
 
	

Obec Svinia, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia 
	
	
	

Vysvetlenie č. 01 súťažných podkladov 
 

k zákazke „Zhotovenie stavby „Novostavba materskej školy v obci Svinia““, zverejnenej vo 
vestníku verejného obstarávania č. 101/2017 pod číslom 7284-WYP dňa 23.05. 2017. 
 
Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej e-mailom dňa 25.05.2017 
verejný obstarávateľ, v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), Obec Svinia ako verejný obstarávateľ 
poskytuje nasledovné vysvetlenie č. 01 súťažných podkladov: 
 
 
Otázka č. 1 
V bode i) súťažných podkladov na predmetnú zákazku je uvedené , že uchádzač má predložiť 
vyhlásenie k subdodávkam obsahujúcim podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok , podľa vzoru 
uvedeného v prílohe č . 03 k súťažným podkladom. 
 
V bode 19.3 a 19.8 súťažných podkladov je uvedené , že uchádzač v ponuke predloží doklady 
preukazujúce , že navrhovaní subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa splnenia 
požiadaviek podľa §41 ods. 1 písm. b) ZVO , t. j. najmä doklady k preukázaniu splnenia 
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO. 
 
Vo všeobecných informáciách k obchodným podmienkam je však uvedené že prílohu č . 3 
predloží úspešných uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvy, ak na plnenie zákazky 
subdodávateľov použije. 
 
Žiadame preto verejného obstarávateľa o upresnenie či je alebo nie je potrebné zoznam 
subdodávateľov predkladať do ponuky. 
 
Odpoveď na otázku č. 1 
Požiadavka uvedená v súťažných podkladoch Časť A.1, čl. 15 bod 15.1 písm. i) a v čl. 19 bod 
19.3, že uchádzač má predložiť vyhlásenie k subdodávkam obsahujúcim podiel zákazky, ktorý 
má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, 
podľa vzoru uvedeného v prílohe č . 03 k súťažným podkladom a že uchádzač v ponuke 
predloží doklady preukazujúce, že navrhovaní subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti 
týkajúce sa splnenia požiadaviek podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO , t. j. najmä doklady k 
preukázaniu splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO 
vychádzajú z ust. § 41 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).  
 
Požiadavka uvedená v súťažných podkladoch Časť B.3 čl. 1 bod 1.12 že „Prílohu č. 3 predloží 
úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvy, ak na plnenie zákazky subdodávateľov 
použije“, vychádza z ust. § 41 ods. 3 ZVO. 
 
Verejný obstarávateľ upresňuje predloženie cit. dokladu podľa vzoru v príl. č. 3 k súťažným 
podkladom takto: 
1. požiadavka aby Vyhlásenie o subdodávkach podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 predložil 
uchádzač v časti ponuky označenej ako „Ostatné“, tak ako je to uvedené v Časti A.1 čl. 15 bod 
15.1 písm. i) a v čl. 19 bod 19.3 súťažných podkladov zostáva v platnosti.  
 



 
2. verejný obstarávateľ týmto opravuje text v časti B.3 v čl. 1 bod 1.12 súťažných 
podkladov takto:  
 
Miesto opravy: 
Časť B.3 súťažných podkladov, čl. 1 bod 1.12. 
 
namiesto textu: 
1.12.	Prílohu	č.	3	predloží	úspešný	uchádzač	najneskôr	v	čase	uzavretia	zmluvy,	ak	na	plnenie	
zákazky	subdodávateľov	použije.	Tým	nie	je	dotknuté	právo	na	zmenu	alebo	doplnenie	nových	
subdodávateľov	podľa	čl.	X	Zmluvy.	
	
má	byť	text:	
1.12	Prílohu	č.	3	predloží	uchádzač	v	ponuke.	Tým	nie	je	dotknuté	právo	na	zmenu	alebo	
doplnenie	nových	subdodávateľov	podľa	čl.	X	Zmluvy.	
	
	
V	Košiciach	26.05.2017.	
	
	
Ing.	Dušan	Mihok,	v.r.	
mandatár	obce	Svinia	


