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1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obchodné meno:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)

IČO:

36 038 351

Komunikačné rozhranie:

https://josephine.proebiz.com

Verejné obstarávanie na predmetnú zákazku vyhlasuje organizačná jednotka podniku:
Názov organizácie:

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ lesnej techniky

Sídlo organizácie:

Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba pre veci technické:

Ing. Ľubomír Kubinec

E-mail:

lubomir.kubinec@lesy.sk

Tel:

+421 918 686 476

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

PhDr. Anna Janáková

E-mail:

anna.janakova@lesy.sk

Telefón:

+421 905 444 213

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.lesy.sk
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií VO:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5948/summary
2.

ÚVODNÉ INFORMÁCIE O ZRIADENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU
Postup zadávania zákazky: v tomto prípade je použitý Dynamický nákupný systém v zmysle § 58 až
§ 61 ZVO. Verejný obstarávateľ zriaďuje DNS na dodávky hutníckeho materiálu pre potreby:


Odštepného závodu lesnej techniky, Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je elektronický postup zadávania nadlimitnej
zákazky v rozsahu príslušnej skupiny na tovary, služby a stavebné práce, ktoré sú bežne dostupné na
trhu, resp. je rozdelený do kategórií tovarov, služieb a stavebných prác. DNS je postup zadávania
zákazky v zmysle § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zavádza DNS
na nákup predmetov zákazky, identifikovaných v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania pre potreby LESY Slovenskej republiky, š.p.
Zákon o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) je zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ (ďalej len „VOB“) podľa § 7 ods. 1 pism. d) ZVO je LESY Slovenskej
republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“).
Záujemcom/uchádzačom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý podal žiadosť o zaradenie do DNS
prostredníctvom informačného systému Elektronického Verejného obstarávania. Uvedené platí pre
záujemcu aj uchádzača rovnako.
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Elektronické Verejné obstarávanie (ďalej len „IS JOSEPHINE“) – je softvér pre elektronizáciu
zadávania verejných zákaziek a pre realizáciu elektronickej komunikácie vo verejnom obstarávaní.
Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem dodávať tovar pre LESY SR, sú povinné zaslať žiadosť
o zaradenie do DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Žiadosť o zaradenie do DNS – je žiadosť o účasť do procesu verejného obstarávania, ktorou
záujemca prejavuje vôľu byť vyzývaný na predloženie ponuky do zákaziek vyhlásených v zriadenom
DNS a v prípade záujmu predložiť ponuku. Žiadosť o zaradenie do DNS je možné predkladať počas
celej doby trvania DNS.
Zriadením DNS – sa rozumie zaradenie záujemcov do DNS po zverejnení oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania podľa § 59 ZVO a doručením informácie podľa § 60 ods. 8 všetkým
záujemcom, ktorí predložili žiadosť o účasť v lehote podľa § 60 ods. 3.
Zákazkou sa rozumie zákazka vyhlásená verejným obstarávateľom v zriadenom DNS. Verejný
obstarávateľ vyhlasuje zákazku odoslaním výzvy na predkladanie ponúk všetkým zaradeným
záujemcom.
Lehotou na predkladanie ponúk sa rozumie lehota na predkladanie ponúk v rámci vyhlásenej
zákazky v zriadenom DNS. Verejný obstarávateľ uvedie lehotu na predkladanie ponúk vo výzve na
predkladanie ponúk, ktorou vyhlási zákazku.
Ponukou sa rozumie ponuka záujemcu predložená do vyhlásenej zákazky.
Všeobecné informácie používania DNS (VVP DNS) - tento DNS je zavedený elektronicky
pomocou elektronického nástroja v zmysle § 58 ods. 1 písm. b) ZVO v systéme JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/public-tenders/list . Všetky úkony
