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A POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV
Časť I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

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

Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Organizačná zložka:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod lesnej techniky

Sídlo:

Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica

Právne zastúpený:

Ing. Jaroslav Uchal - poverený riaditeľ odštepného závodu

IČO:

36038351

DIČ:

2020087982

IČ DPH:

SK2020087982

Štát:

Slovensko

Druh obstarávajúceho subjektu:

verejný obstarávateľ

Zatriedenie obstarávajúceho

podľa § 7, ods. 1, písm. d)

subjektu podľa zákona:
Adresa hlavnej stránky

www.lesy.sk

verejného obstarávateľa (URL):
Adresa stránky, kde je možný

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

prístup k dokumentácií VO:
Komunikačné rozhranie:

https://josephine.proebiz.com

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko:

PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík

Telefón:

+421/ 48/ 4344 255
+421/ 905/ 444 577

E-mail:

bohuslav.chudik@lesy.sk

2. Úvodné informácie o zriadení DNS
2.1 Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky.
Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev
komunikovať
so
záujemcami/uchádzačmi
prostredníctvom
systému
JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com
Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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2.2 Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné
zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb,
t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný
obstarávateľ podporiť účasť aj menších firiem.
2.3 Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem dodávať tovary pre subjekty zahrnuté do tohto DNS, sú
povinné zaslať žiadosť o zaradenie do DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE.
2.4 Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý v stanovenej lehote podal žiadosť o zaradenie
do DNS.
2.5 Žiadosť o zaradenie do DNS (ďalej aj „žiadosť o účasť“) - je žiadosť o zaradenie do procesu
verejného obstarávania, ktorou záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti a súčasne
predkladá informácie o sortimente tovarov, stavebných prác a služieb vo vzťahu k povahe
predpokladaných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na trhu v znení oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania. Žiadosť o zaradenie do DNS je možné predkladať počas celej doby trvania
DNS.
2.6 Vytvorením DNS - sa rozumie zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
postupom užšej súťaže v zmysle § 59 ods. 1 ZVO.
2.7 Zriadením DNS - sa rozumie zaradenie záujemcov do DNS po uplynutí lehoty na predkladanie
žiadostí o zaradenie do DNS a zverejnením Správy o zriadení DNS podľa § 24 ZVO; v súlade s §
60 ods. 9 a 10 ZVO. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť je uvedená v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania tohto DNS.
2.8 Zaradený záujemca - verejný obstarávateľ zaradí záujemcu do DNS len vtedy, ak predložil
v lehotách určených ZVO žiadosť o zaradenie do DNS a splnil podmienky účasti.
2.9 Žiadosť o účasť bude predložená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
v slovenskom alebo českom jazyku a bude obsahovať:
a) vyplnenú žiadosť o zaradenie do DNS, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko kontaktnej
osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný
obstarávateľ komunikovať (zhodná s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do systému
JOSEPHINE), obchodné meno záujemcu a označenie súťaže,
b) 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“.
c) dokumenty, ktorými záujemca alebo skupina záujemcov preukazuje splnenie podmienok účasti
podľa časti C. Podmienky účasti týchto súťažných podkladov.
2.10
Predkladanie ponúk prebieha podľa § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.

3. Predmet zákazky
3.1 Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) a zadávanie
jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Hutnícky materiál,
ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:
a) 44300000-3 (Káble, drôty a súvisiace výrobky)
3.2 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:
a) 443 10 Drôtené výrobky
b) 443 11 Lanká
c) 443 12 Drôty
d) 443 13 Kovové pletivo
e) 443 15 Drôtené tyče
f) 443 16 Železiarsky tovar
g) 443 17 Železné alebo oceľové slučky
h) 443 18 Vodiče
Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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i) 443 20 Káble a súvisiace výrobky
j) 443 22 Príslušenstvo ku káblom
k) 443 30 Tyče, prúty, drôty a profily požívané v stavebníctve
3.3 Postup zadávania zákazky: Dynamický nákupný systém v zmysle § 58 až § 61 ZVO.
Dynamický nákupný systém 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.
3.4 Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS pre konkrétnu kategóriu
tovarov na základe „Výzvy na predkladanie ponúk“. Jednotlivé výzvy budú vyhlasované podľa
potrieb jednotlivých odštepných závodov.
3.5 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 v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom
prostredníctvom systému JOSEPHINE.
3.6 Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: „Nákup kameniva“,
identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné jednotky
- odštepné závody:
1) OZ Lesnej techniky, Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica
3.7 Predpokladaná hodnota DNS: 476.123,00 EUR bez DPH
je určená ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú
zadávať počas trvania DNS.
3.8 Kód práce zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný slovník
44300000-3 (Káble, drôty a súvisiace výrobky)

Doplnkový slovník
nevyžaduje sa

3.9 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 v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom
prostredníctvom systému JOSEPHINE.

