
 

 

Vysvetľovanie číslo 1 

 

V rámci vysvetľovania k VO č. 16607 – MST sa chcem opýtať na časti týkajúce sa 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania: 

 

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 

Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Áno 

Opis osobitných podmienok: Úspešný uchádzač najneskôr k momentu podpisu zmluvy, ktorá 

bude výsledkom tohto 

verejného obstarávania, predloží verejnému obstarávateľovi nasledovné doklady: 

a)Platné doklady, registrácie a povolenia na podnikanie v energetike / plynárenstve s 

rozsahom podnikania dodávok 

plynu podľa rozhodnutia URSO (úrad pre reguláciu sieťových odvetví) v znení zákona č. 

276/2001 Z.z. o regulácii v 

sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a podľa zákona č. 

656/2004 Z.z. o energetike a zmene niektorých zákonov, platné minimálne počas trvania 

budúcej zmluvy, a to v origináli 

alebo v úradne osvedčenej kópii; 

b)Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, že má uzatvorenú zmluvu na rok 2013 a 

že zahájil rokovania o 

uzavretí zmluvy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o prístupe do distribučnej siete na 

rok 2014 na vymedzenom 

území príslušnom pre definované odberné miesta verejného obstarávateľa, a to v origináli 

alebo v úradne osvedčenej 

kópii; 

c)Uchádzač preukáže skutočnosť, že je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v 

zmysle platného zákona o 

energetike, predložením rozhodnutia o pridelení EIC kódu a čestného vyhlásenia o tom, že má 

uzatvorenú zmluvu so 

zúčtovateľom odchýlok, s uvedením zmluvného partnera, jeho identifikačných a kontaktných 

údajov, čísla zmluvy a 

dátumu jej uzavretia, 

d)Platné povolenie na podnikanie v energetike v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z.z. 

energetike a o zmene 

niektorých zákonov, nariadení vlády a súvisiacich služieb, a to v origináli alebo v úradne 

osvedčenej kópii 

 

body a) a b) použiť na dokladovanie zákazky v časti týkajúcej sa plynu? Dať ich do časti 

Ostatné - plyn? 

body c) a d) použiť na dokladovanie zákazky v časti týkajúcej sa elektrickej energie? Dať ich 

do časti Ostatné – elektrickej energie? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: Áno, uložte ich tak ako  popisujete. 

 

 

 



III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa 

zápisu do profesijných 

alebo obchodných registrov 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Vyžaduje sa splnenie 

podmienok účasti 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 (zákon). 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona 

v súlade s ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému 

postaveniu podľa zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné 

obstarávanie. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo 

verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 

osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 

26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 

ktorú má zabezpečiť. 

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo 

vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 

zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26, 31 a § 32 ods. 1 zákona. 

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov uvedených 

podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. 

 

K danému ustanoveniu III.2.1)Osobné postavenie bude teda postačovať Potvrdenie 

o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorým zdokladujeme §26 odst1. písmená: a), b), c), d), 

e), f)a na zdokladovanie §26 odst. 1. písmená: h), i), j ) - zdokladujeme čestným vyhlásením – 

bude to pre Vás takto postačujúce? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: Áno, bude to postačovať. Verejný obstarávateľ bude 

postupovať v súlade s výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa 

zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávani. 

 


