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Vec: Doplnenie súťažných podkladov a výzvy na predkladanie ponuky

Verejný obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na zákazku
„Rekonštrukcia priestorov na praktické vyučovanie odborných predmetov v SOŠ veterinárnej
v Nitre“ – stavebné práce zverejnenú vo Vestníku č. 183/2018 zo dňa 14.9.2018, pod označením
12 841 WYP.
V súvislosti s povinnosťou elektronickej komunikácie v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v termíne od 19.10.2018 verejný obstarávateľ doplňuje: Súťažné podklady v časti II Dorozumievanie
a vysvetľovanie, bod 9 takto:
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi po 18.10.2018
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom sa bude uskutočňovať
elektronicky prostredníctvom Informačného systému ActiceProcurement Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja (ďalej IS AP UNSK) na portáli https://unsk.fo.e-obstaranie.sk, ak nie je v týchto
súťažných podkladoch uvedené inak.
Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť
zákazky) sa považuje registrovanie do zverejnenej zákazky, resp. stiahnutie súťažných podkladov
alebo súvisiacej dokumentácie pripojenej k zverejnenej zákazke prostredníctvom elektronického
nástroja IS AP UNSK na portáli https://unsk.fo.e-obstaranie.sk .
V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie SP, zo strany záujemcu či uchádzača musí byť
Žiadosť
o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického
nástroja IS AP UNSK na portáli https://unsk.fo.e-obstaranie.sk. Momentom odoslania
prostredníctvom https://unsk.fo.e-obstaranie.sk. sa považuje Žiadosť za doručenú.
V prípade uplatnenia Žiadosti o nápravu záujemca doručuje žiadosť o nápravu prostredníctvom
elektronického systému https://unsk.fo.e-obstaranie.sk. Momentom odoslania prostredníctvom
https://unsk.fo.e-obstaranie.sk. sa považuje Žiadosť o nápravu za doručenú.
Námietka sa doručuje na adresu Úradu pre verejné obstarávanie a verejného obstarávateľa v listinnej
forme, prostredníctvom poštovej prepravy, kuriérom či osobne, alebo v zmysle zákona o e-
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Governmente (prostredníctvom ÚPVS) v tomto prípade až takéto doručenie sa považuje za moment
doručenia.
V rámci elektronickej komunikácie má hospodársky subjekt možnosť zaslania tzv. Informácie
o podaní námietky verejnému obstarávateľovi elektronickou cestou v rámci zákazky.
Verejný obstarávateľ bude doručovať Vysvetlenia smerom k záujemcom či uchádzačom
prostredníctvom elektronického nástroja IS AP UNSK na portáli https://unsk.fo.e-obstaranie.sk do
elektronického konta záujemcu či uchádzača. Momentom odoslania prostredníctvom
https://unsk.fo.e-obstaranie.sk sa považuje Vysvetlenie za doručené. O tejto informácii bude každý
registrovaný uchádzač do zákazky notifikovaný.
Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4, § 40 ods. 5, § 41 ods. 2, § 53 ods. 1 a § 55 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ uchádzačom odosielať/doručovať do
elektronického konta uchádzača na portáli https://unsk.fo.e-obstaranie.sk (zriadeného záujemcom či
uchádzačom). Ak verejný obstarávateľ v konkrétnej Žiadosti neurčí iný spôsob doručovania napr.
vzoriek, uchádzač je povinný doručiť predmetné dokumenty doručiť prostredníctvom portálu
https://unsk.fo.e-obstaranie.sk. Spôsob doručovania napr. vzoriek určí verejný obstarávateľ osobitne.
Vybavenie Žiadosti o nápravu bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického
konta záujemcu záujemcov/uchádzačov na portáli https://unsk.fo.e-obstaranie.sk. Momentom
odoslania prostredníctvom elektronického nástroja IS AP UNSK na portáli https://unsk.fo.eobstaranie.sk sa považuje Vybavenie Žiadosti o nápravu za doručené.
Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej republiky, t.j.
slovenský jazyk.
Momentom doručenia pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania informácií
resp. dokumentov, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa alebo
záujemcu/uchádzača.
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo Vylúčenie uchádzača alebo Vylúčenie jeho
ponuky bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať uchádzačom v tomto postupe zadávania
zákazky prostredníctvom elektronického nástroja IS AP UNSK na portáli https://unsk.fo.eobstaranie.sk. Momentom odoslania prostredníctvom https://unsk.fo.e-obstaranie.sk sa považuje
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo Vylúčenie uchádzača alebo Vylúčenie jeho
ponuky za doručené.

Ak si bude uplatňovať inštitút Žiadosti o vysvetlenie, či revízny postup, či iný inštitút zo zákona
o verejnom obstarávaní, takýto subjekt sa zaregistruje na elektronickom portáli https://unsk.fo.eobstaranie.sk a predmetné doklady mimo uplatnenia námietky doručí verejnému obstarávateľovi
prostredníctvom uvedeného portálu. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so
záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ v predchádzajúcich bodoch určil
spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak v týchto
súťažných podkladoch nie je určené inak.
Registrácia do portálu https://unsk.fo.e-obstaranie.sk. je základom a povinnosťou
záujemcu/uchádzača pre možnosť využívania všetkých nástrojov a služieb, ktoré portál ponúka a
využíva pri elektronickom predkladaní ponúk a elektronickej komunikácii medzi verejným
obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom.
Registrácia do portálu vyžaduje poskytnutie základných informácií o záujemcovi/uchádzačovi, jeho
obchodných údajoch a kontaktných miestach a osobách.
Registrácia prebieha v dvoch fázach.
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V prvej fáze je potrebné zadať základné registračné údaje - vyplnenie registračného
formulára.
Odporúčame typ overenia poštou, kedy bude uchádzačom/záujemcom listovou zásielkou
doručený overovací kód.
V druhej fáze registrácie je potrebné zadať doručený overovací kód a doplniť potrebné
informácie. Dôležitým krokom je zadanie emailu (Používateľké meno) a Heslo.

Nepostačuje, aby dokumentácia bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného
obstarávateľa.
V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti,
verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný
obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný
individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.

Výzva na preloženie ponuky – Oznámenie o oprave
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: VI.3
Miesto, kde má byť text upravený: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
Namiesto:
Doplnenie bodu VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
má byť:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi po termíne 18.10.2018 v
zmysle § 20 ods. 2 ZVO sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom Informačného systému
ActiveProcurement ÚNSK (ďalej IS AP UNSK) na portáli https://unsk.fo.e-obstaranie.sk.
Ak už záujemca/uchádzač má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými
prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania
prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu).
Používateľská príručka pre registráciu hospodárskych subjektov na portáli IS AP UNSK
Manuál_Registrácia hospodárskeho subjektu - bude prístupná hospodárskym subjektom na portáli IS
AP UNSK v záložke Manuály na adrese:
https://unsk.fo.e-obstaranie.sk
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch doplnenie.
S pozdravom
Ing. Mgr. Ľudmila Števicová
odborný referent pre VO
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