Vysvetlenie súťažných podkladov:
Slovenský pozemkový fond ako verejný obstarávateľ dostal od jedného zo záujemcov žiadosť
o vysvetlenie súťažných podkladov pre podlimitnú zákazku „Výber dodávateľa kancelárskych
potrieb“. Otázky sa týkajú nasledovných požiadaviek a v zmysle zákona č.25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ako aj súťažných podkladov
poskytujeme k nim vysvetlenie:
1. Cit.: „V bode 15.2. je uvedené, že podnikatelia zapísaní v zozname podnikateľov môžu
nahradiť doklady uvedené v bode 14.1. platným potvrdením ÚVO. Keďže bod 14.1 rieši
zábezpeku ponuky, jedná sa zrejme o preklep. Žiadam o vysvetlenie a následnú opravu.“
Odpoveď: Jedná sa o bod 15.1. súťažných podkladov, nedopatrením došlo k preklepu a bol
nesprávne uvedený bod 14.1..
2. Cit.: „ V bode 15.8. požadujete v časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ predložiť
vyplnenú prílohu č.1 Návrh na plnenie kritérií a ďalšie požiadavky podľa bodov 14.1, 14.2,
a 14.4., ktoré sa však v súťažných podkladoch nenachádzajú. Podľa zákona o verejnom
obstarávaní nemôže byť v časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ návrh na plnenie kritérií.
Žiadam o vysvetlenie celého bodu 15.8. a následnú opravu.“
Odpoveď: V bode 15.8. došlo nedopatrením k preklepu a celý bod 15.8 bude opravený
a bude znieť nasledovne:
15.8. Ak je uchádzačom skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti :
 podľa bodu 15.1. a 15.2. za každého člena skupiny osobitne


podľa bodu 15.4. za všetkých členov skupiny spoločne.

3. Cit.: „V bode 15.9.3. žiadate vyplniť prílohu č.2 súťažných podkladov. Táto je totožná
s prílohou č.1 súťažných podkladov a teda aj návrhom na plnenie kritérií. Podľa zákona
o verejnom obstarávaní nemôže byť v časti ponuky označenej slovom „Ostatné“ návrh na
plnenie kritérií. Žiadam o vysvetlenie bodu 15.9.3 a následnú opravu.“
Odpoveď: Bod 15.9.3 je uvedený informatívne v nadväznosti na bod 15.9.2, kde je uvedené
presne, že návrh rámcovej dohody je bez uvedenia ceny, musí byť doplnený len
o identifikačné údaje uchádzača a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača. Návrh rámcovej dohody má byť uchádzačom predložený v obálke „Ostatné“ bez
jej príloh. Následne v bode 15.9.3. je uvedené len informatívne, že vlastný návrh plnenia
predmetu zákazky podľa prílohy č.2 bude prílohou rámcovej dohody ako príloha č.1..
4. Cit.: „ V bodoch 16.1. a 16.2 žiadate predložiť vyplnenú prílohu č. 2 a prílohu č.1
súťažných podkladov. Keďže prílohy č. 1 a č.2 sú totožné, jedná sa o predloženie toho istého
dokumentu dvojmo. Žiadam o vysvetlenie bodov 16.1, 16.2 a následnú opravu.“
Odpoveď: V bode 16.1 verejný obstarávateľ požaduje uviesť jednotkovú cenu za kus, hárok,
alebo balenie podľa uvedenej špecifikácie predmetu zákazky v prílohe č.2 súťažných
podkladov a táto sa potom stane prílohou č. 1 návrhu rámcovej dohody. V bode 16.2. je
požiadavka len vyplnenia prílohy č.1 a to návrhu ponúknutej ceny celkom za predmet
zákazky a ktorú podpisuje štatutárny zástupca uchádzača.

5 Cit.:“ V bode 32.3 je uvedené, že uchádzač doručí nový štruktúrovaný rozpočet ceny podľa
výsledku elektronickej aukcie najneskôr do 2 (troch) dní od ukončenia elektronickej aukcie.
Jedná sa zrejme o preklep v uvedení počtu dní číselnou alebo slovnou hodnotou. Žiadam
o vysvetlenie a následnú opravu.“
Odpoveď: Áno jedná sa o preklep a oprava je číselná, teda znie v bode 32.3:...podľa výsledku
elektronickej aukcie najneskôr do 3 (troch) dní od ukončenia elektronickej aukcie.

