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IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
Sídlo organizácie:
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
50 102 419
DIČ:
SK2120172802
Kontaktná osoba:
Katarína Švajdová, tel: 0948 793 394, e-mail: adminsp@kalna.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20303
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácii VO: https://ezakazky.sk/sluzbykalna

2.

ÚVODNÉ INFORMÁCIE O ZRIADENÍ DNS

2.1. Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je v tomto prípade definovaný ako elektronický proces
určený na obstarávanie tovarov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, podľa § 58 a nasl. zákona o verejnom
obstarávaní.
2.2. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí o zaradenie a následnom zasielaní výziev komunikovať
so záujemcami prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky poskytovateľa eBIZ Corp, s. r. o.,
prevádzkovanom na portáli https://www.ezakazky.sk.
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2.3. Vytvorením DNS sa rozumie zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania postupom
užšej súťaže v zmysle § 59 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
2.4. Zriadením DNS sa rozumie doručenie oznámenia o zaradení alebo nezaradení záujemcov do DNS po
uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS v zmysle § 60 ods. 8 zákona o verejnom
obstarávaní a zverejnením správy o zriadení DNS podľa § 24 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
2.5. Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý v stanovenej lehote podal žiadosť o zaradenie do
DNS.
2.6. Žiadosť o zaradenie do DNS/Žiadosť o účasť (ďalej len „Žiadosť o účasť“) je žiadosť o zaradenie
do procesu verejného obstarávania, ktorou záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v súlade
s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi. Žiadosť o účasť je možné
predkladať počas celej doby trvania DNS.
2.7.

Žiadosť o účasť musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku a musí obsahovať:
2.7.1. Žiadosť o účasť, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt
a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať,
obchodné meno záujemcu a označenie súťaže. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby
v žiadosti o účasť uvádzali iba takú e-mailovú adresu, ku ktorej bude mať reálne prístup
osoba záujemcu, zodpovedná za účasť vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
nezodpovedá za neprevzatie dokumentu zaslaného záujemcovi.
2.7.2. Dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti.
2.7.3. Splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o účasť podpisuje iná
osoba ako štatutárny zástupca.

2.8. Verejný obstarávateľ zaradí záujemcu do DNS len vtedy, ak predložil v zákonom stanovenej lehote
žiadosť o účasť a splnil podmienky účasti. Verejný obstarávateľ zároveň počas trvania DNS umožní
každému ďalšiemu záujemcovi predloženie žiadosti o účasť a to v súlade s bodom 2.6 týchto súťažných
podkladov, pričom takúto žiadosť verejný obstarávateľ vyhodnotí v súlade s § 60 ods. 13 zákona o
verejnom obstarávaní.
2.9. Postupy a úkony verejného obstarávateľa a uchádzača, neupravené v týchto súťažných podkladoch a v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, sa budú riadiť výlučne podľa zákona o verejnom
obstarávaní.
3.

PODMIENKY POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ V RÁMCI DNS

3.1. Pre správne fungovanie systému pre elektronické obstarávanie eZakazky je potrebné zariadenie s
internetovým pripojením a podporovaným internetovým prehliadačom Microsoft Internet Edge minimálne vo verzii 40, Firefox - minimálne vo verzii 60 alebo Google Chrome - minimálne vo verzii 60
a vyšším, pričom internetový prehliadač musí mať povolené tzv. „cookies“. Bližšie informácie o
minimálnych technických požiadavkách, registrácii, prihlásení ap. sú uvedené na internetovej stránke
poskytovateľa eBIZ https://www.ezakazky.sk v sekcii „Pomoc“, ktorá obsahuje voľne prístupné
dokumenty a príručky na stiahnutie, ktoré je možné získať aj bez potreby registrácie alebo prihlásenia.
4.

