UŽŠIA SÚŤAŽ –
ZRIADENIE DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Názov:

DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky,
príslušenstva a softvéru

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

V Trnave, dňa 09.07.2021

...........................................................
Mgr. Daniel Šiška
oddelenie verejného obstarávania

Súťažné podklady za verejného obstarávateľa schválil:

V Trnave, dňa 09.07.2021

...........................................................
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan MTF STU
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I.

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Krajina:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa organizácie (URL):
Komunikačné rozhranie:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Slovenská republika
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava
Mgr. Daniel Šiška
+ 421 918 646 022
daniel.siska@stuba.sk
https://www.mtf.stuba.sk/
www.ezakazky.sk

Ďalšie informácie možno získať na uvedenej adrese a uvedenom kontaktnom mieste.

II. Opis postupu verejného obstarávania
Názov :
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Druh:
tovary
Predmet dynamického nákupného systému:
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúce predmety
30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi
31600000-2 Elektrické zariadenia a prístroje
31640000-4 Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
32200000-5 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
32250000-0 Mobilné telefóny
32300000-6 Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo
obrazu
32320000-2 Televízne a audiovizuálne zariadenia
32330000-5 Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
32340000-8 Mikrofóny a reproduktory
32400000-7 Siete
32410000-0 Lokálne siete (LAN)
32420000-3 Sieťové zariadenia
32430000-6 Sieť WAN
32440000-9 Telemetrické a koncové zariadenia
32500000-8 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
32550000-3 Telefonické zariadenia
32580000-2 Dátové zariadenia
38600000-1 Optické nástroje
48600000-4 Databázový a operačný softvérový balík
48620000-0 Operačné systémy
48700000-5 Obslužné programy softvérových balíkov
48710000-8 Softvérový balík na zálohovanie a obnovu
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48730000-4 Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
48760000-3 Softvérový balík na ochranu pred vírusmi
48800000-6 Informačné systémy a servery
48810000-9 Informačné systémy
48820000-2 Servery
48900000-7 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
51610000-1 Inštalácia počítačov a zariadení na spracovanie informácií
Postup zadávania zákazky:
Užšia súťaž/ zriadenie dynamického nákupného systému
Hlavné miesto dodania tovaru:
Ulica Jána Bottu č.2781/25, 917 24 Trnava
Stručný opis predmetu verejného obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tohto dynamického nákupného systému (ďalej len ,,DNS")
bude dodanie informačnej/výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, audiovizuálnej techniky,
príslušenstva k obstarávanej alebo už používanej technike a dodanie softvérových programov.
Každý úspešný uchádzač, ktorému bude zadaná konkrétna zákazka v zriadenom DNS, bude povinný
zabezpečiť aj poskytnutie záručného servisu na dodaný tovar, v prípade potreby aj inštaláciu.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tohto DNS bude najmä dodanie osobných počítačov,
notebookov, tabletov, dokovacích staníc, serverov, pamäťových diskov do serverov, rozširujúcich kariet
a modulov do serverov, rackov, záložných zdrojov, pamäťových diskov do diskových polí, páskových
knižníc, aktívnych sieťových prvkov, menežovateľných a nemenežovateľných prepínačov (switchov),
LAN adaptérov, monitorov, tlačiarní, multifunkčných kopírovacích zariadení, skenerov, 3D tlačiarní,
modemov, reproduktorov, mikrofónov a slúchadiel, mobilných telefónov, web kamier, videokamier,
interných a externých pamäťových diskov, klávesníc a myší, pamätí RAM, grafických a sieťových
kariet, pamäťových USB kľúčov, USB predlžovacích káblov, nabíjacích káblov USB - USB C,
