
 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 15.04.2019 

 

Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predloženie 

žiadosti o účasť v procese zadávania zákazky na dodanie 

„Podvozky pre delostrelecké zbraňové systémy“ 
(ďalej len „Výzva“) 

 

KONŠTRUKTE - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO: 34 139 800 (ďalej 

len „zadávateľ“), boli doručené otázky na vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve potrebných na 

preukázanie splnenia podmienok účasti: 

Otázky: 

„Chceme se účastnit soutěže, která je vyhlášena v obchodním věstníku 69/2019 pod číslem 35412300-

8 (S000005) a máme dotazy k bodu 12.3.  

• Písmeno a) – můžeme prokázat dodávky podobného charakteru za posledních 5 let lhůty dodání, počty 

kusů včetně odběratelů, ale ceny jsou obchodní tajemství, proto Vás žádáme o zrušení tohoto parametru.  

• Písmeno c) - zda můžeme prokázat  strojové a technické vybavení čestným prohlášením jako je to v 

bodě b). V prohlášení uvedeme výrobu vozidel za poslední 3 roky a podáme k tomu obecný popis 

výrobních kapacit TATRY. Seznam všech strojů by byl příliš komplikovaný a dlouhý.“ 

 

Odpoveď: 

Zadávateľ poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti 

uvedených v predmetnej Výzve: 

K bodu 12.3, písm. a) Výzvy uvádzame: 

V prípade, ak sú v zozname dodávok rovnakého alebo podobného charakteru zákazky (ďalej len 

„referenčné zákazky“), ktorých cena je predmetom obchodného tajomstva, záujemca túto skutočnosť 

uvedie ako údaj o cene. Zároveň preukáže ním zvoleným spôsobom, že informácie o referenčnej 

zákazke napĺňajú podmienku, že zákazka je rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet 

zákazky v porovnateľnom rozsahu za porovnateľné obdobie plnenia. 

K bodu 12.3, písm. c) Výzvy uvádzame: 

Zadávateľ žiada preukázať podmienky účasti tak ako je to uvedené v bode 12.3, písm. c) Výzvy, t.j. 

zoznamom strojového a technického vybavenia, ktoré bude mať záujemca k dispozícii na riadne plnenie 

predmetu zákazky podľa opisu uvedeného v bode 4. výzvy, cit.: 

„Predmetom zákazky je dodávka podvozku v celkovom počte 25 kusov s priebežným plnením 

počas 4 rokov, pričom prvé plnenie bude predstavovať 4 kusy. Podvozok je špeciálne terénne 

vozidlo, ktoré je navrhnuté ako nosič špeciálnej nadstavby samohybnej kanónovej húfnice Zuzana 

2 s nosnosťou min. 16 000 kg. Podvozok bude s nosným chrbticovým rámom so štyrmi nápravami 

v prevedení 8x8 so stálym pohonom všetkých kolies a s výkyvnými polonápravami s nezávislým 

odpružením, viď.: kotadef.sk/sutaz/“ (ďalej len „Podvozok“) 

Záujemca je povinný uviesť všetko strojno-technické vybavenie slúžiace na zhotovenie 25 ks 

Podvozkov.  



 

 

Plnenie tejto podmienky účasti je v záujme záujemcov.  Podmienka je stanovená s cieľom dosiahnuť 

čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi, ktorí dosahujú zhodnú kvalifikačnú 

úroveň a údaje, ktoré zadávateľ žiada predložiť sú nevyhnutné pre regulárne odlíšenie hospodárskych 

subjektov, ktorí preukázateľne nedisponujú reálnymi výrobnými kapacitami od profesionálov v oblasti 

zhotovenia predmetu zákazky, ktorí sú schopní plniť. 

 