DOSTUPNOSŤ DOKUMENTOV, KOMUNIKÁCIA A VÝMENA INFORMÁCIÍ

4.1. Dokumenty potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti a vypracovanie ponuky sú verejne,
bezodplatne, neobmedzene, úplne a priamo prístupné na profile verejného obstarávateľa v
elektronickom nástroji eZakazky, prostredníctvom ktorého bude DNS vytvorený dňom uverejnenia
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní. Časti súťažných
podkladov, ktoré majú byť súčasťou ponuky uchádzača a záujemca/uchádzač ich bude povinný pri
vypracovaní ponuky upravovať, sú uverejnené podľa prvej vety v editovateľnej podobe.
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4.2. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektmi sa
uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku písomne - výlučne prostredníctvom elektronických
prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitami elektronického komunikačného nástroja eZakazky na
portáli https://www.ezakazky.sk. Za okamih doručenia správy sa v elektronickom nástroji eZakazky
považuje okamih jej odoslania a to v súlade s funkcionalitou eZakaziek.
4.3. Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v DNS v rámci elektronického nástroja
eZakazky sú uvedené v platných Všeobecných podmienkach pre DNS v systéme eZakazky.
5.

PREDMET A DRUH ZÁKAZKY

5.1.

Názov predmetu zákazky:
Nákup konštrukčného materiálu, stavebného materiálu a súvisiacich tovarov

5.2.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému na nákup konštrukčných, stavebných
materiálov a súvisiacich tovarov potrebných na výkon činností sociálneho podniku Služby Kalná s.r.o.,
r.s.p. vykonávaných na základe poverenia zriaďovateľa, rôznych stavebných prác a rekonštrukcií.
Podrobné vymedzenie a špecifikácia konkrétnych požadovaných položiek predmetu zákazky,
zadávanej v rámci zriadeného DNS, budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk.
Číselný kód podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný kód CPV:
44100000-1 Konštrukčné materiály a súvisiace prvky