nabíjačiek USB, CD a DVD médií, digitálnych fotoaparátov, videoprojektorov, farebných televízorov a
súvisiaceho príslušenstva k uvedeným tovarom, ďalej dodanie antivírusových programov, firewall a
rôznych bežne dostupných softvérových balíkov.
Uvedený výpočet nie je stanovený taxatívne, ale len ako príklad výpočtu najčastejších predmetov
jednotlivých čiastkových zákaziek.
Podrobná špecifikácia predmetu jednotlivých čiastkových zákaziek bude uvedená vo výzvach na
predloženie ponuky, ktoré budú zasielané pri zadávaní zákaziek v rámci zriadeného DNS všetkým
záujemcom zaradeným do tohto DNS. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých
výzvach na predloženie ponuky v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne
požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje
udržateľné využívanie prírodných zdrojov a dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej
výrobe a spotrebe.
Cieľom zriadenia DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich aktuálnych potrieb.
Pri zadávaní konkrétnych zákaziek sa ponuky nebudú predkladať formou elektronického katalógu.
Verejný obstarávateľ nerozdelil DNS do kategórií alebo na časti, pretože samotné zadávanie
čiastkových zákaziek bude de facto rozdelením celej zákazky na niekoľko menších. Verejný
obstarávateľ sa zaväzuje, že pri zadávaní čiastkových zákaziek bude čiastkové požiadavky na nákup
tovarov v nich uvedených spájať na základe vecného a funkčného charakteru jednotlivých
požadovaných tovarov pri dodržiavaní princípov verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ zároveň
neobmedzuje počet záujemcov zaradených do DNS a ani nestanovuje žiadne podmienky či
kvalifikačné kritériá na kvalifikovanie sa do DNS, okrem podmienok osobného postavenia záujemcov
vychádzajúcich z § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“).
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Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v DNS v nepravidelných intervaloch a rôznom
rozsahu a finančnom objeme podľa vlastnej potreby.
Obhliadka miesta:
Obhliadka miesta dodania tovarov nie je potrebná.
III. Administratívne informácie
Predpokladaná hodnota DNS bez DPH:
Predpokladaná hodnota DNS bola určená v súlade s § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní ako
maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktorých zadanie sa predpokladá počas trvania
DNS vo výške 2 300 000 EUR bez DPH.
Typ zmluvy:
Výsledkom zadávania každej jednotlivej čiastkovej zákazky bude dohoda s úspešným uchádzačom
buď vo forme písomnej objednávky alebo vo forme kúpnej zmluvy. Rozhodnutie o forme obchodného
vzťahu učiní verejný obstarávateľ vždy ešte pred zaslaním výzvy na predloženie ponuky, v ktorej bude
o týchto skutočnostiach informovať. Záväzné zmluvné podmienky, spravidla záväzný návrh kúpnej
zmluvy, budú stanovené individuálne vo vzťahu ku každej čiastkovej zákazke zadávanej v rámci
zriadeného DNS.
Verejný obstarávateľ môže a vyhradzuje si právo vo výzvach na predloženie ponuky uviesť, že návrh
zmluvy je vypracovaný ako definitívna verzia a v čase medzi predložením ponuky a podpísaním zmluvy
už nebude možné na jeho obsahu a znení robiť akékoľvek obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť ku
zmene významu jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
Možná bude len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.)
a doplnenie cien, identifikačných údajov úspešného uchádzača či kontaktných osôb.
Platobné podmienky:
Preddavok na cenu ani zálohu verejný obstarávateľ nebude poskytovať. Vlastná platba bude
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry. Bližšie
informácie budú uvedené v návrhu zmluvy, ktorá bude súčasťou dokumentov pri zadávaní konkrétnych
zákaziek v rámci zriadeného DNS.
Financovanie:
Predmet jednotlivých zákaziek môže byť financovaný z nasledovných zdrojov:
- z prostriedkov štátneho rozpočtu
- z prostriedkov EÚ
- z prostriedkov EŠIF
- z vlastného rozpočtu verejného obstarávateľa
Bližšia špecifikácia zdroja financovania bude uvedená v konkrétnej čiastkovej výzve na predloženie
ponuky.
Komunikácia:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v
