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Časť I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1.1 Názov organizácie:

Univerzita Komenského v Bratislave

1.2 Adresa organizácie:

Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1

1.3 IČO:

00 397 865

1.4 Web:

http://www.uniba.sk

1.5 Kontaktná osoba:

PhDr. Patrícia Blažeková, odborný referent Oddelenia centrálneho
obstarávania zákaziek
+421 2 9010 9616
ema.paulovicova@rec.uniba.sk
Ing. Ema Paulovičová, odborný referent Oddelenia centrálneho
obstarávania zákaziek
+421 2 9010 9670
patricia.blazekova@rec.uniba.sk

Uvedené kontaktné údaje je možné použiť len v prípade preukázateľného výpadku systému,
prostredníctvom ktorého je realizované verejné obstarávanie.
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
2.1.1 Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných
na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých
charakteristiky spĺňajú požiadavky podľa verejného obstarávateľa.
2.2 DNS je tvorený dvomi fázami:
2.2.1 predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS – záujemca preukáže splnenie podmienok
účasti. Po preukázaní splnenia podmienok účasti je záujemca zaradený do DNS,
2.2.2 realizácia konkrétnych verejných obstarávaní v zriadenom DNS – záujemca, ktorý splnil
podmienky účasti (zaradený záujemca) je verejným obstarávateľom vyzývaný na predloženie
konkrétnej ponuky (bez potreby ďalšieho preukazovania splnenia podmienok účasti).
2.3 Pri obstarávaní v rámci DNS použije verejný obstarávateľ postup užšej súťaže.
2.4 DNS je otvorený pre neobmedzené množstvo záujemcov, predloženie žiadosti o účasť je
umožnené kedykoľvek počas jeho trvania.
2.5 Na účely tohto verejného obstarávania (realizácia zriadenia DNS a zadávanie jednotlivých zákaziek
v jeho rámci) bude použitý softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek JOSEPHINE.
JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
2.6 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných
aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej
zákazke stlačili tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily
sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej
zákazke.
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3. POVAHA NÁKUPOV V DNS/ OPIS A ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY
Názov zákazky: „Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave“
3.1 Predmetom zákazky je dodávanie elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov,
vodoinštalačného, kúrenárského a sanitárneho materiálu, maliarskeho a stavebného materiálu
bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty,
samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti.
3.2 Verejný obstarávateľ rozhodol, v súlade s § 58 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, že tento DNS
bude rozdelený do nasledovných kategórií tovarov bežne dostupných na trhu:
1. Elektroinštalačný materiál, svietidlá a svetelné zdroje
2. Vodoinštalačný, kurenársky a sanitárny materiál
3. Maliarsky materiál
4. Stavebný materiál
3.3 V súlade s § 28 ods. 3 zákona o verejnom obsatrávaní umožnuje predložiť žiadosť o účasť pre všetky
kategórie DNS, resp. pre ktorúkoľvek kategóriu DNS.
3.4 V rámci tohto DNS sa budú obstarávať bežne dostupné tovary, ktoré sú zaradené podľa spoločného
slovníka obstarávania ( CPV ) v naslednovných skupinách.:
• 310 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar , osvetlenie
• 311 Elektromotory, generátory a transformátory
• 312 Rozvod elektriny a regulačné zdroje
• 313 Izolované drôty alebo káble
• 314 Akumulátory, galvanické články a batérie
• 315Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
• 316 Elektrické zariadenia a prístroje
• 317 Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby
• 325 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál
• 392 Zariadenie interiéru
• 443 Káble, drôty a súvisiace výrobky
• 397 Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače
• 393 Rôzne zariadenia
• 421 Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily
• 429 Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
• 441 Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
• 444 Rôzne montované výrobky a súvisiace diely
• 445 Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny
• 446 Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia
• 448 Náterové farby, laky a tmely
• 392 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce
hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia
• 378 Potreby pre umeleckých remeselníkov a maliarov
• 448 Náterové farby, laky a tmely
• 448 Laky
4

• 448 Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá
• 440 Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s
výnimkou elektrických prístrojov)
• 441 Konštrukčné materiály a súvisiace prvky

3.5 Podrobnejšia špecifikácia predmetu zákazky bude definovaná vo výzve na predkladanie ponúk
pri jednotlivých vyhlásených zákazkách. Do podrobnejšej špecifikácie predmetu zákazky, resp.
do konkrétnych zmluvných podmienok môže verejný obstarávateľ uviesť environmentálne
požiadavky s cieľom zabezpečiť zelené verejné obstarávanie.
4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA DNS
4.1 Predpokladaná hodnota DNS je na celú dobu jeho trvania (12 mesiacov) 100 245,00 EUR bez DPH.
4.2 Predpokladaná hodnota DNS je určená ako maximálna hodnota všetkých zákaziek, ktoré budú
zadané počas trvania DNS.
5. ELEKTRONICKÝ KATALÓG
5.1 V tomto DNS sa zadávanie zákaziek neuskutoční na základe výberu z elektronických katalógov.

6. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI
6.1 Komunikácia v rámci DNS prebieha v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní elektronicky a
na predloženie žiadosti o účasť ako aj na predloženie konkrétnej ponuky možno použiť výlučne
elektronické prostriedky systému JOSEPHINE. Výnimku z elektronickej komunikácie predstavuje
podpis zmluvy a prípadné predloženie bankovej záruky.
6.2 Plynutie zákonných lehôt pri elektronickej komunikácií je viazané na deň odoslania správy, ktorý je
aj dňom jej doručenia. Pod pojmom doručenie rozumieme moment, kedy bola správa
záujemcovi/uchádzačovi doručená prostredníctvom systému JOSEPHINE, nie kedy ju
záujemca/uchádzač prečítal.
6.3 Uvedené ustanovenia sa uplatnia pri predkladaní žiadostí o účasť aj pri predkladaní ponúk
v konkrétnych zadávaných zákazkách v rámci zriadeného DNS.
7. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE
7.1 V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie žiadosti o zaradenie do DNS,
ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti môže podľa § 113 ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie spôsobom podľa bodu
7 .2.
7.2 Žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, v súťažných
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronickými
prostriedkami prostredníctvom systému JOSEPHINE.
7.3 O odoslaní vysvetlenia budú všetci záujemcovia/uchádzači zaregistrovaní v systéme JOSEPHINE
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upozornení notifikačným e-mailom zaslaným na kontaktný e-mail uvedený pri registrácií do
systému.
7.4 Uvedené ustanovenia sa uplatnia pri predkladaní žiadostí o účasť aj pri predkladaní ponúk
v konkrétnych zadávaných zákazkách v rámci zriadeného DNS.
8. JAZYK ŽIADOSTI O ÚČASŤ
8.1 Žiadosť o účasť sa predkladá v štátnom (slovenskom) jazyku.
8.2 Ak je originál dokladu alebo dokumentu vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Časť II.
PRÍPRAVA A PREDKLADANIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ
9. OBSAH ŽIADOSTI O ÚČASŤ
9.1 Žiadosť o účasť predložená záujemcom musí obsahovať:
9.1.1 žiadosť o zaradenie, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby,
telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ
komunikovať (zhodná s e-mailovou adresou uvedenou pri registrácii do systému JOSEPHINE),
obchodné meno a sídlo záujemcu a označenie DNS,
9.1.2 splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o zaradenie
podpisuje iná osoba ako štatutárny zástupca,
9.1.3 doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti uvedené v Oddiele III. Výzvy na predkaldanie ponúk, alebo v súlade s § 39
zákona o verejnom obstarávaní vyplnený a podpísaný Jednotný európsky dokument (Príloha
č. 1 súťažných podkladov), alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 zákona o verejnom
obstarávaní, ktorým záujemca môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.
10. NÁKLADY NA ŽIADOSŤ O ÚČASŤ
10.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť znáša záujemca
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
11. OPRÁVNENOSŤ ZÁUJEMCU
11.1 Záujemcom, ktorý predkladá žiadosť o účasť môže byť hospodársky subjekt, ktorým môže byť
fyzická osoba, alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne,
alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi
spoločne, ako skupina dodávateľov.
11.2 V prípade, že bude žiadosť o účasť skupiny dodávateľov prijatá verejným obstarávateľom, musí
táto skupina dodávateľov vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu v súlade s platnými právnymi
predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči
verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky, a túto právnu formu riadne
oznámila verejnému obstarávateľovi ešte pred podpisom zmluvy.
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12. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDLOŽENIA ŽIADOSTI O ÚČASŤ
12.1 Žiadosť
o
účasť
sa
predkladá
elektronicky
na
webovej
adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/13349/summary.
12.2 Lehota na predkladanie žiadostí o účasť je stanovená v bode IV.2.2) Výzvy na predkaldanie ponúk.
13. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ
13.1 Záujemca môže žiadosť o účasť dopĺňať, meniť alebo vziať späť až do uplynutia lehoty
na predloženie žiadosti o účasť podľa bodu 12.2.
14. SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI PRE ZARADENIE DO DNS
14.1 Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Každý
záujemca je povinný predložiť doklady, ktorými preukazuje osobné postavenie podľa § 32.
14.2 Verejný obstarávateľ bude hodnotiť splnenie podmienok účasti záujemcov podľa požiadaviek
vymedzených vo Výzve na predkladanie ponúk (viď. Oddiel III Výzvy na predkaldanie ponúk).
14.3 Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom
obstarávaní.
15. VYHODNOTENIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ
15.1 Do DNS bude v súlade s § 60 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zaradený každý záujemca,ktorý
požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov verejný obstarávateľ
neobmedzuje.
15.2 V súlade s § 60 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ bezodkladne
informuje záujemcu o zaradení, resp. nezaradení do DNS.
16. ZRIADENIE DNS
16.1 DNS sa považuje za zriadený doručením informácie o zaradení, resp. nezaradení do DNS všetkým
záujemcom, ktorí predložili žiadosť o účasť v lehote na predkladanie žiadosti o účasť podľa bodu
12.2 týchto súťažných podkladov.
16.2 Po zriadení DNS sa neuplatňujú ďalšie lehoty na predloženie žiadosti o účasť. Ak bola žiadosť
o účasť predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti o účasť, verejný obstarávateľ
vyhodnotí predloženú žiadosť o účasť do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o
účasť.
16.3 Verejný obstarávateĽ môže počas trvania DNS záujemcu zaradeného do DNS písomne požiadať, aby
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti predložil aktualizovaný jednotný
európsky dokument alebo aktualizované doklady, ktorými preukázal splnenie podmienok účasti.
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Časť III.
PRÍPRAVA, PREDKLADANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK PRE KONKRÉTNE ZÁKAZKY
17. VYHOTOVENIE A JAZYK PONUKY PRI KONKRÉTNEJ ZÁKAZKE
17.1 Verejný obstarávateľ bude pre jednotlivé zákazky vyhlasovať výzvy na predkladanie ponúk. Výzva
bude obsahovať náležitosti požadované podľa § 68 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a ak je
potrebné, presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk.
17.2 Výzvu na predkladanie ponúk zverejní verejný obstarávateľ prostredníctvom systému JOSEPHINE
a elektronickými prostriedkami vyzve na predloženie ponuky súčasne všetkých záujemcov
zaradených v DNS.
17.3 Ponuku môžu predkladať zaradení záujemcovia (fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických
alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne). Zaradený
záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Zaradený záujemca nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
17.4 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku. Ak je súčasťou ponuky doklad
alebo dokument v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského
jazyka (to neplatí pre ponuky predložené v českom jazyku). Ak sa zistí rozdiel v obsahu
originálneho dokumentu a jeho úradného prekladu, rozhodujúci je úradný preklad
do slovenského jazyka.
18. SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY
18.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní
prostredníctvom
systému
JOSEPHINE
na
webovej
adrese
https://josephine.proebiz.com.
19. MIESTO A LEHOTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
19.1 Miesto a lehotu dodania predmetu zákazky určí verejný obstarávateľ v konkrétnej výzve
na predkladanie ponúk.
20. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
20.1 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
20.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena uvedená v ponuke bude vyjadrená v mene EUR.
20.3 V cene sú započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3
zákona o cenách v platnom znení a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. V cene musia byť zahrnuté
všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky, musí byť vyjadrená ako cena konečná.
20.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH
• výška DPH
• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
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20.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť označením „Nie som platiteľ DPH“.
20.6 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH,
táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zákazky/zmluvy a cena sa
nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
Ak sa úspešným uchádzačom v tomto zadávaní zákazky stane uchádzač, ktorý nie je platiteľ DPH,
uvedené ustanovenie bude zapracované do zmluvy.
20.7 Ak je uchádzač osoba z členského štátu Európskej únie iného ako SR, ktorá nie je v SR vedená ako
registrovaný platiteľ DPH, ale je registrovaným platiteľom DPH v inom členskom štáte, na čo
upozorní zreteľným textom, príslušná daň z pridanej hodnoty bude vysporiadaná podľa platných
pravidiel EÚ.
20.8 V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti
DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené.

21. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
21.1 Zaradený záujemca môže predloženú ponuku meniť alebo odvolať do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk, ktorá bude stanovená v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.
21.2 Pri doplnení alebo zmene ponuky v systéme JOSEPHINE postupuje zaradený záujemca obdobne
ako pri vložení novej ponuky.
22. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
22.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) najnižšia cena. Ak nebude vo
Výzve na predkladanie ponúk uvedené inak, kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia
celková cena za predmet zákazky s DPH.
23. OTVÁRANIE PONÚK
23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
22.2 Otváranie ponúk bude v súlade s § 55 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
24. VYHODNOTENIE PONÚK
24.1 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky, ktoré uviedol vo Výzve na predkladanie ponúk a/alebo v týchto súťažných podkladoch a
z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk.
24.2 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača predloženú na základe výzvy na predkladanie
ponúk v rámci zriadeného DNS v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
24.3 Každému zaradenému záujemcovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, verejný obstarávateľ
prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk.
24.4 Verejný obstarávateľ v rámci zriadeného DNS nepoužije elektronickú aukciu.
25. UZAVRETIE ZMLUVY
25.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi, s výzvou na predkladanie ponúk
a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
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25.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom podľa § 56 zákona o verejnom
obstarávaní.
25.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť podľa zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia majú povinnosť zapísať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
25.4 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najskôr v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Prílohy:
1. Jednotný európsky dokument
2. Vzor Výzvy na predkladanie ponúk
3. Informatívny návrh Kúpnej zmluvy
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