ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
k zriadeniu dynamického nákupného systému
podľa § 40 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“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A. Dubčeka 380/45
965 01 Žiar nad Hronom
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktné osoby:
Mgr. Marcela Turčanová, + 421 908 225 248, turcanova@apuen.sk

2.

Identifikácia dynamického nákupného systému:
DNS1 - Stavebné materiály 2018-2019
Oznámenie zverejnené:
v Úradnom vestníku EÚ dňa 14.3.2018 pod č. 2018/S 051-112564
SK vo Vestníku ÚVO dňa 15.3.2018 pod č. 3685-MUT
Postup:
Dynamický nákupný systém (primerane užšia súťaž)
Link na kom. softvér:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/381/summary
ID zákazky v kom. softvéri:
381
Int. číslo zákazky:
DNS1 Stavebné materiály 2018-2019

3.

Členovia komisie vymenovanej na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
 Ing. Miloš Čerťaský
predseda komisie
 Adriana Tatárová
členka komisie
 Ing. Emil Vozár
člen komisie
 Mgr. Marcela Turčanová
procesná garantka

4.

Zoznam záujemcov, ktorí požiadali o zaradenie v základnej lehote (do 11.4.2018)

ID
718

Záujemca
OMNIA SVK, s.r.o

Žiadosť doručená
03.04.2018 10:24:35

729

Internetové nákupy s.r.o.

10.04.2018 09:19:12

734
740
744

mz trade, s.r.o.
Lucia Rošková, R-interiér
ZUS STAV, s.r.o.

10.04.2018 11:14:55
11.04.2018 08:22:23
11.04.2018 09:27:32

Komisia v deň otvárania žiadosti o účasť v DNS overila obsahové náležitosti a skonštatovala, že záujemcovia
Internetové nákupy, s.r.o, mz trade, s.r.o a Lucia Rošková R – interiér sú zapísaní v Zozname hospodárskych
subjektov, a tým splnili zákonnú požiadavku § 32 ZVO a pristúpila k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti
ďalších záujemcov a to OMNIA SVK, s.r.o a ZUS STAV, s.r.o.
5. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti jednotlivých záujemcov
- OMNIA SVK, s.r.o
o § 32 preukázal zápisom v zozname hospodárskych subjektov pod číslom 2015/5-PO-D7351,
ktorý však nebol aktualizovaný v rozsahu platnosti zákona č. 343/2015, tzn. že zápis je
neúplný a neobsahuje skutočnosti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b) a c). Záujemca bude vyzvaný
na doplnenie dokladov.
o § 33 ekonomická a finančná spôsobilosť sa nevyžaduje

o
o

§ 34 Technická a odborná spôsobilosť sa nevyžaduje
Záver: Záujemca splnil stanovenú podmienku účasti čiastočne a bude mu zaslaná žiadosť
o doplnenie dokladov potrebných k zaradeniu do DNS.

-

Internetové nákupy, s.r.o
o § 32 preukázal zápisom v Zozname hospodárskych subjektov pod č. 2016/12-PO-E3100
platným do 05.12.2019
o § 33 Ekonomická a finančná spôsobilosť sa nevyžaduje
o § 34 Technická a odborná spôsobilosť sa nevyžaduje
o Záver: Záujemca splnil požadované podmienky účasti a vyhovuje sa žiadosti o zaradenia do
DNS.

-

mz trade s. r. o.
o § 32 preukázal zápisom v Zozname hospodárskych subjektov pod č. 2017/8-PO-E5964
platným do 09.08.2020
o § 33 Ekonomická a finančná spôsobilosť sa nevyžaduje
o § 34 Technická a odborná spôsobilosť sa nevyžaduje
o Záver: Záujemca splnil požadované podmienky účasti a vyhovuje sa žiadosti o zaradenia do
DNS.

-

Lucia Rošková R-interiér
o § 32 preukázal zápisom v Zozname hospodárskych subjektov pod č. 2018/5-FO-D6982
platným do 04.05.2021
o § 33 finančné a ekonomické postavenie sa nevyžaduje
o § 34 Technická a odborná spôsobilosť sa nevyžaduje
o Záver: Záujemca splnil požadované podmienky účasti a vyhovuje sa žiadosti o zaradenia do
DNS.

