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Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 12.04.2017
Miesto, dátum

Vec: 4049-WYP - Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v
inej sprievodnej dokumentácií
V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
na predmet zákazky Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum uverejnenej vo
vestníku UVO č. 65 zo dňa 31.03.2017 pod číslom 4049- WYP Vám poskytujeme vysvetlenie
informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej
sprievodnej dokumentácií:
Vysvetlenie č. 1:
Verejný obstarávateľ v čl. 7.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky Súťažných podkladov uviedol:
Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami. Každý subdodávateľ
spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 a neexistovali u neho
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 .zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
Verejný obstarávateľ upresňuje (aby nedošlo k nepresnému výkladu tohto bodu), že túto podmienku
stanovil podľa §41, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov:
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii
vyžadovať, aby:
navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali
u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť
Na základe vyššie uvedených skutočnosti, verejný obstarávateľ podľa podmienok uvedených
v súťažných podkladoch vyžaduje, aby uchádzač v ponuke preukázal, že ním navrhovaný
subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Preukázanie tejto
podmienky môže subdodávateľ splniť predložením dokumentov v takej istej forme ako
uchádzač (napr. aj predložením JED-u).
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Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

