SÚŤAŽNÉ PODKLADY
k zriadeniu Dynamického nákupného systému na predmet
zákazky

TOVAR
„DNS na dodávky elektriny a zemného plynu“
Dynamický nákupný systém vyhlásený postupom zadávania nadlimitnej zákazky
podľa ustanovení § 58 až § 61 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“)
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov:

V Bratislave dňa .....................

..........................................................................
Ing. Linkešová Miroslava
referent oddelenia verejného obstarávania

Osoba zodpovedná za vecnú a obsahovú stránku predmetu zákazky:

V Bratislave dňa

.....................

.......................................................................
Ing. Peter Rajkovič
Vedúci prevádzky

Súťažné podklady schválil:
V Bratislave dňa ...................

........................................................................
doc. Mária Heinzová, ArtD.
rektorka VŠMU

Obsah súťažných podkladov
Zoznam príloh: ...................................................................................................................2
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa ..........................................................................3

2.

Úvodné informácie o Dynamickom nákupnom systéme ..............................................3

3.

Opis predmetu zákazky ...............................................................................................4

4.

Skrátenie lehoty na predkladanie ponúk v rámci jednotlivých výziev ..........................5

5.

Komunikácia a vysvetľovanie .....................................................................................6

6.

Predkladanie žiadostí o zaradenie ................................................................................8

7.

Obsah Žiadosti o zaradenie do DNS ............................................................................9

8.

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť ......................................................................9

9.

Vyhodnotenie doručených žiadostí o zaradenie ...........................................................9

10. Preukazovanie splnenia podmienok účasti ...................................................................9
11. Vysvetľovanie ...........................................................................................................10
12. Dôvernosť verejného obstarávania ............................................................................ 11
13. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky ......................................................... 11

Zoznam príloh:
Príloha č. 1

- Žiadosť o zaradenie do DNS

Príloha č. 2

- Informatívne súťažné podklady k výzve na predkladanie ponúk
v rámci zriadeného DNS

Príloha č. 3

- Informatívna zmluva o dodávke elektriny k výzve na predkladanie
ponúk v rámci zriadeného DNS

Príloha č. 4

- Informatívna zmluva o dodávke plynu k výzve na predkladanie ponúk
v rámci zriadeného DNS

Príloha č. 5

- Jednotný európsky dokument

2

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1. Základné informácie
Názov organizácie:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Adresa sídla:
Ventúrska 268/3, 813 01 Bratislava
IČO:
00397431
(ďalej iba „verejný obstarávateľ“)
Kontaktná osoba:
Tel:
E-mail:

Ing. Linkešová Miroslava
+421 2 59301445
linkesova@vsmu.sk

1.2. Elektronické prostriedky
Komunikačné rozhranie: Dynamický nákupný systém je dostupný na webovom sídle
elektronického nástroja eZakazky poskytovateľa Ebiz Corp, s.r.o., prevádzkovanom na
portáli www.ezakazky.sk
Internetová adresa zákazky:
https://www.ezakazky.sk/vsmuba/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=882036
44&

2. Úvodné informácie o Dynamickom nákupnom systéme
2.1. Dynamický nákupný systém (ďalej aj ako „DNS“) je elektronický proces určený na
obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu. V tejto
fáze verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku primeraným aplikovaním postupu užšej
súťaže, ktorej výsledkom je zriadenie DNS a zaradenie do nej záujemcov, ktorí
preukážu splnenie podmienok účasti, tzv. kvalifikačných predpokladov, stanovené
verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v
súťažných podkladoch, t. j. vytvorí databázu „kvalifikovaných“ záujemcov. Ide však o
otvorenú kontraktačnú platformu, kde sa môžu kvalifikovať nové hospodárske subjekty
v podstate kedykoľvek počas celej doby trvania DNS.
Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému
obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní aktuálneho vývoja cien elektriny a plynu.
DNS je rozdelený na dve kategórie:
1. Nákupy elektriny a
2. Nákupy plynu
a to za účelom osobitného zadávania zákaziek na dodávku elektriny a dodávku plynu.
Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem dodávať elektrinu alebo zemný plyn podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa môžu zaslať žiadosť o zaradenie do príslušnej
kategórie DNS prostredníctvom systému eZakazky. Do príslušnej kategórie DNS bude
zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie do danej kategórie a preukázal
splnenie podmienok účasti. Počet záujemcov nie je obmedzený.
Prílohou č. 3 a 4 týchto súťažných podkladov je Informatívna zmluva o dodávke
elektriny /plynu, pričom konečné znenie zmluvy bude konkretizované pri každej výzve
na predkladanie ponúk.
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2.2. Základné pojmy:
Záujemcom sa pre účely tohto DNS rozumie hospodársky subjekt, ktorý podal žiadosť o
zaradenie do ktorejkoľvek kategórie DNS.
Zaradeným záujemcom sa na účely tohto DNS rozumie záujemca, ktorého žiadosť o
zaradenie do konkrétnej kategórie bola schválená a ktorý sa tak kvalifikoval do DNS. Iba
zaradení záujemcovia v danej kategórií budú vyzývaní na predkladanie ponúk do
vyhlásených zákaziek.
Žiadosť o zaradenie do DNS (ďalej aj „žiadosť o účasť“) je prejavom vôle hospodárskeho
subjektu byť vyzývaný na predloženie ponuky do zákaziek vyhlásených v danej kategórií
v zriadenom DNS a v prípade záujmu predložiť ponuku. Žiadosť o zaradenie do DNS je
možné predkladať počas celej doby trvania DNS.
DNS sa považuje za zriadený v okamihu, keď verejný obstarávateľ oznámi záujemcom,
ktorí doručili žiadosť (žiadosti) o zaradenie do kategórie (oboch kategórií) DNS v
základnej lehote na podanie žiadostí, informáciu o vyhodnotení ich žiadostí podľa § 60
ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
Základnou lehotou na podávanie žiadostí o zaradenie do DNS sa rozumie lehota, ktorá
je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