-

ZUS STAV, s.r.o
o Verejný obstarávateľ v žiadosti o zaradenie do DNS nenašiel doklady preukazujúce splnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b) c) d) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
Chýbajúce doklady v zmysle rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie nie je možné
dodatočne doplniť. (predložené sortiment, žiadosť o zaradenie do DNS, výpis z OR SR)
o Záver: Z dôvodu nesplnenia podmienok účasti sa žiadateľ nezaraďuje do zriadeného
dynamického nákupného systému.

6. Dožiadanie dokladov:
o Spoločnosť OMNIA SVK, s.r.o
o Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ zistil, že Záujemca má platný, ale neúplný zápis v
zozname hospodárskych subjektov pod číslom 2015/5-PO-D7351 ktorý nepreukazuje
skutočnosti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b) a c) aktuálne platného zákona o verejnom
obstarávaní. Zároveň v žiadosti o zaradenie do dynamického nákupného systému verejný
obstarávateľ nenašiel doklady, ktorými by záujemca preukázal splnenie tejto podmienky
účasti. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ vyzve záujemcu, aby v lehote do 3
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti doručil (elektronicky prostredníctvom
komunikačného rozhrania aplikácie JOSEPHINE) doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b) a c)
zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015.
7. Zamietnuté žiadosti o zaradenie:
o ZUS STAV, s.r.o
o Odôvodnenie: Záujemca predložil dokumenty, ktoré svojim rozsahom nespĺňajú verejným
obstarávateľom stanovené podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm a), b), c), d) a f). Verejný
obstarávateľ vyhodnotil doručenú žiadosť Záujemcu zo dňa 11.4.2018 o 9:27 hod. ako
neúplnú. Záujemca nebol vedený v zozname hospodárskych subjektov. Chýbajúce doklady v
zmysle rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie nie je možné dodatočne doplniť.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ podľa § 59 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
nezaraďuje do zriadeného dynamického nákupného systému.
8. Na základe výzvy zo dňa 12.4. 2018 záujemca OMNIA SVK, s.r.o doplnil chýbajúce doklady, a to
dňa 17.4.2018 zaslaním dokladov do komunikačného rozhrania JOSEPHINE v rozsahu:
o výpis z registra trestov štatutára
o Výpis z registra trestov za PO
o potvrdenia o neexistencii nedoplatkov v zdravotných poisťovniach
o potvrdenie o neexistencii nedoplatkov na sociálnom poistení zo SP
o Potvrdenie o neexistencii nedoplatkov na daniach z DU
Záver: Dňa 19.4.2018 bola z dôvodu doplnenia podmienok účasti uchádzačovi zaslaná informácia
o splnení podmienok účasti a zaradení do zriadeného dynamického nákupného systému.
9. Záver
Komisia na základe priebehu vyhodnotenia predložených žiadostí, doručených vysvetlení a predložených
dokladov odporúča verejnému obstarávateľovi zaradiť do vytvoreného DNS nasledovných záujemcov:
Tabuľka 1 Zoznam záujemcov spĺňajúcich podmienky účasti
ID
Záujemca
729
Internetové nákupy, s.r.o
734

mz trade s. r. o.

740

Lucia Rošková R-interiér

718

OMNIA SVK, s.r.o

Členom komisie nie sú známe iné skutočnosti, pre ktoré by sa mali žiadosti o zaradenie do DNS zamietnuť
a súčasne každý člen komisie svojim podpisom prehlasuje, že si nie je vedomý potenciálneho konfliktu
záujmov voči daným záujemcom.
Členovia komisie prehlasujú, že sa zúčastnili rokovania komisie a že súhlasia s touto zápisnicou, čo
potvrdzujú svojim podpisom.
Členovia komisie:
Ing. Miloš Čerťaský
Ing. Emil Vozár
Adriana Tatárová
Mgr. Marcela Turčanová

Žiar nad Hronom, dňa 19.4.2018
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