Dodatočné kódy CPV:
03419000-0 Stavebné drevo/rezivo, 14200000-3 Piesok a íl, 14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň
a štrkopiesky (do betónu), 14211000-3 Piesok, 31200000-8 Rozvod elektriny a regulačné prístroje,
31210000-1 Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov, 31216200-5
Bleskozvody, 31220000-4 Komponenty elektrických obvodov, 31230000-7 Časti rozvodu elektriny
alebo regulačných prístrojov, 31310000-2 Hlavné vedenie, 31320000-5 Elektrické rozvodné káble,
31330000-8 Koaxiálne káble, 31340000-1 – Príslušenstvo izolovaných káblov, 31500000-1
Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky, 31524000-5 Príslušenstvo k stropným alebo nástenným
svietidlám, 31680000-6 Elektropotreby a príslušenstvo, 44100000-1 Konštrukčné materiály a
súvisiace prvky, 44111000-1 Stavebné materiály, 4111100-2 Tehly, 44111200-3 Cement, 44111300-4
Keramické výrobky, 44111400-5 Nátery a obklady, izolácie, opláštenia múrov, 44111500-6 Izolátory a
izolačné príslušenstvo, 44111520-2 Tepelnoizolačný materiál, 44111600-7 Tvarovky, 44111700-8
Dlaždice, 44111800-9 Malta stavebná, 44111900-0 Keramické dlaždice, 44112000-8 Rôzne stavebné
konštrukcie, 44112120-5 Profilové diely, 44112200-0 Podlahové krytiny, 44112210-3 Pevné podlahy,
44112200-0 Podlahové krytiny, 44112230-9 Linoleum,44112400-2 Strecha, 44112500-3 Strešné
materiály, 44112600-4 Zvuková izolácia, 44112700-5 Trámy, 44113000-5 Cestný stavebný materiál,
44113100-6 Dlažobné materiály, 44113140-8 Cestné kamene, 44113320-4 Obalené cestné
kamenivo, 44113810-6 Povrchový náter, 44114000-2 Betón, 44114100-3 Hotový betón, 44114200-4
Betónové výrobky, 44114220-0 Betónové rúry a ich príslušenstvo, 44114250-9 Betónové dosky,
44115000-9 Stavebné príslušenstvo, 44115100-0 Potrubia, 44115200-1 Klampiarske a kúrenárske
materiály, 44115210-4 Klampiarske materiály, 44115220-7 Kúrenárske materiály, 44115400-3 Strešné
okná, 44131000-7 Kanalizačné šachty, 44140000-3 Výrobky príbuzné stavebným materiálom,
44141100-1 Elektroinštalačné rúrky, 44142000-7 Rámy,44160000-9 Diaľkové potrubia, potrubia, rúry
obalenie, kladenie a podobné prvky, 44161200-8 Vodovodné potrubia, 44161400-0 Podvodné
diaľkové potrubia, 44162000-3 Potrubné rozvody, 44162100-4 Pomocný materiál pre potrubia,
44162300-6 Odtokové, odpadové potrubia, 44162400-7 Revízne otvory z glazovanej kameniny,
44162500-8 Potrubie na rozvod pitnej vody, 44163000-0 Rúrky a príslušenstvo (spojky), 44163100-1
Rúrky, 44163110-4 Odvodňovacie rúrky, 44163111-1 Drenážne rúrky, 44163130-0 Kanalizačné rúry,
44163160-9 Rozvádzacie rúrky a ich príslušenstvo, 44164310-3 Rúry a príslušenstvo
(spojky),44165000-4 Rúry a príslušenstvo (spojky), 44170000-2 Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace
so stavebnými materiálmi, , 4171000-9 Dosky stavebné, 44172000-6 Plechy stavebné, 44175000-7
Panel, 44190000-8 Rôzne stavebné materiály, 44191000-5 Rôzne stavebné materiály z dreva,
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44192000-2 Iné rôzne stavebné materiály z dreva, 44192200-4 Klince, 44200000-2 Konštrukčné
výrobky, 44210000-5 Konštrukcie a časti konštrukcií, 44221000-5 Okná dvere a súvisiace prvky,
44221100-6 Okná, 44221200-7 Dvere, 44230000-1 Výrobky stavebného tesárstva, 44221211-7 Rámy
dverí, 44221220-3 Protipožiarne dvere, 44231000-8 Prefabrikované plotové panely, 44300000-3
Káble, drôty a súvisiace výrobky, 44312000-0 Drôt na ploty, 44313000-7 Kovové pletivo, 44313200-9
– Drôtené pletivo, 44315000-1 Drôtené tyče, 44320000-9 Káble a súvisiace výrobky, 44322000-3
Príslušenstvo ku káblom, 44330000-2 Tyče, prúty, drôty a profily používané v stavebníctve,
44331000-9 Tyče, 44332000-6 Prúty (stavebné), 44333000-3 Drôty, 44334000-0 Profily, 444000004 Rôzne montované výrobky a súvisiace diely, 44410000-7 Predmety do kúpeľní a kuchýň,
44411000-4 Sanitárne výrobky, 44420000-0 Výrobky používané v stavebníctve, 44423000-1 Rôzne
výrobky, 44500000-5 Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny, 44510000-8 Nástroje,
44520000-1 Zámky, kľúče a pánty, 44530000-4 Upínadlá/spony, 44620000-2 Radiátory a ohrievače,
44621200- Ohrievače (kotly), 44621220-7 Kotly ústredného kúrenia, 44622000-6 Systémy
rekuperácie tepla, 44800000-8 Náterové farby, laky a tmely, 44810000-1 Náterové farby, 44830000-7
Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá, 44900000 -9 Kameň na stavebné účely, vápenec,
sadrovec a bridlica
6.

KATEGÓRIE TOVAROV V RÁMCI DNS

6.1.

Konkrétny predmet zákazky bude súčasťou jednotlivých výziev, ktoré budú zasielané všetkým
kvalifikovaným záujemcom, zaradeným do DNS, prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky. V
prípade, ak bude vyhlásená zákazka obsahovať tovary z rôznych kategórií, bude takáto konkrétna
zákazka rozdelená na časti, pričom ponuky bude možné predkladať na jednu, niekoľko alebo všetky
časti predmetu zákazky.

