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Bratislava, dňa 11.12.2020 
 

 
Vec:  Vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk č.1 k zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona  
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení ,,Blažice - Vodovod“ 

 
Na základe žiadostí o vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk zo strany záujemcu uvádzame nasledovné: 

 
Otázka č. 1 : 
Podľa bodu 7.1 vyžaduje sa splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Naša otázka je, že ak naša spoločnosť je zapísaná v 

zozname hospodár skych subjektov je nutné predkladať Prílohu č. 6 súťažných podkladov 

(Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT)? Je možné celú podmienku osobného postavenia 

podľa §32 ods. 1 zákona prikryť týmto zápisom v zozname hospodárskych subjektov? 

 
 
Odpoveď č. 1: 
Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o Verejnom obstarávaní možno preukázať ešte aj 
podľa § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
Otázka č. 2 : 
V bode 7.1 sa požaduje  predložiť podľa  § 33 ods. (1) písm. a) zákona, vyjadrenie  banky o schopnosti 
uchádzača plniť finančné záväzky..., za obdobie predchádzajúcich troch rokov, pričom za predchádzajúce 
obdobie sa považujú tri roky predchádzajúce dňu odoslania výzvy do VVO. Máme tomu rozumieť tak, že 
banka vystaví potvrdenie za predchádzajúce tri ukončené hospodárske roky (2019, 2018, 2017), alebo od 
konkrétneho dátumu vyhlásenia súťaže tri roky dozadu? (09.12.2017 -09.12.2020). 
 
Odpoveď č. 2: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky 
zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má uchádzač vedený účet tri roky 
predchádzajúce dňu zverejnenia tejto výzvy na stránke verejného obstarávateľa to je od 9.12.2020 spätne tri 
roky. 
Verejný obstarávateľ touto cestou upravuje chybu v písaní vo Výzve na predkladanie ponúk v bode 7.1.. 
Upravená Výzva na predkladanie ponúk je prílohou tohto vysvetlenia. 
 

 
Záujemci/Uchádzači budú pri príprave ponuky postupovať v súlade s vysvetlením č.1.  

 
 
 
S pozdravom 

 

 
 

Peter Šimeček  
Osoba splnomocnená na proces verejného obstarávania 

 
 
Príloha: 
Upravená Výzva na predkladanie ponúk 
 


