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1.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Krajina:
IČO:
URL:
Kontaktná osoba:
Telefón:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Šrobárova 2, 041 80 Košice
Slovenská republika
00397768
www.upjs.sk
Mgr. Ján Richnavský
+421 55 234 1168, M: +421 918 184 303
fax: +42155 6786959
e-mail: jan.richnavsky1@upjs.sk

Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií VO: https://www.ezakazky.sk/upjs
2.

ÚVODNÉ INFORMÁCIE O ZRIADENÍ DNS

2.1.

Dynamický nákupný systém (ďalej aj ako „DNS“) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky podľa
§ 58 a nasl. zákona 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“).

2.2.

Vytvorením DNS – sa rozumie zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania postupom užšej
súťaže v zmysle § 59 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 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.
Základné podmienky používania DNS sú uvedené v Prílohe č. 1 - „Všeobecné podmienky pre dynamické
nákupné systémy“ (ďalej len „Príloha č. 1“) týchto súťažných podkladov. Príloha č. 1 je zároveň zverejnená
na webovej adrese https://www.ezakazky.sk.

2.3.

Zriadením DNS – sa rozumie zaradenie záujemcov do DNS po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí
o zaradenie do DNS a zverejnením Správy o zriadení DNS podľa § 24 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní.

2.4.

Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý v stanovenej lehote podal žiadosť o zaradenie do DNS.

2.5.

Žiadosť o zaradenie do DNS / Žiadosť o účasť alebo ďalej tiež „Žiadosť o účasť“ – je žiadosť
o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti
a súčasne predkladá informácie o sortimente tovarov a služieb vo vzťahu k povahe predpokladaných
nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na trhu v znení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Žiadosť o účasť v DNS je možné predkladať počas celej doby trvania DNS.

2.6.

Žiadosť o účasť bude predložená v slovenskom alebo českom jazyku a bude obsahovať:
2.6.1. 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 (zhodná
s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do elektronického nástroja eZakazky), obchodné
meno záujemcu a označenie súťaže,
2.6.2. splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o účasť podpisuje iná
osoba ako štatutárny zástupca,
2.6.3. dokumenty ktorými záujemca alebo skupina záujemcov preukazuje splnenie podmienok účasti,
2.6.4. informáciu o sortimente tovarov, a to v súlade s predmetným oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania a týmito súťažnými podkladmi (vyplnenú Prílohu č. 2 – „Informácia o sortimente“
týchto súťažných podkladov).
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2.7.

Zaradený záujemca – verejný obstarávateľ zaradí záujemcu do DNS len vtedy, ak predložil v lehotách
určených zákonom žiadosť o účasť a splnil podmienky účasti. Verejný obstarávateľ zároveň počas trvania
DNS umožňuje každému ďalšiemu záujemcovi predloženie žiadosti o účasť v dynamickom nákupnom
systéme, a to v súlade s bodom 2.6 týchto súťažných podkladov, pričom takúto žiadosť vyhodnotí v súlade
s § 59 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

2.8.

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.

PREDMET A DRUH ZÁKAZKY

3.1.

Názov predmetu zákazky:
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva

3.2.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov,
osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových
zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh, krabicového SW a počítačových
náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené
podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV)
pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane poskytovania záručného servisu
a ostatných súvisiacich služieb.
Poskytnutie súvisiacich služieb:
dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia
spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti pri inštalácii,
konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov.
Presná špecifikácia konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie
ponúk.

3.3.

Číselný kód podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Dodatočné kódy CPV:
30212000-8 - Technické vybavenie minipočítačov
30212100-9 - Základné jednotky (CPU) pre minipočítače
30213000-5 - Osobné počítače
30213100-6 - Prenosné počítače
30213200-7 - Tabletový počítač
30213300-8 - Stolový počítač
30213400-9 - Základné jednotky (CPU) pre osobné počítače
30213500-0 - Vreckové počítače
30214000-2 - Pracovné stanice
30212000-8 - Technické vybavenie minipočítačov
30215000-9 - Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov
30215100-0 - Základné jednotky (CPU) pre mikropočítače
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30231100-8 - Koncové zariadenia počítačov (terminály)
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30231310-3 - Ploché displeje
30231320-6 - Dotykové monitory
30232000-4 - Periférne vybavenie
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30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
30234000-8 - Pamäťové médiá
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
30237130-9 - Počítačové karty
30237410-6 - Počítačová myš
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
38652120-7 - Videoprojektory
32413100-2 - Sieťové smerovače
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
3.4.

Podrobnejšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v prílohe č. 3 „Predmet zákazky“, avšak
konkrétny predmet zákazky bude súčasťou jednotlivých výziev, ktoré budú posielané všetkým
kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky.

4.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA DNS A TRVANIE DNS

4.1

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 1 424 256,94 Eur bez DPH.

4.2

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celú predpokladanú hodnotu DNS a predpokladá
zadávanie zákaziek v nepravidelných intervaloch, závislých od vlastných prevádzkových nákladov.

4.3

Tento DNS bude trvať 48 mesiacov.

5.

LEHOTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ

5.1

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť v DNS pred jeho zriadením je 21. 05. 2018 do 9.00 hod.
prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky.

5.2

Verejný obstarávateľ následne umožní počas celej platnosti DNS každému hospodárskemu subjektu, aby
požiadal o účasť v DNS. Počet zaradených hospodárskych subjektov do DNS nie je obmedzený.

6.

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SÚŤAŽNÉ PODKLADY KU KONKRÉTNYM ZÁKAZKÁM (VÝZVAM)

6.1.

Záujemca nebude žiadať o súťažné podklady, nakoľko tieto budú doručené len zaradeným záujemcom
súčasne s výzvou na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky.

7.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

7.1.

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, štátneho rozpočtu
a v prípade vzniku potreby, aj z finančných prostriedkov nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„NFP“) z EÚ.

7.2.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované
z NFP, v rámci tohto verejného obstarávania bližšie nešpecifikované, avšak bude možnosť, v prípade
potreby zabezpečenia pre niektoré z podpísaných projektov, resp. v prípade podpísania ďalších zmlúv
o NFP, o ktorých v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania nemal vedomosť, ak v rozpočtových
položkách projektu bude položka týkajúca sa tohto predmetu zákazky, využiť možnosť zabezpečenia takejto
položky z tohto verejného obstarávania.

7.3.

Financovanie bude realizované bezhotovostným platobným stykom po splnení dodávky predmetu jednotlivej
zákazky, na základe predložených faktúr a podľa podmienok dohodnutých v zmluve, alebo rámcovej
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dohode. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom,
pri 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 objednávateľom,
z dôvodu ich odsúhlasenia poskytovateľom NFP a uchádzač sa zaväzuje akceptovať takéto ustanovenie
v rámcovej dohode, prípadne kúpnej zmluve. Verejný obstarávateľ nezodpovedá za omeškanie platieb,
ak omeškanie bude spôsobené jeho peňažným ústavom resp. poskytovateľom NFP.
8.

ZMLUVNÝ VZŤAH A JEHO TRVANIE

8.1

Výsledkom verejného obstarávania bude buď uzavretie Rámcovej dohody alebo jednotlivej kúpnej zmluvy.
Podrobnosti, ako aj trvanie jednotlivých zmluvných vzťahov, budú upravené pri jednotlivých výzvach.

9.

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

9.1

Miesto dodania predmetu zákazky: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2,
040 01 Košice, rektorát, fakulty a jej pracoviská.

10.

KOMUNIKÁCIA

10.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20
zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického nástroja
eZakazky, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Realizácie
zákazky v rámci zriadeného DNS prebieha plne elektronicky s výnimkou podpisu zmluvy alebo realizácie
doručenia objednávky.
10.2 Verejný obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej žiadosti o účasť v DNS formát kódovania a šifrovania
„.pdf“. V elektronicky podanej žiadosti o účasť v DNS sa predkladajú scany originálnych dokladov, alebo
úradne osvedčených kópií, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
označené ich názvom.
10.3 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude
mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho
dispozície. Za okamih doručenia správy sa v elektronickom nástroji eZakazky považuje okamih jej odoslania
v elektronickom nástroji eZakazky, a to v súlade s funkcionalitou nástroja.
11.

