SPRÁVA O ZRIADENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu

podľa § 60 ods. 10 a § 24 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 268/3
81301 Bratislava
IČO: 00397431
Slovenská republika
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
2. Identifikácia dynamického nákupného systému:
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu

Oznámenie zverejnené:

v Úradnom vestníku EÚ dňa 01.02.2022 pod č. 2022/S 022-054150
a vo Vestníku ÚVO č. 32/2022 dňa 02.02.2022 pod značkou 8647 –
MUT .
Dynamický nákupný systém (primerane užšia súťaž)

Postup:
Link na kom. softvér:
https://www.ezakazky.sk/vsmuba/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=88203644&
ID zákazky v kom. softvéri:
88203644
Postup z hľadiska limitu:
Nadlimitný postup / nadlimitná zákazka
Druh predmetu:
Tovar
Celková PHZ za celé DNS:
11 368 MWh
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 2 920 MWh
Predpokladaná spotreba plynu pre najbližších 48 mesiacov: 8 448 MWh
Dátum zriadenia:
02.03.2022
Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým hospodárskym subjektom, že dňa 02.03.2022 zriadil
dynamický nákupný systém s názvom „DNS na dodávky elektriny a zemného plynu“.

DNS je rozdelený na dve kategórie:
1. nákupy elektriny a
2. nákupy plynu.
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je
zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov
09123000-7 - Zemný plyn;
09300000-2 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energie.

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.
Verejný obstarávateľ pre zachovanie hospodárskej súťaže nebude zverejňovať bližšie informácie o počte
a identifikácií zaradených záujemcov, využíva ustanovenie § 55 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Dodávatelia, ktorí majú záujem dodávať elektrinu a zemný plyn - verejnému obstarávateľovi,
môžu kedykoľvek požiadať o zaradenie do dynamického nákupného systému prostredníctvom na
to určeného rozhrania aplikácie eZakazky (viď súťažné podklady).
Verejný obstarávateľ nezistil potenciálny konflikt záujmov v procese zriaďovania DNS.

V Bratislave, 02.03.2022
Správu spísala: Ing. Linkešová Miroslava

