Verejný obstarávateľ:

Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

OZNÁMENIE - KORIGENDA
A
SÚŤAŽNÉ PODKLADY - ÚPRAVA
Nadlimitná zákazka na obstaranie služieb realizovaná reverzným postupom (§ 66 ods. 7)
zadávaná postupom podľa § 66 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní alebo ZVO).

zn: G/2018/307/4848

Názov zákazky:

„Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy.“

Za opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch zodpovedá:
Vo Zvolene, 9.10.2018
Ing. Ľuboš Žabka
riaditeľ UHUL

Súlad súťažných podkladov a ZoVO potvrdzuje:
Vo Zvolene, 9.10.2018
Mgr. Sidónia Dolniaková
vedúca OVO

Súťažné podklady schvaľuje:
Vo Zvolene, 9.10.2018
JUDr. Martina Kurjatková
právnik NLC

Súťažné podklady schvaľuje:
Vo Zvolene, 9.10.2018
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ NLC

Oznámenie - korigenda
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Vypúšťa sa bod K:
K. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi v zmysle § 20 ZVO bude od 19.10.2018
prebiehať elektronicky prostredníctvom internetového rozhrania ww.obstaravanie.eranet.sk. Spôsob
komunikácie verejný obstarávateľ včas oznámi uchádzačom/záujemcom.
Nahrádza sa bod K nasledovným znením:
K. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi od 19.10.2018
K.1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje od
19.10.2018 elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému
ERANET dostupného na https://obstaravanie.eranet.sk (ďalej len „ERANET).
K.2. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme
ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk.
K.3. Za moment doručenia aj prevzatia elektronickej informácie sa považuje:
K.3.1. moment zverejnenia v prípade, ak sa informácia neposiela prostredníctvom elektronickej
správy, ale len zverejňuje v systéme ERANET (najmä súťažné podklady, vysvetlenie a pod.)
K.3.2. moment prečítania v systéme ERANET v prípade, ak sa informácia posiela prostredníctvom
elektronickej správy a ak lehota stanovená zákonom alebo komisiou verejného obstarávateľa začína
plynúť odo dňa doručenia informácie. Jedná sa najmä o nasledujúce skutočnosti:
- doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi
- prevzatie vybavenia žiadosti o nápravu uchádzačom alebo záujemcom
- informácia o vylúčení
- žiadosť o nahradenie subdodávateľa alebo tretej osoby, ktorou uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti
K.3.3. V prípade, ak si verejný obstarávateľ, uchádzač alebo záujemca elektronickú informáciu
neprečíta do troch pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej informácie, považuje sa táto
informácia za doručenú uplynutím posledného dňa uvedenej lehoty.
K.4. Moment odoslania informácie v prípade, ak sa informácia posiela prostredníctvom elektronickej
správy a ktorá má byť prijímateľovi doručená v lehote stanovenej zákonom verejnom obstarávaní. Jedná
sa najmä o nasledujúce skutočnosti:
- doručovanie oznámenia o vybavení žiadosti o nápravu
- zaslanie zápisnice z otvárania ponúk
K.5. V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému ERANET, možno komunikáciu medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami uskutočňovať aj prostredníctvom elektronickej schránky
dostupnej na stránke www.slovensko.sk. V takom prípade sa elektronická komunikácia riadi pravidlami
danými týmto elektronickým kanálom.
K.6. Ak záujemca alebo uchádzač, zašle informáciu prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich
obsah a nie je zaručená ich pravosť t.j. podaných faxom alebo e-mailom, záujemca alebo uchádzač
zabezpečí doručenie takejto žiadosti verejnému obstarávateľovi aj v elektronickej podobe cez systém
ERANET, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania tejto žiadosti uvedenými prostriedkami.
Pre dodržanie termínov na doručenie žiadosti verejnému obstarávateľovi je rozhodujúci dátum doručenia
elektronickej podoby žiadosti cez systém ERANET. Pokiaľ verejný obstarávateľ neobdrží žiadosť do 3
pracovných dní odo dňa jej odoslania faxom alebo e-mailom aj v elektronickej podobe cez systém
ERANET (t.j. v podobe, ktorá zabezpečuje trvale zachytenie obsahu písomnosti) verejný obstarávateľ
môže na takúto žiadosť hľadieť tak, ako keby nebola podaná.
K.7. Ak verejný obstarávateľ, poskytne informácie prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich
obsah a nie je zaručená ich pravosť t.j. podaných faxom alebo e-mailom, verejný obstarávateľ zabezpečí
doručenie takejto informácie aj elektronickej podobe cez systém ERANET, a to najneskôr do 3
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pracovných dní odo dňa odoslania tejto informácie prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich
obsah a nie je zaručená ich pravosť.
K.8. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do
systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti
PODMIENKY a MANUÁL.
K.9. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
- OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
- Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
- Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
K.10. Žiadosť o nahradenie subdodávateľa, tretej osoby
- Stanovenie lehoty na zaslanie odpovede min. 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
K.11. Výnimky z elektronickej komunikácie : viď výkladové stanovisko úradu č. 3/2018
- Žiadosti o nápravu a námietky akceptovateľné v listinnej podobe a cez elektronické schránky.
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Súťažné podklady - úprava
V časti III. Komunikácia a vysvetľovanie sa vypúšťa odsek:
19.4 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi v zmysle § 20 ZVO bude od
19.10.2018
prebiehať
elektronicky
prostredníctvom
internetového
rozhrania
www.obstaravanie.eranet.sk. Spôsob komunikácie verejný obstarávateľ včas oznámi
uchádzačom/záujemcom.