4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1 Predmet zákazky bude financovaný: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, resp. zo štátneho
rozpočtu.
4.2 Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: nie
4.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.

5. Obchodné podmienky
5.1 Verejný obstarávateľ 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 vzorovej Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len ako
„zmluva“) alebo objednávka.
5.2 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.
Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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5.3 Jednotlivé kúpne zmluvy nadobudnú platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po
jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
5.4 Jednotlivé objednávky nadobudnú platnosť a účinnosť dňom doručenia dodávateľovi zo strany
objednávateľa.

6. Miesto dodania predmetu zákazky:
6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8,
975 66 Banská Bystrica, resp. jeho odštepné závody a odborné miesta.
6.2 Presné miesto dodania bude uvedené vždy v podkladoch k jednotlivým zákazkám vyhláseným v
rámci zriadeného DNS

7. Oprávnený uchádzač
7.1 Ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina uchádzačov (ďalej len skupina). Uchádzačom sa
rozumie aj skupina dodávateľov podľa § 37 ZVO ako skupina viacerých osôb vytvorená pre účely
tohto verejného obstarávania. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v
ponuke predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny
oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky.
Zároveň v tomto doklade každý člen skupiny uvedenie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri
vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania.
7.2 Uchádzač musí splniť podmienky uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v
týchto súťažných podkladoch.

8. Využitie subdodávateľov
8.1 Pri využití subdodávateľov sa bude postupovať v súlade s § 41 zákona.
8.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby:
a) uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. e) zákona, k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
c) v prípade subdodávateľa, prostredníctvom ktorého uchádzač preukazoval splnenie podmienky
účasti podľa § 34, ods. 1, písm. a) zákona a/alebo podmienky účasti podľa § 34, ods. 1, písm.
g), t.j. využil inštitút upravený v § 34 ods. 3 ZVO, predloží úspešný uchádzač doklady
preukazujúce splnenie všetkých podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona.
8.3 Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby s dostatočným časovým predstihom
pred podpisom zmluvy, ale najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložil verejnému obstarávateľovi
zoznam všetkých známych subdodávateľov s uvedením ich identifikačných údajov, predmetu
subdodávky alebo údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
8.4 Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť v prípade, ak časť zákazky plánuje plniť subdodávateľom,
aby najneskôr pri podpise zmluvy a/alebo pri nahlásení zmeny subdodávateľa bol zapísaný v registri
partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 ods. 1 zákona.
8.5 Úspešný uchádzač je povinný nahlásiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej
dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e) zákona, k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
subdodávateľ plniť. Podrobné informácie sa nachádzajú v návrhu kúpnej zmluvy, ktorá je prílohou
vzorovej Výzvy na predkladanie ponúk.

Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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9. Variantné riešenie
9.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné
riešenie.

10. Náklady na ponuku
10.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
10.2 Nezaradenie záujemcu medzi uchádzačov pri zadávaní tejto zákazky nevytvára nárok na
uplatnenie náhrady škody.