3. Opis predmetu zákazky
3.1. Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne,
podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a
zemného plynu pre dodávky počas najbližších 4 rokov. Plnenia na základe tohto DNS budú
realizované v Bratislave.
3.2. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného
DNS môžu byť integrované požiadavky spoločensky zodpovedného verejného
obstarávania a environmentálne charakteristiky.
Rozsah predmetu konkrétnej zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta dodania
predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých
výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom
podľa jednotlivých kategórií prostredníctvom systému eZakazky.
3.3. Len tým záujemcom, ktorí boli zaradení do jednotlivých kategórií DNS je možné
potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky.
Verejný obstarávateľ preto odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do
príslušných kategórií v DNS do uplynutia základnej lehoty na predkladanie žiadostí
uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej
konkrétnej zákazky sa nezaradení záujemcovia nevedia už uchádzať o vyhlásenú
zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávate! bude môcť zaslať výzvu na
predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné
zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej
jednotlivej zákazke môže takémuto záujemcovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho
zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.
3.4. Rozsah verejného obstarávania vymedzený spoločným slovníkom obstarávania (CPV) v
rámci skupín:
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
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09123000-7 Zemný plyn
09310000-5 Elektrická energia
3.5. Predpokladaná hodnota DNS:
Vo vzťahu ku kategórií Nákupy elektriny:
Tabuľka 1 Prehľad predpokladanej spotreby elektriny na základe spotreby minulých rokov

Spotreba elektriny v MWh za VŠMU
v Bratislave všetky odberné miesta spolu
730 MWh
2 920 MWH

Predpokladaná spotreba za 1 rok:
Predpokladaná spotreba za 4 roky
Vo vzťahu ku kategórií Nákupy plynu:

Tabuľka 2 Prehľad predpokladanej spotreby plynu na základe spotreby minulých rokov

Spotreba plynu v MWh za VŠMU
v Bratislave všetky odberné miesta spolu
Predpokladaná spotreba za 1 rok:
Predpokladaná spotreba za 4 roky

2 112

8 448 MWh

Tabuľka 3 Určenie celkovej PHZ DNS

Predpokladaná spotreba elektriny
najbližšie 4 roky (48 mesiacov):

pre

Predpokladaná spotreba plynu
najbližšie
4 roky (48 mesiacov):

pre

2 920 MWh

8 448 MWh
Celkové
predpokladané
množstvo
energií na obdobie 48 mesiacov:

11 368 MWh

3.6. Doba trvania DNS je od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do
uplynutia štyroch (4) rokov podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
3.7. Informácia o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že pri
jednotlivých výzvach v rámci tohto DNS použije elektronickú aukciu, a to v závislosti od
trhových cien plynu a elektriny. Túto informáciu (spolu s prípadnými podmienkami
použitia elektr. aukcie) verejný obstarávateľ vždy zverejní vo výzve na predkladanie
ponúk.
3.8. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových
prostriedkov verejného obstarávateľa.

4. Skrátenie lehoty na predkladanie ponúk v rámci jednotlivých výziev
4.1. Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhradzuje
právo v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk určiť lehotu na predkladanie ponúk
kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami. Lehota na predkladanie ponúk určená verejným
obstarávateľom bude vždy minimálne 3 dni (z dôvodu nepredvídateľného vývoja cien na
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trhu a s cieľom rýchleho nákupu v čase výhodných cien). Za týmto účelom záujemca
označí vo vyhlásení tvoriaceho prílohu Žiadosti o zaradenie, či s takýmto skrátením
súhlasí alebo nesúhlasí.

