Príloha č. B.1 k súťažným podkladom

POŽIADAVKY NA ELEKTRONIZÁCIU
Časť I
Komunikácia
1.

KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

1.1

Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“)
medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom
(slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v
ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v
týchto dokumentoch.

1.2.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať
v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

1.3

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania
verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

1.4

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge.

1.5

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

1.6

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na
ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej
zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému
a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy.
Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej
komunikácii s verejným obstarávateľom.

1.7

Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k
predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy
a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú
verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade
s funkcionalitou systému.

1.8

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných
aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej
zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné emaily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov
pri danej zákazke.
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1.9

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k
súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ
tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej
časti zákazky v systéme JOSEPHINE.

1.10 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo
vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle § 170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

Časť II
Registrácia
2.1

Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou
občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .

2.2

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné
vykonať týmito spôsobmi
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu
s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je
autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti.
Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 – 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej
spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE.
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 – 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým
podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 –
16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára
uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

2.3

Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname
obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na
príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

Časť III
Elektronické ponuky - podávanie ponúk
3.1

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je
vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a
vložená
do
systému
JOSEPHINE
umiestnenom
na
webovej
adrese
https://josephine.proebiz.com/.

3.2

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.
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3.3

3.4

V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované
naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných
podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na
plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.
Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na ... desatinné miesta a
vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez
DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium
hodnotenia)“).

3.5

Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný
informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

3.6

Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
neotvorí.

3.7

Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím
na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

3.8

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným
obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného
obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené
formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

Časť IV.
Otváranie ponúk
4.1

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.

4.2

Miesto a čas otvárania ponúk sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

4.3

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním
splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
pred otváraním ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.
Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Na
otváraní ponúk budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
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