Všetkým záujemcom

V Bratislave, 6.4.2021
VEC
Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní k dynamickému nákupnému
systému s názvom „Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, a.s.“ - II. kolo
Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k vyhlásenému dynamickému nákupnému systému s názvom
„Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.“
zverejnenému v Ú. vestníku EÚ dňa 29.3. 2021 pod č. 2021/S 061-154145 a vo vestníku UVO č. 78/2021 zo dňa
30.03.2021 pod č. 16846 – MUT (ďalej len ako „DNS“).
Otázka č.1:
..... požiadať o vysvetlenie informácií potrebných pre vypracovanie ponuky:
Bude verejný obstarávateľ vyžadovať, ako súčasť ponuky predkladanej ku konkrétnej výzve, predloženie dokladov
alebo dokumentov na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky? Napr. technický list, vyhlásenie o zhode,
návod na použitie etc. ".
Odpoveď č. 1
Úvodom si verejný obstarávateľ dovoľuje záujemcu upozorniť na jednotlivé kroky procesu nákupu prostredníctvom
DNS.
Prvým krokom, tak ako je popísané vo zverejnených súťažných podkladoch, je predloženie žiadosti o zaradenie do
DNS, aby sa záujemca mohol zúčastňovať jednotlivých zákaziek vyhlásených v zriadenom DNS. Obsahom žiadosti
o zaradenie do DNS je:
a. podpisom potvrdená žiadosť o zaradenia,
b. splnomocnenie,
c. dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a
d. súhlas so skrátením lehoty.
Až následným krokom je vyhlasovanie konkrétnych zákaziek na nákup konkrétnym OOPP podľa danej potreby
nemocnice. V rámci týchto zákaziek verejný obstarávateľ zverejní konkrétne kvalitatívne požiadavky na nakupované
OOPP. Vychádzajúc z § 53 zákona o verejnom obstarávaní, každý uchádzač, ktorý predloží ponuku do danej vyhlásenej
zákazky, bude musieť verejnému obstarávateľovi preukázať splnenie stanovených požiadaviek na OOPP (požiadavky
tvoriace opis predmetu zákazky). Dokumenty, ktorými bude komisia overovať splnenie požiadaviek budú uvedené
v konkrétnej výzve v rámci každej zákazky, a to podľa nakupovaného tovaru. Je možné dôvodne očakávať, že medzi
požadovanými dokumentmi budú technické listy a vyhlásenia o zhode.
Verejný obstarávateľ každú zákazku v zriadenom DNS bude vyhlasovať samostatne, pričom každá výzva môže
obsahovať konkrétne/špecifické požiadavky na predmet zákazky, a to v závislosti od nakupovaného tovaru. Požiadavky
na obsah ponuky pre konkrétnu zákazku bude verejný obstarávateľ uvádzať vždy v príslušnej výzve na predkladanie
ponúk (bod 4. výzvy).
Záverom si verejný obstarávateľ dovoľuje zdôrazniť, že technické listy, vyhlásenie o zhode a iné dokumenty
k ponúkaným tovarom, záujemca nepredkladá v žiadosti o zaradenie do vyhláseného DNS. Dokumenty, ktoré je
záujemca povinný predložiť pre zaradenie do DNS sú vymenované v úvode odpovede.
S úctou
v. r.
Osoba poverená verejným obstarávateľom
zriadením dynamického nákupného systému

