Správa o zriadení dynamického nákupného systému
v zmysle § 60 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)
A/ Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnota
zákazky, koncesie, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
A.1/ Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Krajina:
IČO:
Štatutárny zástupca:

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
Slovenská republika
00 365 327
Rada riaditeľov v zložení:
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia
štatutárneho orgánu spoločne.
URL:
http://www.unm.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Anna Javorová, Ing. Monika Klobušická
E-mail:
javorova@unm.sk, klobusicka@unm.sk
Profil verejného obstarávateľa:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1000
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií VO:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7198/summary
A.2/ Predmet a hodnota zákazky, koncesie, rámcovej dohody alebo dynamického
nákupného systému:
Názov zákazky:

Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné
v súvislosti s ochorením COVID-19
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 33140000-3,
33199000-1,
35113410-6,
18140000-2, 39518000-6
Predpokladaná hodnota zákazky:
871 420,00 € bez DPH
B/ Použitý postup zadávania zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov:
Nadlimitná zákazka – dynamický nákupný systém
C/ Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia
použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení súťaže
návrhov v európskom vestníku a vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len
„vestník“) a čísla týchto oznámení, dátum uverejnenia výzvy na predkladanie
ponúk vo vestníku a číslo tejto výzvy, ak ide o podlimitnú zákazku:
C.1/ Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
058/DNS/OVO/04/20Ja
C.2/ Úradný vestník Európskej únie:
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 2020/S 081-190495 z 24.4.2020

C.3/ Vestník verejného obstarávania:
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 15767-MUT, VVO č. 88/2020
z 27.4.2020
D/ Identifikácia vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikácia
záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov:
V zmysle § 60 ods. 10, § 55 ods. 3 a § 26 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ nezverejňuje túto informáciu.
E/ Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:
V zmysle § 55 ods. 3 a § 26 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
nezverejňuje túto informáciu.
F/ Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: –
G/ Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel
zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať
subdodávateľom a ich identifikácia, ak sú známi: –
H/ Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu,
priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní: –
I/

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) zákona o verejnom
obstarávaní a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom
obstarávaní: –

J/

Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: –

K/ Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov
alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému: –
L/ Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: –
M/ Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia: –
N/ Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov
na účely prípravy postupu verejného obstarávania: –

Dynamický nákupný systém s názvom „Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné
v súvislosti s ochorením COVID-19“ bol v zmysle § 60 ods. 9 zriadený dňa 16.6.2020.
Verejný obstarávateľ pre zachovanie hospodárskej súťaže nebude zverejňovať bližšie
informácie o počte a identifikácií zaradených záujemcov, a to v súlade s § 55 ods. 3
zákona.
Dodávatelia, ktorí majú záujem dodávať predmet zákazky, môžu kedykoľvek požiadať
o zaradenie do dynamického nákupného systému prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE (záložka „Ponuky a žiadosti“) (viď súťažné podklady).

Zapísala: Ing. Anna Javorová
Dátum: 16.6.2020

