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Vec:  Zaslanie vysvetlenia 2  
 

Na základe žiadosti o vysvetlenie predloženej spoločnosťou: BSP Magnetica, s. r. o., 
Letná 42, 052 01 Spišská Nová Ves, doručenej dňa 14.11.2013 verejný obstarávateľ Mesto 
Spišská Nová Ves poskytuje k položeným otázkam následovné vysvetlenie:  
 
Otázka č.1 
A.2, bod 1.2 Niektoré z uvedených inštitúcií nemajú zákonom stanovenú lehotu do kedy sú povinný 
vydať takéto potvrdenie, prípadne na to majú 30, alebo 60 dní, alebo....  
Ako postupovať v takom prípade, ak nám inštitúcia nevydá potvrdenie do termínu podávania návrhov? 
 
Odpoveď 
Odpoveď na Vašu otázku bola predmetom usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 
2828-5000/2013 zo dňa 15.3.2013, citujem: 
 

„E-mailom zo dňa 22. 02. 2013 ste sa na nás obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k 
zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v znení platnom do 17. februára 2013 (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“).  
Pýtate sa, či je možné po otvorení obálok a po vyhodnotení podmienok súťaže, v prípade, ak 
chýbajú potvrdenia z poisťovní, daňového úradu atď., doložiť ich s dátumom terajším, tzn. po 
dátume otvárania obálok.  
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie.  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré uchádzač alebo 
záujemca v procese verejného obstarávania preukazuje predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní, alebo predložením platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov v zmysle § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; údaje zapísané v zozname 
podnikateľov sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a nie je 
potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať (§ 128 ods. 3 tohto zákona).  
Splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní posudzuje verejný obstarávateľ podľa § 33 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania 
(výzvou na predkladanie ponúk) a súťažnými podkladmi. V tejto súvislosti je zároveň ustanovené, 
že verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie 



predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti (odsek 6 tohto ustanovenia).  
Doklady, ktoré má uchádzač alebo záujemca v rámci preukazovania splnenia podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní predložiť, je síce verejný obstarávateľ povinný uviesť konkrétne a 
jednoznačne (čo do obsahu, rozsahu, štruktúry poskytnutých informácií, ako aj formy 
predkladaných dokladov), formálne požiadavky na predloženie dokladov (ponuky) nemôžu mať 
ale prednosť pred samotnou obsahovou a vecnou náplňou predkladaných dokladov.  
Inštitútom vysvetľovania /doplnenia podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní je možné v 
kontexte zverejnených podmienok zadávania zákazky požadovať vysvetlenie, resp. doplnenie 
dokladov už obsiahnutých v ponuke uchádzača alebo v žiadosti o účasť záujemcu, ktoré boli 
predložené ku konkrétnej podmienke účasti za účelom preukázania jej splnenia, ak z takéhoto 
dokladu /dokladov nie je možné posúdiť splnenie danej podmienky účasti, ku ktorej sa predložené 
doklady viažu. Pri posudzovaní toho, či by v konkrétnom prípade išlo o doplnenie predloženého 
dokladu alebo o predloženie nového dokladu, je potrebné vychádzať z kontextu zverejnených 
podmienok zadávania zákazky, a v tej súvislosti z údajov požadovaných uviesť v dokladoch, 
ktorými má byť splnenie relevantnej podmienky účasti v plnom rozsahu preukázané.“ 
 

 
S pozdravom 
 

 Mgr. Pavol Biroš 
 Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi a poskytovanie informácií 