elektronickej podobe prostredníctvom systému eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, ktorý zabezpečí
trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak.
Pre komunikáciu v systéme eZakazky a pre elektronické predkladanie jednotlivých dokumentov
prostredníctvom systému eZakazky je potrebné vykonať registráciu do DNS realizovaného
prostredníctvom systému eZakazky. Záujemca o zaradenie do DNS sa zaregistruje priamo v
príslušnom DNS, zverejnenom v zozname DNS v profile verejného obstarávateľa.
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu na portáli www.ezakazky.sk, je aby záujemca príslušné
technické a odborné predpoklady. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie portálu
sú
zadefinované
v
súbore
„Manuál
pre
uchádzača“
a
dostupné
na
adrese:
http://www.ezakazky.sk/index.cfm?module=System&page=Help .
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Vysvetľovanie a doplnenie dokumentov verejného obstarávania:
Záujemca môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému eZakazky podľa pravidiel komunikácie uvedených
v predchádzajúcom bode týchto súťažných podkladov.
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ
oznámi bezodkladne všetkým záujemcom a uverejní ho v systéme eZakazky v dokumentácií k
verejnému obstarávaniu.
V prípade potreby môže verejný obstarávateľ doplniť/upraviť informácie uvedené v súťažných
podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácií.
Ochrana osobných údajov:
V súvislosti so zriadením DNS bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb
uvedených v žiadosti o účasť a ponuke každého záujemcu a uchádzača, ktorý predložil ponuku.
Záujemca alebo/aj uchádzač je dotknutou osobou, t. j. osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané.
Verejný obstarávateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
Údajov a v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a to na účely predloženia žiadosti o účasť a predloženia ponuky a jej
vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté záujemcov a/alebo
uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa uvedeného zákona. Verejný obstarávateľ má za to,
že predložením žiadosti o účasť alebo ponuky záujemca/uchádzač zabezpečil aj súhlasy všetkých
ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej žiadosti
o účasť/ponuke podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v prípade, ak to bolo
potrebné. Uvedené platí aj pre prípad, keď žiadosť o účasť/ponuku predkladá skupina dodávateľov.
Trvanie dynamického nákupného systému:
Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia, termín v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania 16.08.2021 je uvedený len ako predpokladaný, do termínu 31.12.2024 alebo do
vyčerpania predpokladanej hodnoty, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
IV. Žiadosť o účasť
Obsah žiadosti o účasť:
V žiadosti o účasť je záujemca povinný predložiť:
1.
Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných
dokumentov, vrátane identifikačných údajov ako názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno,
priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) záujemcu, IČO, IČ DPH,
DIČ, bankového spojenia ako aj uvedenie kontaktnej osoby s kontaktným údajmi (meno
a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail), podpísaný štatutárnym zástupcom záujemcu alebo
osobou oprávnenou konať za záujemcu. V prípade skupiny dodávateľov záujemca vyhotoví
doklad „Identifikačné údaje záujemcu“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena
skupiny. Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Zároveň v prípade skupiny záujemcov musí
byť vystavená plná moc pre jedného člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za
všetkých členov skupiny a konať v mene ostatných členov skupiny, podpísaná všetkými členmi
skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena
skupiny.
2.
Doklady preukazujúce splnenie stanovených podmienok účasti uvedených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania;
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3.
4.

