Vysvetlenie podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk
§ 26 Osobné postavenie
Vec:

Matici slovenskej so sídlom P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, IČO 00179027, verejnému
obstarávateľovi podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len
„zákona o verejnom obstarávaní“) bola v stanovenej lehote doručená žiadosť o vysvetlenie
podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk (ďalej len výzva) podlimitnej zákazky Riadenie projektu Digitálny archív
Matice slovenskej, ktorá bola zverejnená vo Vestníku VO č. 221/2013 dňa 12.11.2013 pod
značkou 18426 – WYS s redakčnou opravou uverejnenou vo Vestníku VO č. 233/2013 zo dňa
28.11.2013 pod značkou 19136 – IOX a vo vestníku VO č. 239/2013 zo dňa 6.12.2013 pod značkou
19466 - IOX.
V súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní Vám predkladáme vysvetlenie verejného
obstarávateľa:
Vo výzve na predkladanie ponúk, Oddiel III. Osobné, ekonomické, finančné a technické
informácie, časť III.1.1.Osobné postavenie je uvedené:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)....
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa §128 a nasl. Zákona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 predložením
úradne osvedčenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname
podnikateľov, ktoré je platné v čase predkladania ponuky.
Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného
postavenia uchádzačov, musí uchádzač v ponuke predložiť požadované doklady. Doklady, musia
byť v ponuke predložené v listinnej podobe ako originál resp. úradne osvedčené kópie a súčasne
uchádzač predloží doklady aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o
dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej
podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez
uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
Otázka/žiadosť o vysvetlenie:
V rámci osobného postavenia je požiadavka na predloženie notárom overeného potvrdenia o zápise
v zozname podnikateľov. Keďže Úrad pre verejné obstarávanie poskytuje iba elektronický výpis,
nie je možné notárske overenie iba overenie elektronickým podpisom. Je táto forma overenia
akceptovateľná?
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Vysvetlenie:
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov v termíne do 1.7.2013 – predkladá verejnému
obstarávateľovi potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov
v listinnej podobe spolu s čestným vyhlásením o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm. i)
a s čestným vyhlásením o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm. j) (formuláre čestných vyhlásení
sú prístupné na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v časti Zoznam podnikateľov).
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov v termíne po 1.7.2013 – úrad vyhotovuje takémuto
uchádzačovi elektronický odpis výpisu zo zoznamu podnikateľov, ktorý je podpísaný zaručeným
elektronickým podpisom a opatrený časovou pečiatkou. Zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou
sú rovnocenným ekvivalentom vlastnoručného podpisu ako i úradne osvedčeného podpisu. Elektronický
odpis uloží uchádzač na pamäťovom médiu a v listinnej podobe prikladá len vytlačený dokument.
Uložený súbor ako i vytlačený dokument sú len kópiou dokumentu podpísaného zaručeným
elektronickým podpisom. Zaručený elektronický podpis si následne verejný obstarávateľ môže
overiť, takže postačuje táto forma dokladu. Súčasne k tomuto dokumentu uchádzač prikladá čestné
vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm. h) (formulár je tiež prístupný na stránke
úradu).
Úspešný uchádzač na vyzvanie verejného obstarávateľa požiada Úrad pre verejné obstarávanie
o konvertovanie elektronického odpisu do listinnej podoby, t.j. o vyhotovenie listinnej podoby
elektronického odpisu opatrenej osvedčovacou doložkou, ktorú predloží verejnému obstarávateľovi.
Pre úplnosť informácií dodávame, že podnikateľ zapísaný v zozname, nie je povinný (teda môže,
ako je to uvedené vo výzve) predkladať v procese verejného obstarávania výpis zo zoznamu
podnikateľov.
V súlade s § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní úrad poskytne verejnému obstarávateľovi vo
vzťahu k uchádzačovi údaje zo zoznamu podnikateľov alebo prístup k týmto údajom a to
bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ požiada.

V Martine 11. decembra 2013