sa uskutočňujú elektronicky prostredníctvom tohto nástroja. Sférou dispozície adresáta je server
prichádzajúcej pošty adresáta. Chráni sa tým reálna možnosť odosielateľa urobiť také hmotnoprávne
úkony, ktoré sú závislé na doručení adresátovi. Chráni sa tým aj adresát, ktorý musí mať objektívnu
možnosť sa so zásielkou zoznámiť. Za týmto účelom je prostredníctvom IS JOSEPHINE odosielaný
uchádzačom, záujemcom, dodávateľom, správcovi systému IS JOSEPHINE a verejnému
obstarávateľovi notifikačný email s informáciou o možnosti vyzdvihnutia správy, dokumentu a pod.
v prostredí IS JOSEPHINE a najmä potom v zabezpečenom komunikačnom rozhraní IS
JOSEPHINE.
Registrácia v IS JOSEPHINE - pre plné využitie elektronického nástroja IS JOSEPHINE je
potrebné uskutočniť registráciu. V registračnom formulári vyplníte údaje spoločnosti, ktorú
zastupujete a súčasne vyplníte údaje za svoju osobu, ktorými sa budete do systému JOSEPHINE
prihlasovať. Registrácia je viazaná na položku IČO, preto tento údaj už nebude možné neskôr
upraviť. Na prihlásenie do systému budete používať e-mail a heslo, poprípade elektronický podpis
po nahraní do systému.
Autentifikácia účastníka - je proces overovania oprávnenosti zaregistrovanej spoločnosti
predkladať ponuky v systéme JOSEPHINE. Pokiaľ zaregistrovaná spoločnosť neprejde úspešne
procesom autentifikácie, nemá možnosť predkladať svoje ponuky v podlimitných a nadlimitných
druhoch postupu. Neautentifikovaná spoločnosť môže vkladať svoje ponuky iba v postupe - Zákazky
s nízkymi hodnotami (SK).
Autentifikácia spoločnosti je možná troma spôsobmi:
1. V systému JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu
s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je automaticky
autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Pre tento
variant musíte mať eID aktivované, v počítači nainštalovanú aplikáciu eID klient a pripojenú čítačku
kariet. Detaily nájdete na https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eid/.
2. Pre začatie autentifikácie používateľa účastníka je rozhodujúce, či ste štatutárny zástupca alebo
osobu poverená jednať za spoločnosť:
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Štatutárny zástupca – autentifikácia začína po nahraní kvalifikovaného elektronického podpisu
používateľa do systému JOSPEHINE.
Osoba oprávnená jednať za spoločnosť – autentifikácia začína po nahraní dokumentu Poverenia/Plnej moci (podpísaná elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu) do profilu
používateľa účastníka a nahraní kvalifikovaného elektronického podpisu používateľa do systému
JOSEPHINE.
Počas procesu autentifikácie môže byť používateľ účastníka kontaktovaný poskytovateľom systému
JOSEPHINE. Autentifikácia používateľa účastníka prebieha v pracovné dni od 08:00 do 16:00 hod.
3.
Alebo počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača
v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje
osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná pomocou
hesla. Lehota na tento úkon sú 3 pracovné dni a je potreba s touto dobou počítať pri vkladaní ponuky.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa užívateľského používania elektronického nástroja IS
JOSEPHINE je potrebné kontaktovať na e-mail: houston@proebiz.com.
Záujemca alebo uchádzač zodpovedá za riadne a včasné zoznámenie sa s písomnosťami zasielanými
verejným obstarávateľom a za správnosť svojich kontaktných údajov.
4.

DRUH ZÁKAZKY
Zákazka na dodanie tovaru. Výsledkom zákaziek vyhlásených prostredníctvom DNS bude uzavretie
zmluvy.

5.

PREDMET ZÁKAZKY A POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

5.1.

Názov DNS: „Hutnícky materiál“.

5.2.

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky hutníckeho materiálu, ktoré sú zaradené
podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 44300000-3 Káble, drôty
a súvisiace výrobky.

5.3.