V časti III. Komunikácia a vysvetľovanie sa za článok 19 dopĺňa článok 19.A., ktorého znenie
je nasledovné:
19A. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi od 19.10.2018
19A.1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto
verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom
systému ERANET dostupného na https://obstaravanie.eranet.sk (ďalej len „ ERANET).
19A.2. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme
ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk.
19A.3. Za moment doručenia aj prevzatia elektronickej informácie sa považuje:
19A.3.1. moment zverejnenia v prípade, ak sa informácia neposiela prostredníctvom elektronickej
správy, ale len zverejňuje v systéme ERANET (najmä súťažné podklady, vysvetlenie a pod.)
19A.3.2. moment prečítania v systéme ERANET v prípade, ak sa informácia posiela
prostredníctvom elektronickej správy a ak lehota stanovená zákonom alebo komisiou verejného
obstarávateľa začína plynúť odo dňa doručenia informácie. Jedná sa najmä o nasledujúce skutočnosti:
- doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi
- prevzatie vybavenia žiadosti o nápravu uchádzačom alebo záujemcom
- informácia o vylúčení, výbere záujemcov alebo nezaradení do dynamického nákupného
systému
- žiadosť o nahradenie subdodávateľa alebo tretej osoby, ktorou uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti
19A.3.3. V prípade, ak si verejný obstarávateľ, uchádzač alebo záujemca elektronickú informáciu
neprečíta do troch pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej informácie, považuje sa táto
informácia za doručenú uplynutím posledného dňa uvedenej lehoty.
19A.4. moment odoslania informácie v prípade, ak sa informácia posiela prostredníctvom elektronickej
správy a ktorá má byť prijímateľovi doručená v lehote stanovenej zákonom verejnom obstarávaní. Jedná sa
najmä o nasledujúce skutočnosti:
- doručovanie oznámenia o vybavení žiadosti o nápravu
- zaslanie zápisnice z otvárania ponúk
19A.5. V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému ERANET, možno komunikáciu medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami uskutočňovať aj prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na
stránke www.slovensko.sk. V takom prípade sa elektronická komunikácia riadi pravidlami danými týmto
elektronickým kanálom.
19A.6. Ak záujemca alebo uchádzač, zašle informáciu prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich
obsah a nie je zaručená ich pravosť t.j. podaných faxom alebo e-mailom, záujemca alebo uchádzač zabezpečí
doručenie takejto žiadosti verejnému obstarávateľovi aj v elektronickej podobe cez systém ERANET, a to
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania tejto žiadosti uvedenými prostriedkami. Pre dodržanie
termínov na doručenie žiadosti verejnému obstarávateľovi je rozhodujúci dátum doručenia elektronickej
podoby žiadosti cez systém ERANET. Pokiaľ verejný obstarávateľ neobdrží žiadosť do 3 pracovných dní odo
dňa jej odoslania faxom alebo e-mailom aj v elektronickej podobe cez systém ERANET (t.j. v podobe, ktorá
zabezpečuje trvale zachytenie obsahu písomnosti) verejný obstarávateľ môže na takúto žiadosť hľadieť tak,
ako keby nebola podaná.
19A.7. Ak verejný obstarávateľ, poskytne informácie prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich
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obsah a nie je zaručená ich pravosť t.j. podaných faxom alebo e-mailom, verejný obstarávateľ zabezpečí
doručenie takejto informácie aj elektronickej podobe cez systém ERANET, a to najneskôr do 3 pracovných
dní odo dňa odoslania tejto informácie prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je
zaručená ich pravosť.
19A.8. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do
systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti
PODMIENKY a MANUÁL.
19A.9. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
- OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
- Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
- Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
19A.10. Žiadosť o nahradenie subdodávateľa, tretej osoby
- stanovenie lehoty na zaslanie odpovede min. 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti
19A.11 Výnimky z elektronickej komunikácie : viď výkladové stanovisko úradu č. 3/2018
- Žiadosti o nápravu a námietky akceptovateľné v listinnej podobe a cez elektronické schránky
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