5. Komunikácia a vysvetľovanie
5.1.Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. určuje
prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne
dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi
informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti
záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania.
5.2.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom sa uskutočňuje
v slovenskom alebo českom jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému
eZakazky, prevádzkovaného na elektronickej adrese: www.ezakazky.sk. Tento spôsob
komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
5.3.Na bezproblémové používanie systému eZakazky je nutné používať jeden z
podporovaných internetových prehliadačov:
• Microsoft Internet Edge – minimálne vo verzii 40
• Firefox – minimálne vo verzii 26
• Google Chrome – minimálne vo verzii 35
Správna funkčnosť pri použití iných prehliadačov, prípadne starších verzií uvedených
prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté
cookies a povolený JavaScript.
5.4. Verejný obstarávateľ umožňuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup k
súťažným podkladom, prílohám vysvetleniam a ďalšej doplňujúcej dokumentácii na
profile, ktorý ho nasmeruje na úložisko dokumentov na portáli elektronického nástroja pre
účely tohto verejného obstarávania.
5.5.Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému eZakazky
bude predkladanie žiadostí o zaradenie, ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov,
vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov ako aj
komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje
zákon o verejnom obstarávaní.
5.6. Časti súťažných podkladov, ktoré majú byť súčasťou ponuky a hospodársky subjekt ich
musí pri vypracovaní ponuky upravovať, verejný obstarávateľ zverejňuje v editovateľnej
podobe.
5.7. V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti zo strany
záujemcu či uchádzača, musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému
obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na adrese
www.ezakazky.sk.
5.8. V prípade uplatnenia Žiadosti o nápravu záujemca doručuje žiadosť o nápravu
prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Obsah formulára žiadosti o
nápravu je uvedený na stránke UVO v systéme ISZÚ – Formuláre.
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5.9. Námietky musia byť doručené Úradu pre verejné obstarávanie a verejnému
obstarávateľovi. Verejnému obstarávateľovi sa námietky doručujú v elektronickej podobe
prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky. Námietky vrátane príloh doručené
elektronicky musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom uchádzača
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača pre účely tohto verejného obstarávania
alebo vytvorené zaručenou konverziou originálnych listinných dokumentov. V prípade, že
uchádzač predkladá námietku prostredníctvom splnomocnenca, tak jeho splnomocnenie
musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom uchádzača alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača pre účely tohto verejného obstarávania alebo toto
splnomocnenie musí byť vytvorené zaručenou konverziou originálnych listinných
dokumentov.
5.10. Vybavenie Žiadosti o nápravu bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do
elektronického konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) zriadeného na
portáli www.ezakazky.sk.
5.11. Momentom doručenia/odoslania akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o
výsledku verejného obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti
alebo vylúčenia ponuky) pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment
odoslania informácií resp. dokumentov prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky
na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného
obstarávateľa alebo záujemcu/uchádzača.
5.12. V prípade potreby vysvetliť alebo objasniť údaje uvedené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii,
môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie výlučne prostredníctvom
systému eZakazky na elektronickej adrese:
https://www.ezakazky.sk/vsmuba/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=882036
44&
5.13. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby sa zaregistrovali alebo prihlásili do
elektronického nástroja spôsobom uvedeným v bode 5.15 tejto časti súťažných podkladov
z dôvodu plnej elektronickej komunikácie v procese verejného obstarávania vrátane
predkladania ponúk.
5.14. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že vzhľadom k plnej
elektronickej komunikácii v procese verejného obstarávania vyplývajúcej zo zákona o
verejnom obstarávaní, záujemca/uchádzač je povinný byť on-line a kontrolovať si svoje
konto zriadené v elektronickom nástroji, nakoľko doručovanie v procese verejného
obstarávania bude prebiehať výhradne elektronicky do konta záujemcu/uchádzača v
elektronickom nástroji určenom pre účely zadávania tejto zákazky.
5.15. Registrácia a prihlasovanie:
5.15.1 ak ešte záujemca nemá zriadené konto v elektronickom nástroji eZakazky a má
záujem prihlásiť sa do zákazky, zadá do internetového prehliadača webovú adresu
elektronického nástroja, klikne na názov zákazky, potom klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa
do zákazky“. Na nasledujúcej stránke vyplní IČO v časti „Registrácia nového
dodávateľa“, klikne na tlačidlo „Registrovať“ a vyplní zostávajúce údaje podľa pokynov
uvedených pri registrácii v elektronickom nástroji na webovej adrese elektronického
nástroja. Po registrácii mu bude na ním uvedenú e-mailovú adresu doručené prístupové
údaje, ktorými sa prihlási do elektronického nástroja.
E-mailová adresa uvedená pri registrácii do systému eZakazky musí byť zhodná s adresou
uvedenou v Žiadosti o zaradenie do Dynamického nákupného systému.
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5.15.2 ak už záujemca má v elektronickom nástroji zriadené konto, záujemca zadá do
internetového vyhľadávača webovú adresu elektronického nástroja, klikne na názov
zákazky, potom klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa do zákazky“ a prihlási sa do
elektronického nástroja. V prípade, ak prihlasovacie heslo zabudol, klikne na tlačidlo
“Zabudli ste heslo?”. Po kliknutí sa zobrazí formulár, kde je potrebné zadať prihlasovací
e-mail a po kliknutí na tlačidlo “Odoslať“ elektronický nástroj vygeneruje nové heslo a
odošle ho na zadaný e-mail, ktorým sa záujemca prihlási do elektronického nástroja.
5.15.3 prihlási sa prostredníctvom eID (občianskeho preukazu), po spárovaní identity z
eID s používateľom registrovaným v elektronickom nástroji. Prihlásenie pomocou eID je
možné uskutočniť kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť pomocou eID“, ktoré sa nachádza v
pravej časti prihlasovacieho formulára. Po kliknutí na toto tlačidlo bude záujemca
presmerovaný na portál www.slovensko.sk, kde je potrebné pokračovať podľa inštrukcií
tohto portálu. Po úspešnom overení identity bude záujemca presmerovaný späť do
elektronického nástroja, pričom bude prihlásený do systému. V prípade, že identita z eID
nie je spárovaná so žiadnym používateľom elektronického nástroja, je potrebné sa
registrovať do elektronického nástroja podľa bodu 5.15.1 súťažných podkladov.

