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Bratislava, 24.10.2022 

 

VEC:  Vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 Spoločnosti SHM people management s.r.o., sídlo: Orechová 10, 900 31 Stupava, IČO: 
46 811 176, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 
č.83863/B, ako kontaktnej osobe vyhlasovateľa - Bratislavské garážové družstvo, družstvo pre 
výstavbu a správu garáží, sídlo: Drieňova 33, 821 01 Bratislava, IČO: 00 002 704, zapísanému 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č.143/B - obchodnej 
verejnej súťaže  „Demolácia objektu hromadných garáži Drieňová 33“, bola doručená žiadosť 
o vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. Spoločnosť SHM people management 
s.r.o. poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
Otázka č.1: 
„Je povinnosťou záujemcu sa do súťaže oficiálne písomnou formou prihlásiť pred lehotou na 
predkladanie súťažných návrhov, alebo sa predkladá priamo kompletná ponuka v lehote na 
prekladanie?.“   
 
Odpoveď na otázku č.1: 
Záujemca nie je povinný oficiálne sa prihlásiť do obchodnej verejnej súťaže, pre jeho účasť 
postačuje včas doručiť vyhlasovateľovi obchodnej verejnej súťaže súťažný návrh. 
 
 
Otázka č.2: 
„Podľa podmienok účasti záujemca predkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok 
osobného postavenia, bude vyhlasovateľ akceptovať zápis v Zozname hospodárskych 
subjektov podľa § 152 ZVO?“ 
 
Odpoveď na otázku č.2: 
V prípade ak záujemca v čase predloženia súťažného návrhu ako aj v posledný deň lehoty na 
predkladanie súťažných návrhov bude platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov 
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, zápisom v Zozname hospodárskych subjektov 
záujemca preukáže splnenie podmienok účasti uvedených v písm. a) až e) bodu 16. podmienok 
obchodnej verejnej súťaže. Záujemca v predloženom súťažnom návrhu uvedie registračné 
číslo zápisu záujemcu v Zozname hospodárskych subjektov. 
 
 S pozdravom 
 
 

....................................................... 
      JUDr. Dušan Hrnčiar, PhD. 
               konateľ 
   SHM people management s.r.o. 
         kontaktná osoba 
    Bratislavské garážové družstvo,  
družstvo pre výstavbu a správu garáží 