11. Podmienky zrušenia verejného obstarávania
11.1 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.

12. Protikorupčná politika verejného obstarávateľa
12.1 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ako verejný obstarávateľ zaviedol systém manažérstva
proti korupcii v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy STN ISO 37001:2019 a v súlade
s Protikorupčným programom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej
organizácie v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „Protikorupčný program“) .
12.2 Protikorupčný program a Protikorupčná politika LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik sú
zverejnené na internetovej stránke www.lesy.sk/lesy/o-nas/protikorupcny-program/.
12.3 V súvislosti s plnením protikorupčných opatrení LESOV SR, š.p., verejný obstarávateľ upozorňuje
na práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa predmetného verejného obstarávania:
a) Osoby zúčastňujúce sa predmetného verejného obstarávania, ktoré sa hodnoverným
spôsobom dozvedia, že bol v procese verejného obstarávania spáchaný trestný čin prijímania
úplatku, podplácania, alebo nepriamej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon), majú povinnosť túto skutočnosť
bezodkladne oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní.
b) Štátny podnik umožňuje zamestnancom, partnerom a tretím stranám oznamovať v dobrej viere
alebo na základe odôvodnenej domnienky, uskutočnenú alebo predpokladanú korupciu alebo
porušenie pravidiel protikorupčnej politiky alebo porušenia predpisov systému manažérstva
proti korupcii, pri zachovaní dôvernosti a totožnosti oznamovateľa a jeho ochrany pred
odvetnými opatreniami.
c) Záujemca/uchádzač je oprávnený nahlásiť podozrenie, alebo skutočnú korupciu, alebo
narušenie protikorupčných riadiacich činností verejnému obstarávateľovi, a to predstaviteľovi
pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel:
tel. č. : +421 48 4344258
e-mail: korupcia@lesy.sk
d) Podozrenia z korupcie môže záujemca/uchádzač oznamovať aj na Antikorupčnej linke Úradu
vlády Slovenskej republiky bezplatne, a to na telefónnom čísle 0800 111 001, počas pracovných
dni od 08:30 do 12:00 hod. alebo e-mailom na adresu bpk@vlada.gov.sk.
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Časť II. Komunikácia a vysvetlenie
13. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi
13.1 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
verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu,
prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené
platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk.
13.2 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.
13.3 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).
13.4 Pravidlá pre doručovanie - Za moment doručenia aj prevzatia elektronickej informácie sa považuje,
ak:
a) 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,
b) 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.
13.5 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 chyby plnú zodpovednosť.
13.6 Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení budú záujemcom prístupné bezodplatne,
neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/.
Pre podanie žiadosti o účasť/ponuku je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre
hospodársky subjekt, za ktorý chce podať príslušnú žiadosť.
13.7 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.
13.8 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.
Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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13.9 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).
13.10 Všeobecné informácie k webovej aplikácii IS JOSEPHINE
a) Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií verejného obstarávania je:
https://josephine.proebiz.com.
b) 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.
c) Verejný obstarávateľ 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.
d) V zmysle príručky, je potrebné pri práci v systéme IS JOSEPHINE nasledovné technické
vybavenie:
i) 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
ii) 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 IS JOSEPHINE.
iii) 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.
e) 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.
f) 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. Verejný obstarávateľ o
jeho uverejnení odošle správu všetkým známym záujemcom v deň uverejnenia.

Časť III. Príprava ponuky
14. Jazyk ponuky
14.1 Celá ponuka a tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom, resp. českom
jazyku.
14.2 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty
Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
štátneho jazyka.

15. Obsah ponuky a predkladanie Žiadostí o zaradenie do DNS
15.1 Ponuka sa predkladá elektronicky uchádzačom prostredníctvom IS JOSEPHINE.
15.2 Ponuka bude obsahovať nasledovné doklady:
a) Vyplnenú žiadosť o zaradenie do DNS podľa prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov.
b) V prípade skupiny dodávateľov - 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. Príloha bude podpísaná a v *.pdf (naskenovanej) forme vložená v
ponuke.
c) Doklady, potvrdenia a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené prostredníctvom IS
JOSEPHINE
Doklady musia byť predložené ako naskenované originály alebo úradne overené kópie týchto
dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je stanovené inak. Na každom dokumente, u ktorého je
to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia, alebo overenia za účelom splnenia
podmienky
d) Čestné vyhlásenia, ktoré tvoria prílohu č. 2 až prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov
15.3 Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou
občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
15.4 Žiadosti o účasť sa budú predkladať elektronicky do systému JOSEPHINE, umiestnenom na
webovom sídle https://josephine.proebiz.com
15.5 Predkladanie žiadostí o účasť 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.
15.6 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade dynamických
nákupných systémov vyberie daný DNS systém, do ktorého má záujem sa kvalifikovať a vloží svoju
žiadosť do určeného formulára na príjem ponúk na príjem žiadosti, ktorý nájde v záložke „Žiadosti“.

16. Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS
16.1 Žiadosť o zaradenie do DNS je možné predkladať počas celej doby trvania DNS prostredníctvom
systému IS JOSEPHINE.

Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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17. Splnenie podmienok účasti uchádzačov
17.1 Uchádzači pri predkladaní ponúk preukazujú splnenie podmienok účasti predložením dokladov
resp. dokumentov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa podmienok účasti uvedených
v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
17.2 Podmienky pre zaradenie záujemcov do DNS a podmienky účasti pre všetky kategórie:
a) Osobné postavenie podľa § 32 ZVO:
 nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný
čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi,
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Preukáže doloženým výpisom z registra trestov
nie starším ako 3 mesiace.
 nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. Preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne
a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace.
 nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového
úradu nie starším ako 3 mesiace.
 nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku. Preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie
starším ako 3 mesiace.
 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Preukáže doloženým čestným vyhlásením.
 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany
životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ preukázať,
 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré
z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak nie je upravený inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo
záujemcu.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme
aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Súťažné podklady: Hutnícky materiál

strana 11 z 20

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

b) Ekonomické a finančné postavenie podľa § 33 ZVO - Nepožaduje sa
c) Technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 33 ZVO - Nepožaduje sa
17.3 Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom jednotného európskeho
dokumentu, a to prostredníctvom štandardného formuláru jednotného európskeho dokumentu.
17.4 Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne:
a) za seba,
b) za osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie
splnenia podmienok účasti.
17.5 Ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, jednotný európsky dokument
predkladá každý člen skupiny osobitne.
17.6 Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce
sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku,
s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske
subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného
postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
17.7 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie
riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne
prostredníctvom systému IS JOSEPHIN požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov
nahradených jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Uchádzač prekladá
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Podľa ustanovenia §
39, ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný získať požadované
informácie na základe prístupu do elektronickej databázy, ak má k dokladom prístup podľa § 39,
ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní napr. v prípade zoznamu hospodárskych subjektov podľa
§ 152 zákona o verejnom obstarávaní vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
17.8 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní.

18. Vyhodnotenie doručených žiadostí o účasť
18.1 Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade so ZVO. Komunikácia medzi
uchádzačom/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude prebiehať elektronicky,
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS JOSEPHINE. Záujemca musí žiadosť o
účasť doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systému IS
JOSEPHINE.
18.2 Do DNS bude v súlade s § 60 ods. 1 ZVO zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a
splnil podmienky účasti.
18.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí žiadosti o zaradenie do DNS predložené v termíne lehoty na
predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS z hľadiska splnenia podmienok účasti.
18.4 Verejný obstarávateľ 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 verejný obstarávateľ zašle záujemcovi
Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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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.

19. Vyhlasovanie zákaziek prostredníctvom DNS
19.1 Predkladanie ponúk v rámci vyhlásených zákaziek bude umožnené v zmysle ZVO 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.

20. Doba trvania DNS
20.1 Toto DNS sa predlžuje z pôvodnej lehoty zriadenia - 24 mesiacov - na novú lehotu zriadenia - 48
mesiacov. Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie zákaziek v nepravidelných intervaloch,
závislých najmä od vlastných prevádzkových potrieb.

21. Použitie elektronickej aukcie
21.1 Verejný obstarávateľ môže použiť v rámci vyhodnotenia ponúk v jednotlivých výzvach na
predkladanie ponúk elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ upresní používanie elektronickej
aukcie vždy v podkladoch ku konkrétnej výzve.

Časť IV. Prílohy
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do DNS
Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže
Príloha č. 3 - Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovení ponuky
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch
Príloha č. 5 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov
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Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do DNS

Žiadosť o zaradenie do DNS
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

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

Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Organizačná zložka:

Odštepný závod lesnej techniky

Sídlo:

Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica

Právne zastúpený:

Ing. Jaroslav Uchal - poverený riaditeľ odštepného závodu

IČO:

36038351

DIČ:

2020087982

IČ DPH:

SK2020087982

Názov zákazky: Hutnícky materiál
Uchádzač:
Obchodný názov:
Sídlo:
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:
 doklady podľa bodu 15.2 súťažných podkladov
štatutárny zástupca uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom

Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

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

Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Organizačná zložka:

Odštepný závod lesnej techniky

Sídlo:

Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica

Právne zastúpený:

Ing. Jaroslav Uchal - poverený riaditeľ odštepného závodu

IČO:

36038351

DIČ:

2020087982

IČ DPH:

SK2020087982

Uchádzač:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Meno a priezvisko osoby oprávnenej
konať v mene spoločnosti:
Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: “Nákup
kameniva“, týmto čestne vyhlasujem, že





súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch
akceptujem a bezvýhradne súhlasím s obsahom kúpnej zmluvy, vrátane všetkých jej príloh
všetky informácie a údaje, doklady a dokumenty, vyhlásenia predložené v ponuke, ako aj v tomto
vyhlásení sú pravdivé a úplné
predkladám len jednu ponuku:
☐1 ktorú som vypracoval sám
☐1 pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
2 Meno

a priezvisko osoby:

Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu alebo miesto podnikania:
IČO, ak bolo pridelené:


nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods.
Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
oboznámil som sa s protikorupčnou politikou verejného obstarávateľa a som si vedomý svojich práv
a povinností v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení.

Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých
informácii, alebo zamlčaných závažným spôsobom.
V .................................... dňa .................

štatutárny zástupca uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom

1 uchádzač
2

zaškrtne políčko, podľa toho akým spôsobom bola ponuka vypracovaná
uchádzač vyplní identifikačné údaje osoby, ktorej služby využil podľa § 49 ods. 5 zákona, ak sa vzťahuje

Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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Príloha č. 3 - Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom
stanovení ponuky

Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom
stanovení ponuky
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Organizačná zložka:

Odštepný závod lesnej techniky

Sídlo:

Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica

Právne zastúpený:

Ing. Jaroslav Uchal - poverený riaditeľ odštepného závodu

IČO:

36038351

DIČ:

2020087982

IČ DPH:

SK2020087982

Uchádzač:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať
v mene spoločnosti:
Ako uchádzač (ďalej len „predkladateľ ponuky“), ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní
na predmet zákazky s názvom: „Nákup kameniva“, týmto čestne vyhlasujem, že
1. v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov
v tom, že:
1.1 nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá
je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť
k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania;
1.2 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu
so zadaním tejto zákazky;
1.3 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania.
2. v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem nezávislé stanovenie ponuky
v tom, že:
2.1 ako predkladateľ ponuky som sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom
verejnom obstarávaní, konkurentom na účely tohto vyhlásenia sa pritom rozumie každý
podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý (i) je uchádzačom v predmetnom verejnom
Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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2.2
2.3

2.4

2.5

obstarávaní, (ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní
a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti,
že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky ako predkladateľ ponuky som nesprístupnil
iným konkurentom a že som ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené
nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito
konkurenti, ktorá by sa týkala (i) cien, /ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov
určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky
súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;
že ako predkladateľ ponuky nepodniknem žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému
v bodoch 2.1 až 2.3 a ani sa nepokúsim žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu
v predmetnom verejnom obstarávaní;
že ako predkladateľ ponuky som vstúpil do konzultácií, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými
konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a ako predkladateľ ponuky
uvádzam v priložených dokumentoch kompletné údaje o tejto skutočnosti vrátane identifikácie1
týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo
dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 2.1 až 2.3,

Ďalej vyhlasujem, že
 všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé, nekreslené
a úplné
 som si prečítal a porozumel obsahu tohto vyhlásenia
 som si vedomý následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení
V .................................... dňa .................

štatutárny zástupca uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom

pod identifikáciou konkurenta sa myslí uvedenie mena, priezviska konkurenta, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (ak bolo pridelené)
1

Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Organizačná zložka:

Odštepný závod lesnej techniky

Sídlo:

Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica

Právne zastúpený:

Ing. Jaroslav Uchal - poverený riaditeľ odštepného závodu

IČO:

36038351

DIČ:

2020087982

IČ DPH:

SK2020087982

Uchádzač:
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať
v mene spoločnosti:
Na realizácii predmetu zákazky na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať
subdodávatelia: áno / nie 1:
Obchodné meno a

IČO

Predmet

Objem predpokladaných

adresa subdodávateľa

subdodávateľa

subdodávok

subdodávok v EUR bez DPH

SPOLU
Čestne vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32, ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní.
V .................................... dňa .................
štatutárny zástupca uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom

1

Nehodiace prečiarknuť
Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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Príloha č. 5 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
Ja, dolupodpísaný/á:
Titul:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č.
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto
udeľujem súhlas so spracovávaním osobných údajov
uvedených v rámci ponuky predloženej uchádzačom: …………………………… (uvedie sa obchodné
meno/názov a sídlo uchádzača) do verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky: Hutnícky
materiál, ktorý realizuje verejný obstarávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP
8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36038351.
Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytnutých v
rámci predmetného verejného obstarávania.
Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania
predmetného verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.
Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už
spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.
Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe
informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V .................................... dňa .................
podpis dotknutej osoby
* súhlas musí byť podpísaný dotknutou osobou - Dotknutá osoba vyplní vyznačené časti súhlasu a uchádzač
zabezpečí jeho predloženie v ponuke, ak je to relevantné a ak sa to vzhľadom na obsah ponuky a povinnosť ponuku
zverejňovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyžaduje.
Súťažné podklady: Hutnícky materiál
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