6. Predkladanie žiadostí o zaradenie
6.1. Predkladanie žiadosti o zaradenie do DNS je umožnené len autentifikovaným
hospodárskym subjektom (podmienka vyplývajúca z § 20 zákona o verejnom obstarávaní).
Každý hospodársky subjekt má možnosť registrovať sa do systému eZakazky pomocou
hesla alebo pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným
osobnostným kódom (eID). Žiadosť o zaradenie sa predkladá elektronicky do systému
eZakazky, umiestnenom na webovom sídle:
https://www.ezakazky.sk/vsmuba/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=882036
44&
6.2. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému eZakazky v prehľade dynamických
nákupných systémov vyberie daný DNS, do ktorého má záujem sa kvalifikovať a vloží
svoju žiadosť o účasť, ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov, spolu so všetkými
požadovanými prílohami žiadosti do príslušnej kategórie DNS, do ktorej má záujem sa
kvalifikovať, prípadne vloží žiadosť spolu so všetkými požadovanými prílohami žiadosti
do oboch kategórií, ak sa uchádza o kvalifikáciu pre Nákupy elektriny aj pre Nákupy plynu.
6.3. V predloženej žiadosti prostredníctvom systému eZakazky musia byť pripojené
požadované naskenované doklady tvoriace žiadosť ako sken prvopisov (originálov) alebo
ich úradne osvedčených kópií. Verejný obstarávateľ odporúča zachovať štruktúru a
číslovanie (odporúčaný formát je PDF) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch.
6.4. V prípade, ak sú doklady, ktoré tvoria žiadosť o účasť, vydávané orgánom verejnej správy
(alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do
systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený
použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
6.5. Záujemca môže predloženú žiadosť o účasť dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť
do uplynutia základnej lehoty na predkladanie žiadostí o účasť alebo počas doby trvania
DNS (podľa toho kedy záujemca predkladá žiadosť o zaradenie). Doplnenú, zmenenú
alebo inak upravenú žiadosť o účasť je potrebné doručiť spôsobom opísaným v týchto
súťažných podkladoch v lehote na predkladanie žiadosti o účasť. Záujemca pri odvolaní
žiadosti postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej žiadosti o účasť. V čase plynutia
základnej lehoty na predkladanie žiadostí o účasť alebo počas doby trvania DNS, môže
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záujemca žiadosť stiahnuť - zmazať. Po stiahnutí žiadosti je možné predložiť novú žiadosť
opakovane.

