MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Správa o zriadení dynamického nákupného systému
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky
2019-2022
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
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.

2.

Identifikácia dynamického nákupného systému:
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky
2019-2022
Oznámenie zverejnené:

v Úradnom vestníku EÚ dňa 20.2.2019 pod č. 2019/S 036081170 vo Vestníku ÚVO dňa 21.2.2019 pod č. 4371-MUS

Postup:

Dynamický nákupný systém (primerane užšia súťaž)

Link na kom. softvér:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2753/summary

ID zákazky v kom. softvéri:

2753

Int. číslo zákazky:

MAGS OVO 39766/2019

Postup z hľadiska limitu:

Nadlimitný postup / nadlimitná zákazka

Druh predmetu:

Služby

PHZ:

43 100 000,00€ bez DPH

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým hospodárskym subjektom, že dňa 5.4.2019 zriadil dynamický
nákupný systém s názvom „Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta
Bratislava pre roky 2019-2022“, ktorého predmetom bude Predmetom zákaziek zadávaných v
zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej aj ako DNS) bude poskytovanie služieb údržby
mestských komunikácií, a to najmä zimnej údržby komunikácií, letnej údržby komunikácií, čistenie
chodníkov, vysypávanie košov a/alebo starostlivosti o cestnú zeleň.
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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 poskytovať uvedené služby verejnému obstarávateľovi,
môžu kedykoľvek požiadať o zaradenie do dynamického nákupného systému prostredníctvom
komunikačného rozhrania aplikácie JOSEPHINE (viď súťažné podklady).
Verejný obstarávateľ nezistil potenciálny konflikt záujmov v procese zriaďovania DNS.
V Bratislave, dňa 5.4.2019

S úctou

v. r.
..................................................
Mgr. Michal Garaj
Vedúci oddelenia verejného obstarávania
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