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VEC: VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č. 1 
Nadlimitná zákazka: „Podpora kreatívneho potenciálu priemyslu v GRANDSTONE s.r.o. – 
kamenárske technológie“ 
 
V zastúpení za osobu podľa § 8 zákona : GRANDSTONE, s.r.o., Šachorová 29, 831 07 Bratislava   
(ďalej aj “osoba podľa § 8 zákona”) Vám  v súlade s §48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 
poskytujeme nasledovné Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.1 k nadlimitnej zákazke 
zadávanej postupom verejnej súťaže s názvom:  
 
„Podpora kreatívneho potenciálu priemyslu v GRANDSTONE s.r.o. – kamenárske 
technológie“ 
 
Vysvetlenie  súťažných podkladov 
 
K dnešnému dňu bola osobe podľa §8 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov s 
nasledovnou otázkou: 
 
Otázka č. 1: 

„Chtěl jsem se zeptat ohledně vyplněného Jednotného evropského osvědčení pro veřejné 
zakázky. 

V manuálu pro JED jsem našel i odkaz na online formulář pro vyplnění osvědčení. Tento online 
formulář se ale v některých detailech liší formuláře JED s příponou rtf, který prázdný posílám také 
v příloze. 

 Jak jsem pochopil, měl by stačit online vyplněný formulář (tedy ještě podepsaný). 

Ale je to opravdu tak?“ 

Odpoveď na Otázku č. 1:  
Áno, postačuje aj online vyplnený formulár, ktorý spĺňa ustanovenia pre JED. Každá krajina 
EÚ môže poskytovať svoj štandardizovaný formulár, dôležité je aby bol daný formulár na 
vyplnenie z hodnoverného zdroja. Nakoľko štandardný formulár pre JED sa ustanovuje 
vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 (vydaným na základe splnomocňovacieho 
ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ). 
Zároveň Vám oznamujeme, že v  prípade Vašich pochybností ohľadom správnosti už 
predloženého formulára v ponuke je možnosť aj na doplnenie dokladu v súlade §40 ods.4 
zákona na základe požiadavky osoby podľa § 8 zákona. 
 
 
 
 
 



 

EVO Trade s.r.o., Kominárska 141/2-4, 831 04  Bratislava 

IČO: 48 067 504 

info@evotrade.sk 

www.evotrade.sk 

 
Osoba uviedla v oznámení o vyhlásení VO nasledovné: 
 
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie, časť III.1.1.) 
 
„(5) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti aj Jednotným 
európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie viď v súťažných podkladoch a v § 39 zákona.“ 
 

V súťažných podkladoch v časti A bod 17.1.2 je uvedené: 
             17.1.2 Doklady, dokumenty, iné písomnosti alebo informácie ako sú požadované vo Oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania v oddieli III.1) Podmienky účasti. Hospodársky 
subjekt môže v zmysle §39 zákona predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia 
podmienok účasti predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED). 
Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 
(vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/24/EÚ). 
Ďalšie informácie k Jednotnému európskemu dokumentu vrátane jeho vzoru a manuálu na 
jeho vyplnenie sú zverejnené na webstránke ÚVO, viď  
http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html  
V prípade predloženia JED bude dokument podpísaný oprávnenou osobou za 
uchádzača. 

 
Doplnenie / úprava súťažných podkladov: 
 
Osoba podľa §8 zákona upravuje súťažné podklady na str. 35 v časti Príloha A2 – Vyhlásenie 
o konflikte záujmov, bod „Názov predmetu zákazky“ : 
 
Namiesto: „Zvýšenie konkurencieschopnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. inováciou procesu 
obrusovania“ 
 
Viď: „Podpora kreatívneho potenciálu priemyslu v GRANDSTONE s.r.o. – kamenárske  technológie“ 
 
Žiadame záujemcov, aby doplnenie / úpravu súťažných podkladov zapracovali do svojich 
predkladaných ponúk. 
 
 
V zastúpení za GRANDSTONE s.r.o.                      
na základe plnej moci 
 

       Ing. Pavel Hulín v.r. 
                                                                                        ...............................                                                                                                      
                                                                                         Ing. Pavel Hulín 
                                                                                         konateľ  
                                                                                         EVO Trade s.r.o. 
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