7. Obsah Žiadosti o zaradenie do DNS
7.1. Žiadosť o zaradenie musí byť verejnému obstarávateľovi predložená prostredníctvom
príslušného rozhrania systému eZakazky v slovenskom alebo v českom jazyku. Žiadosť o
zaradenie musí obsahovať nasledujúce dokumenty:
7.1.1. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o zaradenie do DNS podľa prílohy č. 1.
7.1.2. Podpísané Vyhlásenie záujemcu, ktoré je prílohou žiadosti o zaradenie
7.1.3. Povolenie ÚRSO na podnikanie v energetike - dodávka plynu alebo
elektroenergetike – dodávka elektriny, ktoré oprávňuje dodávateľa podnikať v
oblasti dodávky plynu / dodávky elektriny v znení príslušných predpisov,
7.1.4. Splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o
zaradenie podpisuje iná osoba ako štatutárny zástupca.
7.1.5. Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých záujemca
preukazuje splnenie podmienok účasti.

8. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
8.1. Základná lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS je uvedená v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania, ktorým sa vyhlásilo predmetné zriadenie DNS.
8.2. Predkladanie ponúk v rámci vyhlásených zákaziek bude umožnené v zmysle zákona o
verejnom obstarávaní len záujemcom zaradeným do danej kategórie. Verejný obstarávateľ
bude vyhlasovať jednotlivé zákazky odoslaním výzvy na predkladanie ponúk všetkým
záujemcom zaradeným v danej kategórií naraz
(zabezpečuje systém eZakazky).
Verejný obstarávateľ nesmie vyhlásiť zákazku v prípade, ak eviduje nevyhodnotenú
žiadosť o zaradenie hospodárskeho subjektu pre danú kategóriu.

9. Vyhodnotenie doručených žiadostí o zaradenie
9.1. Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní doručených žiadosti o zaradenie do DNS
postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Komunikácia medzi
záujemcom/záujemcami a verejným obstarávateľom bude prebiehať výhradne
elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému eZakazky.
9.2. Verejný obstarávateľ po zriadení DNS bezodkladne prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému eZakazky upovedomí záujemcu, či bol zaradený do DNS v konkrétnej
kategórii, alebo že bola jeho žiadosť zamietnutá s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže
byť doručená námietka a práva podať opätovne novú žiadosť o zaradenie do DNS.

10. Preukazovanie splnenia podmienok účasti
A/ Osobné postavenie

10.1. Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
10.2. Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ informuje záujemcov, že z informačných systémov verejnej správy nie je
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oprávnený vyžiadať si doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a teda
ich predloženie sa požaduje od záujemcu.
10.3. Záujemca, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre
verejné obstarávanie, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade preukázania splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie
bude trvať len do doby platnosti zápisu v Zozname hospodárskych subjektov.
10.4. Záujemca, ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov preukazuje
splnenie podmienok účasti dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, resp. Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39 zákona
o verejnom obstarávaní.
10.5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
10.6. Za účelom preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu) záujemca predloží povolenie ÚRSO na podnikanie v:
•

energetike - dodávka plynu, ktoré oprávňuje dodávateľa podnikať v oblasti
dodávky plynu v znení príslušných predpisov (ak predkladá žiadosť o zaradenie
do kategórie „Nákupy plynu“).

•

elektroenergetike - dodávka elektriny, ktoré oprávňuje dodávateľa podnikať v
oblasti dodávky elektriny v znení príslušných predpisov (ak predkladá žiadosť o
zaradenie do kategórie „Nákupy elektriny“).

B/ Jednotný európsky dokument (JED)

10.7. V Jednotnom európskom dokumente je uchádzač oprávnený predbežne preukázať
splnenie všetkých podmienok účasti zaškrtnutím políčka „a: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti“.
10.8. Ak záujemca použije JED, verejný obstarávateľ bude v rámci vyhodnotenia žiadostí
o účasť za účelom zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania písomne
žiadať záujemcov o predloženie dokladu/dokladov nahradených JED-om podľa § 39
ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

11. Vysvetľovanie
11.1. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo
v súťažných podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na podanie žiadosti o účasť/žiadosti o
zaradenie do DNS, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému eZakazky.
11.2. Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie informácií súvisiacich so žiadosťou o účasť
alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi
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prostredníctvom komunikačného rozhrania systému eZakazky. Na tomto mieste budú
dostupné všetky informácie potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť.

12. Dôvernosť verejného obstarávania
12.1. Záujemca v žiadosti o zaradenie označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Podľa
zákona o verejnom obstarávaní môžu byť dôvernými informáciami výhradne: obchodné
tajomstvo, technické riešenia, predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie,
modely, spôsob výpočtu jednotkových cien.

13. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
13.1. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie podľa ustanovenia § 57 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní.
13.2. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa ustanovenia
§ 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
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