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

11.1. 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.
11.2. Verejný obstarávateľ svoju odpoveď taktiež odošle v elektronickom nástroji eZakazky, pričom bude
zverejnená všetkým záujemcom. Zároveň všetkým záujemcom odošle e-mailovú notifikáciu o tom, že
odpoveď bola sprístupnená. Odpoveď na otázku bude verejným obstarávateľom zverejnená aj na Profile.
11.3. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie
splnenia podmienok účasti všetkým známym záujemcom bezodkladne, najneskôr však šesť (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.
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12.

DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI

12.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie preukáže záujemca podľa § 32
ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 alebo ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
12.2. Jednotný európsky dokument:
12.5.1

Záujemca môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady
na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom
jednotného európskeho dokumentu (ďalej len „JED“). V takom prípade predkladá naskenovaný
originál JED, vo formáte .pdf, s názvom „JED“. Ak záujemca použije JED, verejný obstarávateľ
môže v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na zabezpečenie riadneho priebehu verejného
obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu písomne, elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou
elektronického nástroja eZakazky požiadať záujemcu o predloženie dokladu/dokladov nahradených
JED. Záujemca predloží verejnému obstarávateľovi doklad/doklady vo forme naskenovaného
originálu, resp. naskenovanej úradne overenej kópie dokladu/dokladov vo formáte .pdf, s názvom
príslušného dokladu, a to v zákonom stanovenej lehote, ak verejný obstarávateľ neurčil v žiadosti
dlhšiu lehotu.

12.5.2

Ak záujemca nevyužije na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, v takom prípade predkladá
záujemca na preukázanie splnenia podmienok účasti naskenované originály, resp. naskenované
úradne osvedčené kópie dokladov v rozsahu stanovenom v predmetnom oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto SP, vo formáte .pdf, označené ich názvom.

12.5.3

Vzhľadom na skutočnosť, že pred zaradením uchádzača do DNS je verejný obstarávateľ povinný
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti, verejný obstarávateľ odporúča záujemcom predkladať
priamo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti.

Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť bezplatnú službu Európskej komisie
poskytujúcu elektronickú verziu tohto formulára:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk
alebo
http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
JED - manuál - verzia 2 (pdf, 806 kB)
JED - formulár (rtf, 2 MB)
JED - príručka k službe ESPD (pdf, 3 MB)
13.

DOKLADY A DOKUMENTY O ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÁCH O SORTIMENTE TOVAROV

13.1 Záujemca spolu so žiadosťou o účasť do DNS predkladá aj doklady a dokumenty o základných informáciách
o sortimente tovarov, stavebných práca služieb vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov (ďalej len
„informácia o sortimente“), a to v súlade s predmetným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
a týmito súťažnými podkladmi. Záujemca na preukázanie splnenia požiadavky predloží vyplnenú Prílohu č. 2
– „Informácia o sortimente“ týchto súťažných podkladov (ďalej len „Príloha č. 2“) s názvom „Informácia
o sortimente - tabuľka“. V Prílohe č. 2 uvedie ním ponúkané (sortimentné, resp. ekvivalentné) produkty, ktoré
spĺňajú povahu predpokladaných nákupov príslušnej položky predmetu DNS, na ktorú plánuje v DNS
predkladať svoju ponuku.
13.2 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že informácia o sortimente vo fáze posudzovania žiadostí o účasť v DNS
nie je predmetom vyhodnocovania návrhov na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. Komisia menovaná
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verejným obstarávateľom vyhodnotí žiadosti o účasť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
v intenciách predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
14.

OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ V DNS, ZARADENIE ZÁUJEMCOV DO DNS

14.1 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.
14.2 V prípade potreby verejný obstarávateľ požiada záujemcu o vysvetlenie/doplnenie žiadosti o účasť v DNS.
Záujemca doručí vysvetlenie/doplnenie žiadosti o účasť do 2 pracovných dní (ak verejný obstarávateľ
nestanoví inak) odo dňa doručenia žiadosti.
14.3 Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní bezodkladne informuje záujemcu o jeho
zaradení do vytvoreného DNS alebo mu oznámi dôvody nezaradenia, pričom v informácii bude uvedená
lehota, v ktorej môžu byť uplatnené revízne postupy.
14.4 Záujemca môže kedykoľvek v rámci trvania DNS predložiť opakovanú žiadosť o účasť v DNS.
14.5 Počas trvania DNS verejný obstarávateľ umožňuje každému záujemcovi predložiť žiadosť o účasť do DNS,
ktorá obsahuje dokumenty podľa bodu 2.10 týchto súťažných podkladov. Takúto žiadosť verejný
obstarávateľ vyhodnotí do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia, resp. podľa § 59 ods. 4 zákona
o verejnom obstarávaní.
14.6 Verejný obstarávateľ zriadi DNS po vyhodnotení všetkých doručených žiadostí o účasť v DNS doručených
v lehote na predkladanie žiadostí o účasť v DNS uvedenej v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania.
14.7 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.
15.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK
Podrobné informácie týkajúce sa základných podmienok zadávania zákaziek s použitím DNS sú uvedené
v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky neuvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch sa riadia príslušnými
ustanoveniami platného zákona o verejnom obstarávaní.

16.

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

16.1 Pri každej zákazke, na ktorú bude zaradený uchádzač predkladať ponuku, uvedie svoj návrh na plnenie
kritéria v Prílohe č. 1 – Návrh na plnenie kritéria k predmetnej výzve na predkladanie ponúk.
16.2 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená
v EUR s DPH. Zaokrúhlenie na počet desatinných miest určí verejný obstarávateľ v konkrétnej výzve
na predkladanie ponúk.
16.3 Komisia na vyhodnotenie ponúk prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky automatizovaným
spôsobom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli
vylúčené, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritéria“).
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16.4 Úspešný uchádzač vzíde z následného vyhodnotenia ponúk po realizácii aukčného postupu. Bližšie
špecifikácie aukčného postupu sú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk. Na účasť
v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku a splnili požiadavky na predmet
zákazky. Celková cena za celý predmet zákazky je aukčným kritériom. Úspešným uchádzačom bude ten
uchádzač, ktorý ponúkol po ukončení elektronickej aukcie najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky.
Na základe výsledku elektronickej aukcie bude úspešný uchádzač vyzvaný na predloženie upravených
jednotkových cien (ak to bude potrebné a/alebo ak už neboli vložené do elektronického nástroja eZakazky
priamo úspešným uchádzačom).
17.

UZAVRETIE ZMLUVY
S úspešným uchádzačom bude uzavretá písomná kúpna zmluva alebo rámcová dohoda (ďalej len ako
„zmluva“). Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s ustanoveniami zákona
o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora (bližšie viď. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).
V prílohe č. 4 a č. 5 sú uvedené návrhy zmlúv, ktoré bude verejný obstarávateľ v rámci DNS využívať.
Informácia o konkrétnom type zmluvy bude súčasťou jednotlivých výziev, ktoré budú posielané
všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky, pričom ich prílohou
bude aj upravený vzor príslušnej zmluvy.

18.

PODMIENKY POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ V RÁMCI DNS A ŠPECIFIKÁCIE
TECHNICKÉHO PRIPOJENIA
Podrobné informácie týkajúce sa podmienok používania elektronických zariadení v rámci DNS a špecifikácie
technického pripojenia sú uvedené v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.

19.

DOSTUPNOSŤ DOKUMENTOV K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU, KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE
INFORMÁCIÍ MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI
Podrobné informácie týkajúce sa dostupnosti dokumentov k verejnému obstarávaniu, komunikácie
a doručovaniu informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sú uvedené v Prílohe
č. 1 týchto súťažných podkladov.

20.

ZÁKON O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
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.

21.

PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM
Príloha č. 1 – Všeobecné podmienky pre dynamické nákupné systémy
Príloha č. 2 – Informácia o sortimente – tabuľka
Príloha č. 3 – Predmet zákazky
Príloha č. 4 – Rámcová dohoda – návrh
Príloha č. 5 – Kúpna zmluva – návrh
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