstarávateľ, z dôvodu poskytnutia doplnenia informácií a opravy textu súťažných 

podkladov, zároveň upravuje lehotu na predkladanie a otváranie ponúk v súťažných podkladoch 

nasledovne: 

Text uvedený v časti IV. Predkladanie ponuky bod 20.2 sa ruší a platí text v znení: „20.2. Lehota 

na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.10.2018 o 08:30 hod.“ 

Text uvedený v časti V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk bod 21.2 sa ruší  a platí text v znení: 

„21.2. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 15.10.2018 o 09:00 hod. a je verejné.“ 

 

 

           Zákon o verejnom obstarávaní nedefinuje lehotu, dokedy by sa mali uchádzači registrovať v  

systéme. Je to na rozhodnutí a zvážení uchádzačov, aby mali náležite dostatočný čas vopred na 

registráciu v systéme, ktorý aplikuje verejný obstarávateľ. Zároveň týmto upozorňujeme 

uchádzačov a odporúčame lehotu na zaregistrovanie v systéme ERANET najneskôr do 

18.10.2018. 

 

          Za zistené nezrovnalosti, týkajúce sa informácií k zadaniu predmetu zákazky, sa 

ospravedlňujeme. Žiadame všetkých záujemcov, aby sa riadili novými doplnenými informáciami, 

ktoré majú dopad na priebeh verejného obstarávania v súvislosti s platnou legislatívou. 

S pozdravom 

 

 

 

      Ing. Peter Kočiško, v.r. 

                 riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 