7.

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

7.1. Miestom dodania predmetu zákazky je Sociálny podnik Služby Kalná s.r.o., Červenej armády 55, 935 32
Kalná nad Hronom a územie obce Kalná nad Hronom, bližšie definované v jednotlivých výzvach a
objednávkach.
8.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA A TRVANIE DNS

8.1. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých
zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas trvania DNS. Maximálny rámec bol stanovený na základe
údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky za predchádzajúce
obdobie vo výške 1 000 000,00 EUR bez DPH.
8.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celú predpokladanú hodnotu DNS a predpokladá
zadávanie zákaziek v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, závislých od vlastných potrieb
verejného obstarávateľa.
8.3.
9.

Dĺžka trvania zriadeného DNS, na zadávanie jednotlivých zákaziek, je stanovená na 24 mesiacov.
ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

9.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, štátneho
rozpočtu a v prípade vzniku potreby, aj z finančných prostriedkov nenávratného finančného príspevku
EÚ (ďalej len "NFP").
9.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty
financované z NFP, v rámci tohto verejného obstarávania bližšie nešpecifikované. V prípade potreby
zabezpečenia pre projekty, v rámci ktorých už bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, alebo v
prípade podpísania ďalších zmlúv o NFP, o ktorých v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania
nemal vedomosť, bude možnosť zabezpečenia takejto položky z tohto verejného obstarávania.
9.3. Financovanie bude realizované bezhotovostným platobným stykom po splnení dodávky predmetu
jednotlivej zákazky, na základe predložených faktúr a podľa podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve.
Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia faktúry verejným obstarávateľom, pri
5

financovaní predmetu zákazky z vlastných finančných prostriedkov. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavky ani zálohové platby. V prípade financovania predmetu zákazky z NFP, uchádzač berie na
vedomie, že lehota splatnosti faktúr bude 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia faktúry verejným
obstarávateľom, z dôvodu ich odsúhlasenia poskytovateľom NFP a uchádzač sa zaväzuje akceptovať
takéto ustanovenie kúpnej zmluvy. Verejný obstarávateľ nezodpovedá za omeškanie platieb, ak
omeškanie bude spôsobené jeho peňažným ústavom resp.
poskytovateľom NFP.
10.

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

10.1. V prípade potreby objasnenia údajov alebo podmienok, uvedených v súťažných podkladoch, vo výzve
na predkladanie ponúk alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, môže
záujemca požiadať o ich vysvetlenie a to výlučne elektronicky prostredníctvom komunikačného
rozhrania v elektronickom nástroji eZakazky. Verejný obstarávateľ svoju odpoveď taktiež odošle v
elektronickom nástroji eZakazky, pričom bude zverejnená všetkým záujemcom.
10.2. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na
preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým známym záujemcom bezodkladne, najneskôr však 6
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie uchádzač požiada
dostatočne vopred, a to prostredníctvom komunikačného rozhrania v elektronickom nástroji eZakazky,
v ostatných prípadoch verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie záujemcom bezodkladne.
11.

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ

11.1. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť v DNS pred jeho zriadením je stanovená do 01.03.2022 do
10.00 hod.
11.2. Verejný obstarávateľ následne počas celej doby platnosti DNS umožní každému hospodárskemu
subjektu, aby požiadal o účasť, pričom počet zaradených záujemcov nie je obmedzený. Po zriadení
dynamického nákupného systému sa neuplatňujú ďalšie lehoty na predloženie žiadosti o účasť.
11.3. Žiadosť o účasť musí byť vyhotovená výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou eZakaziek
a musí obsahovať doklady a dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti.
Tieto doklady a dokumenty záujemca predkladá ako skeny originálnych dokladov a dokumentov, alebo
ako úradne osvedčené kópie, podpísané záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Postup, akým záujemca zašle žiadosť o účasť a ďalšie relevantné informácie ohľadom zákaziek
zadávaných v rámci zriadeného DNS, potrebné pre uchádzača, sú podrobne opísané v Príručke pre
uchádzača, ktorá je voľne dostupná na internetovej stránke https://www.ezakazky.sk v sekcii
„Pomoc“, bez potreby registrácie alebo prihlásenia.
11.4. Doklady a dokumenty predložené v žiadosti o účasť sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad
alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
slovenského jazyka, to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
11.5. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, vyhotovením a predložením žiadosti o účasť znáša
záujemca bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok posúdenia
žiadosti o účasť.
12.

DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI

12.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo spôsobom
podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
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12.2. Podľa § 32 ods. 3 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní záujemca so sídlom/miestom podnikania v
Slovenskej republike a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej
republiky, nie je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi nasledovné doklady:
potvrdenia zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra
Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.
12.3. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov vo
verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu do informačného systému OverSi, je oprávnený
vyžiadať si od záujemcov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.
12.4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
12.5. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona o
verejnom obstarávaní a podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §
34 zákona o verejnom obstarávaní sa nepožaduje.
12.6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené
verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“) podľa § 39 zákona o
verejnom obstarávaní. V takomto prípade predkladá naskenovaný originál JED-u vo formáte .pdf. Ak
záujemca použije JED, verejný obstarávateľ ho, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
písomne, elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky, požiada o
predloženie dokladu/dokladov nahradených JED-om. Záujemca predloží verejnému obstarávateľovi
doklad/doklady vo forme naskenovaného originálu, resp. naskenovanej úradne overenej kópie
dokladu/dokladov vo formáte .pdf a to v zákonom stanovenej lehote, ak verejný obstarávateľ neurčil v
žiadosti dlhšiu lehotu.
12.7. Vytvorenie elektronickej verzie formuláru JED - postup pre záujemcu:
12.7.1. Záujemca môže na vytvorenie elektronického JED-u využiť bezplatnú stránku Úradu pre verejné
obstarávanie,
poskytujúcu
elektronickú
verziu
tohto
formulára
na
adrese
https://www.uvo.gov.sk/espd/filter?lang=sk.
12.7.2. Manuál pre vyplnenie elektronickej verzie JED-u je možné bezplatne stiahnuť na adrese
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html pod
názvom JED - manuál - verzia 2.
12.8. Ak záujemca nevyužije na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, v takom prípade predkladá
záujemca na preukázanie splnenia podmienok účasti naskenované originály, resp. naskenované
úradne overené kópie dokladov v rozsahu stanovenom v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, vo formáte .pdf.
12.9. Vzhľadom na skutočnosť, že pred zaradením záujemcu do DNS je verejný obstarávateľ povinný
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti, verejný obstarávateľ odporúča záujemcom predkladať priamo
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti.
13. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ, ZARADENIE ZÁUJEMCOV DO DNS,
ZRIADENIE A TRVANIE DNS
13.1. Otváranie žiadostí o účasť v DNS sa vykonáva spôsobom určeným funkcionalitou elektronického
nástroja eZakazky a to sprístupnením obsahu žiadosti o účasť v DNS komisii verejného obstarávateľa
po uplynutí lehoty na podanie žiadosti o účasť v DNS.
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13.2. V prípade potreby verejný obstarávateľ požiada záujemcu o vysvetlenie/doplnenie žiadosti o účasť v
DNS. Záujemca doručí vysvetlenie/doplnenie žiadosti o účasť do dvoch pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ nestanoví dlhšiu lehotu.
13.3. Verejný obstarávateľ, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, informuje záujemcu o jeho zaradení
do vytvoreného DNS, alebo mu oznámi dôvody nezaradenia, pričom v informácii bude uvedená lehota,
v rámci ktorej môžu byť uplatnené revízne postupy.
13.4. Verejný obstarávateľ zriadi DNS po vyhodnotení všetkých žiadostí o účasť v DNS doručených
v lehote, uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
13.5. Nezaradený záujemca môže kedykoľvek, v rámci trvania DNS, predložiť opakovanú žiadosť o účasť v
DNS.
13.6. Počas trvania DNS verejný obstarávateľ umožňuje každému (aj novému) záujemcovi predložiť žiadosť
o účasť v DNS, ktorá obsahuje dokumenty podľa bodu 2.7 týchto súťažných podkladov. Takúto žiadosť
verejný obstarávateľ vyhodnotí spôsobom a v lehote podľa § 60 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní.
13.7. Podľa § 60 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní každý záujemca, ktorý je zaradený do DNS, musí
spĺňať podmienky účasti počas celého trvania DNS. Ak počas trvania DNS verejný obstarávateľ zistí,
že zaradený záujemca nespĺňa podmienky účasti, požiada ho o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov
na preukázanie splnenia podmienok účasti. Následne verejný obstarávateľ ponechá záujemcu
zaradeného v DNS, alebo ho z DNS vyradí.
13.8. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, vyhotovením a predložením žiadosti o účasť v DNS
znáša záujemca bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok
vyhodnotenia jeho žiadosti o účasť v DNS.

