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Vec: Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko pre výletnú 
loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď a rekreačné plavidlá  
Vysvetlenie č. 4  informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti 
 
V zmysle §  48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na 
predmet zákazky Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko 
pre výletnú loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď a rekreačné plavidlá uverejnenej 
v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo S001 zo dňa 02.01.2020, pod 
číslom 2019/S001-171 a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 2 dňa 03.01.2020 pod 
číslom  67-MST Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, 
návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti: 
 
Otázka č. 1:  
Žiadame verejného obstarávateľa o uvedenie kvalifikovaného dôvodu niekoľkonásobnej opakovanej 
zmeny lehoty na predkladanie ponúk? 
 
Odpoveď: 
Zmena lehoty na predkladanie ponúk na deň 16.03.2020 o 10:00 hod bola určená na základe otázky č. 
36 Vysvetlenie č. 1  informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti a na základe veľkého množstva otázok na vysvetlenie informácií potrebných na 
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré boli zodpovedané vo 
Vysvetlení č. 1  informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti. Zmena lehoty na predkladanie ponúk na deň 31.03.2020 o 10:00 hod bola na 
základe veľkého množstva otázok na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, 
návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré boli zodpovedané vo Vysvetlení č. 3  
informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
Tieto lehoty zohľadňujú čas potrebný na zapracovanie podmienok uvedených vo Vysvetleniach  
informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti  
do ponuky. 
Zmena lehoty na predkladanie ponúk na deň 15.05.2020 o 10:00 hod bola určená na základe 
mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a zverejneného Mimoriadneho opatrenia 
a Otváranie ponúk úradom pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-
4e3.html?id=620), keďže v čase zmeny lehoty na predkladanie ponúk použitý informačný systém 
neumožňoval „on line“ sprístupnenie ponúk, verejný obstarávateľ zmenil (posunul) lehotu na 
predkladanie ponúk. 



 

Pri určovaní zmeny vyššie uvedených lehôt verejný obstarávateľ dodržal princíp proporcionality 
a princíp transparentnosti a  lehoty uvedené v §48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov. 
 
Otázka č. 2:  
Uvedomuje si verejný obstarávateľ, že neustálou zmenou lehoty na predkladanie ponúk, neúmerne 
stúpajú potenciálnym uchádzačom náklady vo verejnom obstarávaní, napr. expiráciou overených 
zahraničných dokumentov, vynútenou zvýšenou administráciou a pod.? Žiadame kvalifikovanú 
odpoveď. 
 
Odpoveď: 

Pri zmenách lehôt na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ postupoval v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a mimoriadnej situácií 
v Slovenskej republiky. Všetky doklady musia byť platné a aktuálne podľa lehôt v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zákon č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov znížil administratívnu 
záťaž pre potencionálnych uchádzačov napr. tým, že je možné na splnenie podmienok účasti 
predložiť Jednotný európsky dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne 
nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. 

  

 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 


