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04.02.2020 

 

Vec 

Vysvetlenie č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk 
 
 
Vyhlasovateľ, spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 

81 Podbrezová, IČO: 31 562 141 (ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“) vyhlásil v súlade s Príručkou k 
procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti 
podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 
2019 (ďalej aj ako „Príručka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou na webovom sídle 
verejného obstarávateľa dňa 10. 01. 2020 (ďalej aj ako „Výzva“) zákazku s názvom 
„Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň“, postup zadávania zákazky: 
zadávanie zákaziek vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z 
NFP (ďalej aj ako „Prieskum trhu“).  

 
Dňa 04. 02. 2020 bola Vyhlasovateľovi doručená jedným zo záujemcov Žiadosť o vysvetlenie 

výzvy na predkladanie ponúk . Vyhlasovateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie Výzvy: 
 

Otázka č. 1 (cit.): 
„Vážený obstarávateľ 
naša spoločnosť pri vypracovaní cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania na predmet 
zákazky ,,Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň´´ zistila, že parametre 
svietidiel vyšpecifikované v prílohe technická správa, časť SVIETIDLÁ spĺňajú podmienky iba 
svietidlá od jediného výrobcu. 
Radi by sme sa informovali, či verejný obstarávateľ naozaj trvá na tom, že má byť použitý konkrétny výrobok 
alebo upraví parametre v rámci TS tak, aby technickým požiadavkam vyhovovali minimálne 2 výrobky od 
rôznych výrobcov. 

 § 42 ods. 3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ,,zákon´´) uvádza 
nasledovne: technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo 
k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet 
zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa 
odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo 
ekvivalentný“. 
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Odpoveď č. 1: 
Vyhlasovateľ určil požiadavky na predmet zákazky v súlade s Príručkou a zároveň tak, aby v plnej 
miere zodpovedali jeho potrebám.  
 
Uchádzač môže ponúknuť akékoľvek svietidlá, ktoré tvoria jednotlivé položky predmetu zákazky, 
ktoré však musia spĺňať všetky minimálne požiadavky na technické (funkčné a výkonnostné) 
parametre, tak ako ich Vyhlasovateľ stanovil vo Výzve. 
 
Upozorňujeme, že terminológia, obdobná alebo rovnaká ako terminológia v zákone o verejnom 
obstarávaní, nie je pre účely postupu tohto typu zákaziek interpretovaná v kontexte príslušných 
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 

S pozdravom 
 
 

Ing. Marian Kurčík  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ 

 
                                              
 
 

 
Ing. Milan Srnka, PhD. 
člen predstavenstva a technický riaditeľ 
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