INFORMÁCIE K ZÁKAZKÁM/VÝZVAM, VYHLASOVANÝM V RÁMCI ZRIADENÉHO DNS
14. ZÁKLADNÉ PODMIENKY PREDKLADANIA PONÚK PRE KONKRÉTNE VÝZVY ZADÁVANÉ V DNS
14.1. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neuvedené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, v týchto súťažných podkladoch, prípadne v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk, sa
riadia príslušnými ustanoveniami platného zákona o verejnom obstarávaní.
15.

OPRÁVNENIE PREDLOŽIŤ PONUKU

15.1. Uchádzačom môže byť ten záujemca, ktorý požiadal o zaradenie do DNS, splnil podmienky účasti
stanovené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto
súťažných podkladoch, bol zaradený do DNS a ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie
ponuky v zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS.
16.

PREDLOŽENIE PONUKY A SPÄŤVZATIE PONUKY

16.1. Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku pri zadávaní konkrétnej
zákazky v rámci DNS, buď samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov a to výlučne
elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky. Uchádzač nemôže
byť v tom istom postupe zadávania zákazky, resp. pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS,
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
16.2. Uchádzač predloží úplnú ponuku na konkrétnu zákazku, zadávanú v rámci DNS, v určených
komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu
výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky. Kódovanie
a šifrovanie zabezpečuje elektronický nástroj eZakazky bez akejkoľvek potreby ďalších nástrojov.
16.3. Verejný obstarávateľ elektronicky, prostredníctvom funkcionality elektronického nástroja eZakazky,
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potvrdí prijatie ponuky pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS uchádzačovi.
16.4. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača:
a) ak nedodržal určený spôsob komunikácie,
b) ak obsah jeho ponuky pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS nie je možné sprístupniť,
c) ak nepredložil ponuku na konkrétnu zadávanú zákazku v rámci DNS vo vyžadovanom formáte
kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.
16.5. Ponuka v elektronickej podobe, predložená na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci DNS,
sa po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nesprístupní.
16.6. Uchádzač môže svoju ponuku, predloženú pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS, vziať
späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
16.7. Späťvzatie ponuky, predloženej na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci DNS, je možné
vykonať odvolaním pôvodnej ponuky a to výlučne elektronickými prostriedkami, spôsobom
určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky. Späťvzatú ponuku, predloženú na
konkrétnu zákazku zadávanú v rámci DNS, je potrebné doručiť spôsobom opísaným v týchto
súťažných podkladoch v lehote na prekladanie ponúk.
16.8. V prípade, ak na čiastkovú zákazku, alebo na niektorú jej časť, nebude predložená žiadna
ponuka, vyhradzuje si verejný obstarávateľ možnosť realizovať túto zákazku, prípadne jej časť,
postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní za predpokladu, že daná zákazka, resp.
jej príslušná časť, bude spĺňať príslušný finančný limit pre použitie daného postupu.
17.

