ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
k zaradeniu záujemcu do zriadeného 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 lehote do 26.4. 2018

ID
815

Záujemca
ZUS STAV, s.r.o.

Žiadosť doručená
26.04.2018 13:33

5. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti jednotlivých záujemcov
-

ZUS STAV, s.r.o
o Záujemca zaslal dňa 26.4. 2018 novú žiadosť o zaradenie do DNS, vrátane dokladov podľa §
32 ods. 1 písm. a), b) c) a f) zákona o verejnom obstarávaní,
o dňa 29.4. 2018 bol vyzvaný na doplnenie dokladov na splnenie podmienky účasti podľa § 32
ods.1 písm. d), a to k preukázaniu neexistencii skutočnosti – „nie je v likvidácii“.
o dňa 30.4. 2018 zaslal záujemca vyjadrenie, v ktorom upozornil VO o predložení uvedeného
dokladu dňa 26.4. 2018 pod označením 32ods2d-OS a tým preukázal splnenie podmienok
účasti. Zároveň odo dňa 30.4.2018 bol zapísaný v zozname hospodárskych subjektov pod č.
2018/4-PO-E7935.
o Dňa 3.5. 2018 bola z dôvodu splnenia podmienok účasti uchádzačovi zaslaná informácia o
zaradení do zriadeného dynamického nákupného systému.

6. Záver
Komisia na základe vyhodnotenia predloženej žiadosti zo dňa 26.4.2018, doručených vysvetlení
a predložených dokladov odporúča verejnému obstarávateľovi zaradiť záujemcu do zriadeného DNS.

Členom komisie nie sú známe iné skutočnosti, pre ktoré by sa mala žiadosť o zaradenie do DNS prijať
a súčasne každý člen komisie svojim podpisom prehlasuje, že si nie je vedomý potenciálneho konfliktu
záujmov voči danému záujemcovi.
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 3.5.2018
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