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS pre konkrétnu kategóriu
tovarov na základe „Výzvy na predkladanie ponúk“,.
Jednotlivé výzvy budú vyhlasované podľa nasledovných kategórií tovarov:
443 10

Drôtené výrobky

443 11

Lanká

443 12

Drôty

443 13

Kovové pletivo

443 15

Drôtené tyče

443 16

Železiarsky tovar

443 17

Železné alebo oceľové slučky

443 18

Vodiče

443 20

Káble a súvisiace výrobky

443 22

Príslušenstvo ku káblom

443 30

Tyče, prúty, drôty a profily požívané v stavebníctve

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah a určené miesto dodania, ako aj ostatné
doplňujúce informácie budú uvedené vždy v podkladoch k jednotlivým zákazkám vyhláseným
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v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom
systému JOSEPHINE.
6.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA DNS
Predpokladaná hodnota DNS je určená ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek,
ktoré sa predpokladajú zadávať počas trvania DNS.
Predpokladaná hodnota DNS na celú dobu trvania je:
476 123,- EUR bez DPH

7.

JAZYK PONUKY
Žiadosť o účasť a ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t. j. do slovenského jazyka),
okrem dokladov predložených v štátnom jazyku alebo v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka.

8.

PODMIENKY PRE ZARADENIE ZÁUJEMCOV DO DNS A PODMIENKY ÚČASTI PRE
VŠETKY KATEGÓRIE
Osobné postavenie:
Záujemcovia sú povinní preukázať a splniť podmienky účasti osobného postavenia stanovené
verejným obstarávateľom podľa príslušného oddielu III. Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania v bodoch III. 1) a III. 2).
Ekonomické a finančné postavenie záujemcu – Nepožaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť záujemcu - Nepožaduje sa

9.

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO DNS
Elektronická žiadosť o zaradenie do DNS predložená záujemcom musí obsahovať:

9.1.

Vyplnenú žiadosť o zaradenie do DNS podľa prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov. V prípade
skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený
prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými
členmi skupiny alebo osobou resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena
skupiny. Plná moc bude záujemcom vložená v pdf. (naskenovanej) forme s názvom „Plná moc“.

9.2.

Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v rozsahu stanovenom v bode 7.

9.3.

Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené prostredníctvom IS JOSEPHINE
ako originály podpísané elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte alebo
kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo doklady predložené v zaručenej konverzii podľa §
35 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

9.4.

VOB vyhodnotí žiadosti o zaradenie do DNS predložené v termíne do lehoty na predkladanie žiadostí
o zaradenie do DNS z hľadiska splnenia podmienok účasti.

9.5.

VOB bezodkladne odoslaním správy prostredníctvom elektronického nástroja IS JOSEPHINE
informuje záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti o ich zaradení do dynamického nákupného
systému. V prípade nesplnenia podmienok účasti VOB zašle záujemcovi oznámenie o nezaradení do
DNS podľa § 60 ods. 8 ZVO s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka
a práva podať opätovne novú žiadosť o zaradenie.
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10.

LEHOTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO DNS
Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS podľa § 60 ods. 3 písm. a) ZVO uplynie dňa
..................2020. Žiadosť o zaradenie do DNS je možné predkladať počas celej doby trvania DNS
prostredníctvom systému IS JOSEPHINE.

11.

VYHODNOTENIE DORUČENÝCH ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ
VOB bude postupovať v súlade so ZVO. Komunikácia medzi uchádzačom/uchádzačmi
a VOB/komisiou na vyhodnotenie doručených žiadostí o zaradenie bude prebiehať elektronicky,
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS JOSEPHINE. Záujemca musí žiadosť o účasť
doručiť VOB prostredníctvom určenej komunikácie v systému IS JOSEPHINE.
Do DNS bude v súlade s § 60 ods. 1 ZVO zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie
a splnil podmienky účasti.

12.