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

17.1. Lehotu na predkladanie ponúk, pri zadávaní zákaziek v rámci DNS, určí verejný obstarávateľ vo výzve
na predkladanie ponúk.
17.2. Uchádzači predložia svoje ponuky na konkrétnu zákazku, zadávanú v rámci DNS, v lehote na
predkladanie ponúk výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja
eZakazky.
17.3. Obsah každej ponuky, predloženej na konkrétnu zadávanú zákazku v rámci DNS, bude sprístupnený
až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní.
18.

LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

18.1. Uchádzač je svojou ponukou, na konkrétnu zadávanú zákazku v rámci DNS, viazaný počas lehoty
viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk na
konkrétnu zadávanú zákazku v rámci DNS do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným
obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk.
19.

OTVÁRANIE PONÚK

19.1. Neverejné otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou elektronického
nástroja eZakazky, v čase a na mieste uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk konkrétnej zákazky,
zadávanej v rámci DNS, na adrese podľa bodu 1 týchto súťažných podkladov. Vzhľadom na použitie
elektronickej aukcie, ako aj v záujme zachovania čestnej hospodárskej súťaže, údaje z otvárania ponúk
komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
19.2. V prípade rovnakých návrhov na plnenie kritéria, t.j. rovnakej celkovej ceny viacerých uchádzačov,
rozhoduje o poradí ponúk, predložených na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci DNS, čas ich
predloženia.
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20.

VYHODNOCOVANIE PONÚK

20.1. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky, ktoré uviedol vo výzve na predkladanie ponúk a/alebo v týchto súťažných podkladoch a v
prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ponuka
predložená na konkrétnu zákazku, zadávanú v rámci DNS, nesmie obsahovať žiadne obmedzenia
alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti,
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
21.

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

21.1. Pri každej zákazke, na ktorú bude zaradený záujemca predkladať ponuku, uvedie svoj návrh na plnenie
kritéria. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia Celková cena za predmet zákazky v
EUR s DPH. V prípade, ak je zákazka rozdelená na časti, bude kritériom Celková cena za časť
predmetu zákazky v EUR s DPH. Uchádzačom predložený návrh na plnenie tohto kritéria musí byť
zaokrúhlený na dve desatinné miesta s odstránením skrytých desatinných miest.

22.

VYSVETĽOVANIE PONUKY, ODÔVODNENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY

22.1. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač
poskytol, písomne - elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky,
požiada o vysvetlenie ponuky predloženej na konkrétnu zákazku, zadávanú v rámci dynamického
nákupného systému a ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky predloženej
na konkrétnu zákazku, zadávanú v rámci DNS, nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
22.2. Ak sa pri konkrétnej zákazke, zadávanej v rámci DNS, javí ponuka ako mimoriadne nízka ponuka vo
vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službám, komisia písomne - elektronicky, spôsobom
určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky, požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce
sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
22.3. Uchádzač musí doručiť písomne - elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou elektronického
nástroja eZakazky, odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti o vysvetlenie, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.
22.4. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzača, predloženej v rámci zadávania konkrétnej zákazky v
rámci DNS, v súlade s požiadavkou podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo odôvodnenie
mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
23.

VYLÚČENIE PONUKY

23.1. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v súlade s ustanovením § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ písomne - elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja
eZakazky, oznámi uchádzačovi vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu
predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými
požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom a lehoty, v ktorej môže byť
doručená námietka podľa zákona o verejnom obstarávaní.
23.2. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním
štátnej pomoci a nie je schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc
bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie.
24.