5.

6.

Vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o zaradenie do dynamického nákupného systému“ podľa
prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov.
Čestné vyhlásenie o súhlase a akceptovaní všetkých podmienok uvedených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladoch, ktoré tvorí prílohu č. 2
týchto súťažných podkladov.
Vyplnený a podpísaný dokument „Predstavenie skupiny dodávateľov“ podľa vzoru
uvedeného v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov (vyplní iba záujemca, ktorý predkladá
žiadosť o účasť ako skupina dodávateľov).
Plnú moc v prípade, ak za záujemcu dokumenty tvoriace obsah žiadosti o účasť podpisuje
splnomocnená osoba.

Vyhotovenie žiadosti o účasť:
Žiadosť o účasť musí byť verejnému obstarávateľovi predložená prostredníctvom systému eZakazky.
Ak žiadosť o účasť záujemca nepredloží v stanovenej lehote na predkladanie žiadostí o účasť, môže ju
predložiť kedykoľvek po jej uplynutí a počas celej doby trvania DNS.
Jazyk žiadosti o účasť:
Žiadosť o účasť sa predkladá v štátnom jazyku (slovenský jazyk) alebo českom jazyku. Ak je doklad
alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Náklady na vypracovanie žiadosti o účasť:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť znáša záujemca bez
akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že
verejný obstarávateľ DNS nezriadi zruší postup verejného obstarávania.
Nevybratie uchádzača za dodávateľa tovarov nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.
Lehota na predloženie žiadosti o účasť:
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť je stanovená do 11.08.2021 do 10:00 hod. Ak záujemca
predloží žiadosť o účasť po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete, a to aj kedykoľvek počas
trvania DNS, splnenie podmienok účasti bude vyhodnotené do 10 pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti o účasť, ak v zákone nie je uvedené inak.
V prípade, ak záujemca predloží žiadosť o účasť iným spôsobom ako elektronicky a podľa pravidiel
stanovených v týchto súťažných podkladoch, nesplní podmienky na predloženie žiadosti o účasť
a nebude do DNS zaradený.

V. Otváranie a vyhodnotenie žiadostí o účasť
Otváranie žiadostí o účasť:
Systém eZakazky v súlade s § 60 ods. 4 zákona zabezpečí sprístupnenie predložených žiadostí až po
uplynutí lehoty na predloženie žiadosti o účasť. Otváranie žiadostí o účasť bude neverejné.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti/oznámenie o zaradení alebo nezaradení záujemcu do
dynamického nákupného systému:
Komisia na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti zriadená verejným obstarávateľom vykoná
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov bude založené na posúdení splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcov.
Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne (oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať
službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť).
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V prípade potreby vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov bude verejný obstarávateľ
postupovať podľa § 40 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemcu, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne zaradí do DNS, o čom
informuje záujemcu. V opačnom prípade verejný obstarávateľ informuje záujemcu o jeho nezaradení
do DNS. V tejto informácii verejný obstarávateľ uvedie dôvody tohto rozhodnutia, poučenie o možnosti
opakovane podať žiadosť o účasť a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. DNS sa považuje za
zriadený doručením informácie o zaradení/nezaradení všetkým záujemcom, ktorí predložili žiadosť o
účasť/žiadosť o zaradenie do DNS v lehote na predkladanie žiadosti o účasť.
Ak počas trvania DNS verejný obstarávateľ zistí, že zaradený záujemca nespĺňa podmienky účasti,
požiada ho o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia podmienky účasti.
Jednotný európsky dokument:
Záujemca môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť požadované doklady
jednotným európskym dokumentom. Verejný obstarávateľ však v takom prípade v súlade s § 39 ods. 6
zákona požiada záujemcu o predloženie všetkých dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona ešte pred
zaradením záujemcu do DNS.
Záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,
ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Informácie a pokyny na vyplnenie jednotného európskeho
dokumentu sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie na adrese
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html a vo vyhláške
Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom
európskom dokumente a jeho obsahu.

VI. Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk:
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať väčšinou na základe kritéria „najnižšia cena“ v súlade s §
44 ods. 3 písm. c) zákona. Verejný obstarávateľ si však vyhradzuje právo, aby v jednotlivých
prípadoch mohol použiť aj iné kritéria na vyhodnotenie ponúk, ci už najlepší pomer ceny a kvality alebo
náklady na životný cyklus výrobku, a to podľa vlastnej potreby a uváženia. Informácie o vyhodnotení
ponúk budú vždy vopred uvedené v konkrétnej výzve na predloženie ponuky.
Elektronická aukcia:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pred zaslaním jednotlivých výziev na
predloženie ponuky, či sa použije elektronická aukcia alebo nie. Podrobné informácie o uplatnení
elektronickej aukcie budú tvoriť súčasť každej výzvy na predloženie ponuky zasielanej záujemcom
zaradeným do DNS.