VYHLASOVANIE ZÁKAZIEK PROSTREDNÍCTVOM DNS
Predkladanie ponúk v rámci vyhlásených zákaziek bude umožnené v zmysle zákona len zaradeným
záujemcom. Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať jednotlivé zákazky odoslaním výzvy na
predkladanie ponúk všetkým zaradeným záujemcom naraz (zabezpečuje IS JOSEPHINE). Verejný
obstarávateľ nesmie vyhlásiť zákazku v prípade, ak eviduje nevyhodnotenú žiadosť o zaradenie
hospodárskeho subjektu. Všetky vysvetlenia a prípadné úpravy budú tiež zverejnené vo webovej
aplikácií IS JOSEPHINE.

13.

DOBA TRVANIA DNS
Tento DNS je zriadený na dobu 24 mesiacov. VOB predpokladá zadávanie zákaziek
v nepravidelných intervaloch, závislých najmä od vlastných prevádzkových potrieb.

14.

POUŽITIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE
VOB môže použiť v rámci vyhodnotenia ponúk v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk
elektronickú aukciu. VOB upresní používanie elektronickej aukcie vždy v podkladoch ku konkrétnej
výzve.

15.

OBCHODNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

15.1. VOB vyzve záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS na predloženie cenovej ponuky, osobitne pre každú
vyhlásenú individuálnu zákazku, zadávanú v rámci DNS. Na základe výsledku zadávania konkrétnej
zákazky, vyhlásenej v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom uzavretá kúpna zmluva, ktorej
návrh je prílohou vzorových súťažných podkladov pre Výzvu na predkladanie ponúk (ďalej len ako
„zmluva“).
15.2. Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom
zmluvu, resp. ak sa po uzatvorení zmluvy vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ
oprávnený odstúpiť od zmluvy a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude
takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných povinností podľa § 32 ods. 1 písm. h),
a teda nesplnenie tejto podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený.
15.3. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
16.

KOMUNIKÁCIA
/UCHÁDZAČMI

MEDZI

VEREJNÝM

OBSTARÁVATEĽOM

A

ZÁUJEMCAMI

16.1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle
§ 20 ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto
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verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu,
prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre
komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk.
16.2. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa
v systéme IS JOSEPHINE. Záujemcovia, ktorí chcú podať žiadosť o zaradenie do DNS a následne
sa zúčastniť predkladania ponúk v konkrétnych zákazkách, musia byť autentifikovaní. Identifikácia
(registrácia) a autentifikácia prebieha v súlade s pravidlami systému JOSEPHINE definovanými vo
Všeobecných podmienkach systému JOSEPHINE.
16.3. Každá komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom prostredníctvom
komunikačného rozhrania bude vyžadovať podpísanie elektronickým podpisom založeným na
kvalifikovanom certifikáte alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo predloženie
v zaručenej konverzii podľa § 35 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(zákon o e-Governmente).
16.4. Pravidlá pre doručovanie - Za moment doručenia aj prevzatia elektronickej informácie sa považuje,
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 IS JOSEPHINE považuje
okamih jej odoslania v systéme IS JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. Systém
zaručuje, že okamih odoslania je zároveň okamihom doručenia správy do schránky užívateľa
systému v reálnom čase,

•

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 IS JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to
písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému IS JOSEPHINE.

