Oznámenie verejného obstarávateľa o vykonanej úprave v zadávacej dokumentácii

Verejný obstarávateľ, ktorým je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet nadlimitnej zákazky „Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice
pre príslušníkov finančnej správy“ uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku
Európskej únie zo dňa 19. 07. 2022 pod označením č. 2022/S 137-391247 a vo Vestníku verejného obstarávania
č. 162/2022 zo dňa 20. 07. 2022, ozn.: 33135-MST (ďalej len „verejné obstarávanie“).
Dňa 26. 07. 2022 a dňa 28. 07. 2022 boli verejnému obstarávateľovi v rámci verejného obstarávania doručené od
záujemcov žiadosti o vysvetlenie nasledovne:
Otázka záujemcu č. 1:
„Dňa 20.7.2022 bola zverejnené Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného
obstarávania č. 162/2022 pod značkou 33135-MST s lehotou na predkladanie ponúk 30.8.2022.
Môže verejný obstarávateľ' prehodnotiť' lehotu na predkladanie ponúk stanovenú na 30.8.2022? Nadlimitná
verejná súťaž bola vyhlásená počas dovolenkového obdobia a celozávodných dovoleniek výrobných podnikov.
Výber správneho materiálu, vyhotovenie strihov, vyhotovenie vzoriek potrebných na predloženie do akreditovanej
skúšobne a následnú certifikáciu nie je možné uskutočniť' v priebehu 28 pracovných dní. Len samotná certifikácia
výrobkov trvá minimálne mesiac od predloženia vzoriek predmetu obstarávania akreditovanej skúšobni. Žiadame
verejného obstarávateľa, aby prehodnotil lehotu na predkladanie ponúk, a aby postupoval podľa zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov § 21, odsek 2, § 42 odsek 1, odsek
10 a § 48. Zároveň žiadame verejného obstarávateľa, aby postupoval podľa zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom
obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov § 10 odsek 1, odsek 2 a odsek 3.“
Otázka záujemcu č. 2:
Na základe § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) žiadame Verejného obstarávateľa o poskytnutie vysvetlenia
súťažných podkladov pre predmet zákazky „Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice pre príslušníkov
finančnej správy“ v rámci zadávania nadlimitnej zákazky, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
bolo uverejnené v vo vestníku Európskej únie zo dňa 19. 07. 2022 pod označením č. 2022/S 137-391247 a vo
Vestníku verejného obstarávania č. 162/2022 zo dňa 20. 07. 2022, ozn.: 33135/MST k nasledovnej otázke, resp.
žiadosti o vysvetlenie záujemcu:
Dňa 19.07.2022 Verejný obstarávateľ oznámil verejné obstarávanie v príslušnom vestníku a určil lehotu na
predkladanie ponúk do 30.08.2022 23:59.
V rámci lehoty trvajúcej 42 dní určil verejný obstarávateľ osobitné predkladanie dôkazov na preukázanie splnenia
podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona zo strany uchádzačov., pričom zároveň určil, že každá
predkladaná vzorka tovarov deklarovaných uchádzačom prostredníctvom prílohy č. 7 súťažných podkladov musí
byť označená akreditovanou skúšobňou, ktorá má príslušné technické prostriedky na posudzovanie splnenia
požadovaných technických parametrov, predpisov a noriem platných v SR a EÚ, a to priamo na vzorke (nie na
obale), s vyznačením čísla certifikátu, záverečného protokolu a protokolu o skúškach z dôvodu zabezpečenia
identity vzorky s predkladanými certifikátmi a výsledkami skúšok.
Vzhľadom na súčasné obdobie čerpania celozávodných dovoleniek zamestnancami vo firmách ako aj rovnaké
čerpanie dovoleniek zamestnancov v skúšobniach nie je možné zabezpečiť výrobu kvalitných vzoriek, ktoré by
spĺňali všetky náležitosti verejného obstarávateľa a zároveň ich preskúšať ohľadne všetkých verejným
obstarávateľom vymienených technických špecifikácií počas obdobia od 19.07.2022 do 30.08.2022.

Lehota na predkladanie ponúk s odovzdaním vzoriek s certifikáciou množstva technických špecifikácií v lehote 42
kalendárnych dní, resp. 30 pracovných dní je neprimerane krátka vzhľadom na uvedené obdobie čerpania
celozávodných dovoleniek a preto nie je možné zabezpečiť kvalitné vzorky, ktoré by spĺňali všetky náležitosti
verejného obstarávateľa a ich preskúšanie počas obdobia od 19.07.2022 do 30.08.2022.
Na základe uvedeného navrhujeme, aby verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do
19.09.2022.“
Odpoveď verejného obstarávateľa na otázky č. 1 a č. 2:
Verejný obstarávateľ v nadväznosti na § 48 zákona o verejnom obstarávaní vykonal dňa 29. 07. 2022 v pôvodnom
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania opravu odoslaním oznámenia o korigende, ktorým predĺžil pôvodne
stanovenú lehotu na predkladanie ponúk a lehotu na otváranie ponúk nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk:
Namiesto:
do 30. 08. do 23:59 hod.
Má byť:
do 19. 09. 2022 do 23:59 hod.

Lehota na otváranie ponúk:
Namiesto:
do 31. 08. do 10:00 hod.
Má byť:
do 20. 09. 2022 o 10:00 hod.
Oznámenie o vykonaní tejto opravy v nadväznosti na doručené žiadosti o vysvetlenie verejný obstarávateľ súčasne
zverejnil dňa 29. 07. 2022 na portáli IS eZakazky, ako aj na profile ÚVO.