VII. Konflikt záujmov a aplikácia zákona
Konflikt záujmov:
Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov.
Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, keď osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh
verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný
osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s
verejným obstarávaním.
Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov.
Opatreniami podľa predchádzajúcej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy
alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť
pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
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Záujemca je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti jeho
vzniku, informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa.
Aplikácia zákona:
Skutočnosti neupravené v týchto súťažných podkladoch sa spravujú príslušnými ustanoveniami
zákona.

Prílohy:
1) Žiadosť o zaradenie do dynamického nákupného systému
2) Čestné vyhlásenie o súhlase a akceptovaní všetkých podmienok uvedených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladoch
3) Predstavenie skupiny dodávateľov
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Príloha č. 1

Žiadosť o zaradenie do dynamického nákupného systému

Predmet verejného obstarávania:
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Obchodné meno záujemcu:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca záujemcu, kontaktné údaje:
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu záujemcu:
Ako záujemca vo verejnom obstarávaní s názvom
„DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru“
vyhlásenom verejným obstarávateľom
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
žiadame o zaradenie do dynamického nákupného systému zriaďovaného týmto procesom verejného
obstarávania.

V ……………….…….. dňa ....................

.......................................................
meno a priezvisko, funkcia a podpis

Poznámka:
Formulár podpíše záujemca alebo osoba oprávnená konať za záujemcu (v prípade skupiny
dodávateľov sa vyžaduje podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby/osôb
oprávnenej/oprávnených komunikovať za všetkých členov skupiny dodávateľov v súlade s vyplnenou
prílohou č. 3 týchto súťažných podkladov).
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Príloha č. 2
Čestné vyhlásenie o súhlase a akceptovaní všetkých podmienok uvedených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladoch
Predmet zákazky:
DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru
Obchodné meno záujemcu:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca záujemcu, kontaktné údaje:
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu záujemcu:
Vyhlasujeme, že
1) že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania s názvom „DNS- Nákup informačnej,
telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru“, ktoré určil verejný obstarávateľ
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladoch,
2) všetky predložené doklady a údaje uvedené v žiaodsti o účasť sú pravdivé a úplné.

V ……………….…….. dňa ....................

.......................................................
meno a priezvisko, funkcia a podpis

Poznámka:
Formulár podpíše záujemca alebo osoba oprávnená konať za záujemcu (v prípade skupiny
dodávateľov sa vyžaduje podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby/osôb
oprávnenej/oprávnených komunikovať za všetkých členov skupiny dodávateľov v súlade s vyplnenou
prílohou č. 3 týchto súťažných podkladov).
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Príloha č. 3
Predstavenie skupiny dodávateľov
1. Vyhlasujeme, že žiadosť o účasť do verejného obstarávania predkladáme ako skupina
dodávateľov, zložená z členov skupiny
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
(uviesť pre všetkých členov skupiny: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, meno,
priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených konať za člena skupiny).
2. Skupina dodávateľov udeľuje splnomocnenie
.......................................................................................................................................................,
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov)
na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny
a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejného obstarávania na predmet
,,DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru“.

V ……………….…….. dňa ....................

.......................................................
meno a priezvisko, funkcia a podpis

Poznámka:


Formulár vyplní iba záujemca, ktorý bude skupinou dodávateľov.



Vyžaduje sa podpis
oprávnenej/oprávnených

každého
konať

člena skupiny
za
každého

dodávateľov alebo
člena
skupiny

osoby/osôb
dodávateľov
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