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

24.1. Elektronická aukcia je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva
certifikované elektronické systémy certifikované podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

10

24.2. Elektronická aukcia sa bude realizovať v súlade s § 54 zákona o verejnom obstarávaní, prostredníctvom
elektronického nástroja eZakazky a v termíne, ktorý bude uvedený vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii pri konkrétnej zákazke, zadávanej v rámci DNS.
24.3. Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorých ponuky sa vyhodnocovali a neboli
vylúčené z postupu verejného obstarávania a ktoré splnili požiadavky na predmet zákazky. Aukčným
kritériom je Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. V prípade, ak bude zákazka zadávaná
v rámci DNS rozdelená na časti, bude aukčným kritériom Celková cena za časť predmetu zákazky v
EUR s DPH. Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý ponúkol po ukončení elektronickej
aukcie najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH za predmet zákazky. Na základe výsledku elektronickej
aukcie bude úspešný uchádzač vyzvaný na predloženie upravených jednotkových cien.
24.4. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Prílohe č. 3 - Elektronická aukcia týchto
súťažných podkladov.
24.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepoužiť elektronickú aukciu v prípade, ak by sa aukcie
zúčastnil len jeden uchádzač, v zmysle § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní.
25.

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOCOVANIA PONÚK

25.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, predložených v rámci zadávania konkrétnej zákazky v rámci
DNS, a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača/uchádzačov, bezodkladne písomne,
spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky, oznámi všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. V súlade
s § 55 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ neuverejní informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na profile verejného obstarávateľa v elektronickom nástroji
eZakazky. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma.
Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením
dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača, informácie o
charakteristikách a výhodách jeho ponuky a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona
o verejnom obstarávaní.
26.

UZAVRETIE ZMLUVY

26.1. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy s uchádzačom, ktorý bude označený
ako úspešný v rámci konkrétnej výzvy. V prípade, ak bude jednotlivá výzva rozdelená na niekoľko častí,
môže byť kúpna zmluva uzavretá na každú časť samostatne. V prípade, ak bude jeden uchádzač
úspešný vo viacerých častiach, bude s daným uchádzačom uzatvorená jedna zmluva na viacero častí.
Podrobnosti a bližšie informácie budú upravené v konkrétnych výzvach.
26.2. Verejný obstarávateľ neuzavrie kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a s
uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis
- zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
26.3. Úspešný uchádzač je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný v zmluve, najneskôr
v čase jej uzavretia, uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
26.4. Návrh kúpnej zmluvy, ktorá bude uzatváraná v rámci jednotlivých zákaziek, zadávaných v rámci DNS,
je uvedená v Prílohe č. 2 - Kúpna zmluva - návrh týchto súťažných podkladov. Zmluvné podmienky sa
budú meniť a prispôsobovať podľa skutočných potrieb v čase vyhlasovania jednotlivých výziev na
predkladanie.
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26.5. V prípade financovania predmetu zákazky z nenávratného finančného príspevku Európskej únie (ďalej
len „NFP EÚ“) platí: kúpna zmluva, spolufinancovaná z NFP EÚ, po uzatvorení s úspešným
uchádzačom podlieha povinnej administratívnej a finančnej kontrole zo strany poskytovateľa NFP
(RO/SO). Plnenie kúpnej zmluvy, spolufinancovanej z NFP EÚ, bude možné až po kladnom vyjadrení
kontroly predmetného verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP (RO/SO).
26.6. Kúpna zmluva, ktorá je výsledkom zadávania zákazky v DNS, je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov povinne zverejňovaná v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.
27.

ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

27.1. Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení
použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a zadávanie zákazky bude predmetom
opätovného uverejnenia.
27.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie v prípade, ak by bol
proces kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP EÚ, príp. iným orgánom, s negatívnym
výsledkom, alebo by výsledok kontroly nemal súhlasné stanovisko.
28.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

28.1. Ponuky uchádzačov sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov, iba ak ich použitie vyplýva zo zákona o
verejnom obstarávaní a je v súlade s týmto zákonom.
28.2. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní v platnom znení.

29.

PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Kúpna zmluva - návrh
Príloha č. 3 - Elektronická aukcia
Príloha č.4 - Súťažné podklady k výzve v rámci zriadeného DNS
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