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VEC: Vysvetlenie č. 1 informácií uvedených vo výzve
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „verejný
obstarávateľ“) vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou na webovom sídle
verejného obstarávateľa dňa 13. 03. 2019 (ďalej len „výzva“), zákazku s názvom „Stavebný
dozor“, postup zadávania zákazky: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 v súlade so
zákonom (ďalej len „súťaž“).
Dňa 15. 03. 2019 bola verejnému obstarávateľovi doručená jedným zo záujemcov žiadosť o
vysvetlenie informácií uvedených vo výzve. Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom
poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií uvedenej výzvy:
Otázka č. 1:
„Je potrebné k predloženiu cenovej ponuky doložiť doklad o oprávnení poskytovať službu,
nie starší ako 3 mesiace, alebo postačí aj starší doklad?“
Odpoveď:
Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky. Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu (stačí fotokópia alebo doklad
z verejne dostupných zdrojov). Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov
vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže požadovaný doklad nahradiť predložením
platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. V prípade, že
takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri,
postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na
požadovanú informáciu.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať fotokópiou dokladov, pričom originály
dokladov, nie staršie ako 3 mesiace alebo ich overené kópie preukazujúce splnenie
podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač najneskôr v deň
podpisu zmluvy.
K predloženiu cenovej ponuky je potrebné doložiť doklad o oprávnení poskytovať službu,
nie starší ako 3 mesiace (stačí fotokópia) alebo doklad z verejne dostupných zdrojov.
S pozdravom
______________________________
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Banisko 273/1, 977 01 Brezno
www.nspbr.sk, e-mail: sekretariat@nspbr.sk, tel: 048/2820 111, IČO: 31 90 89 69
Zapísaná v registri neziskových organizácií OÚ Banská Bystrica pod reg.č.: OVVS/NO-14/2002