16.5. Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa záujemca/uchádzač pri práci v systéme IS JOSEPHINE riadil
min. používateľskými príručkami v Knižnici manuálov a odkazov zverejnenými na stránke
https://josephine.proebiz.com/sk/ resp. bol vyškolený na prácu v tomto systéme, nakoľko ak sa
dopustí chýb pri práci v systéme IS JOSEPHINE, nesie za ne plnú zodpovednosť.
16.6. Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení budú záujemcom prístupné bezodplatne,
neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951. Pre podanie žiadosti o účasť/ponuku
je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre hospodársky subjekt, za ktorý chce
podať príslušnú žiadosť.
16.7. Obsahom komunikácie bude vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie výziev na
predkladanie ponúk, predložených ponúk, ako aj komunikácia pri revíznych postupoch.
16.8. Ak je odosielateľom informácie verejný obstarávateľ, tak záujemca/uchádzač dostane do sféry
dispozície adresáta doručený notifikačný e-mail – t.j. správu na ním určený kontaktný email (zadaný
pri registrácii do systému IS JOSEPHINE) informáciu, že k predmetnej zákazke existuje nová správa.
Uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať obsah komunikácie.
Uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o komunikácií medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačom, prípadne správcom systému IS JOSEPHINE.
16.9. Ak je odosielateľom informácie záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej
zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy
verejnému obstarávateľovi a správcovi systému, pričom odoslanie takej komunikácie je podmienené
pripojením jeho kvalifikovaného resp. zaručeného elektronického podpisu (KEP/ZEP).
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17.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K WEBOVEJ APLIKÁCII IS JOSEPHINE

17.1. Adresa stránky, kde je možný
https://josephine.proebiz.com.

prístup

k

dokumentácií

verejného

obstarávania

je:

17.2. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných
podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na podanie žiadosti o účasť alebo v lehote na predkladanie ponúk, môže
ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému IS JOSEPHINE.
17.3. VOB poskytuje vysvetlenie informácií súvisiacich so žiadosťou o účasť alebo na preukázanie
splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému IS JOSEPHINE. Na tomto mieste budú dostupné všetky informácie potrebné na
vypracovanie žiadosti o účasť.
17.4. Všeobecné informácie k webovej aplikácií IS JOSEPHINE.
V zmysle príručky, je potrebné pri práci v systéme IS JOSEPHINE nasledovné technické vybavenie:
Podporované prehliadače:
Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné byť pripojený na Internet a používať
jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia
Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia
Google Chrome
Microsoft Edge
Ďalej je nutné mať v internetovom prehliadači povolený javascript a zapnuté cookies. Návod ako
v internetovom prehliadači povoliť cookies, nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora. Môžete si
taktiež spraviť test prehliadača, ktorý nájdete v sekcii SUPPORT systému JOSEPHINE.
Prenos dát do systému je obmedzený pre nešifrovanú komunikáciu je celková maximálna veľkosť
dát obmedzená objemom 500 MB, pre šifrovanú komunikáciu objemom 300 MB. Celkovou
maximálnou veľkosťou sa rozumie celkový objem dát Záujemcu vzťahujúcich sa k vykonávanému
úkonu.
17.5. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému IS JOSEPHINE podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie.
Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii VOB bezodkladne oznámi všetkým záujemcom,
najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že
o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred.
17.6. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnená vo webovej aplikácií IS JOSEPHINE pri
dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú
okamihom uverejnenia vo webovej aplikácií IS JOSEPHINE. VOB o jeho uverejnení odošle správu
všetkým známym záujemcom v deň uverejnenia.
18.

ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Verejný obstarávateľ môže zrušiť zadávanie zákazky na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie
ponúk podľa ustanovení ZVO. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania
zákazky, ak cena za celý predmet zákazky bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť v zmysle § 57 ZVO.
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19.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.

20.

PRÍLOHY
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do DNS
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PRÍLOHA Č. 1 - ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO DNS
Žiadosť o zaradenie do DNS
Záujemca:
Obchodný názov:
Sídlo záujemcu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Splnomocnená osoba:
Kontaktná osoba:
Tel/mobil:
Emailová adresa:
(zhodná s adresou uvedenou pri registrácii do systému IS JOSEPHINE)

Záujemca týmto žiada verejného obstarávateľa o zaradenie do DNS s názvom:
„Hutnícky materiál“

Zoznam príloh:
-

Splnomocnenie na zastupovanie záujemcu (ak sa uplatňuje)
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti

_____________________________________
štatutárny zástupca záujemcu/ uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom
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