MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Bratislava, 23.07.2020
Všetkým záujemcom

Vec
Vysvetlenie súťažných podkladov
Vo verejnom obstarávaní - dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) na predmet zákazky
„Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“ vyhlásenom v Úradnom vestníku
EÚ pod značkou 2020/S 122-298838 zo dňa 26.06.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania
č. 136/2020 zo dňa 29.06.2020 pod značkou 23030-MUT, boli doručené nasledovné otázky:
Otázka č. 1:
Radi by sme sa informovali aký typ formátu je príloha č.4. Ako jediný dokument nám nejde
stiahnuť/otvoriť.
Odpoveď č. 1:
Všetky dokumenty programu WORD zverejnené v systéme JOSEPHINE k tejto zákazke sú
uložené vo formáte .docx
Otázka č. 2:
Dobrý deň. Prílohu č. 2 a prílohu č. 4 nie je možné otvoriť. Môžete aktualizovať tieto
dokumenty.
Odpoveď č. 2:
Viď odpoveď k otázke č. 1. Súčasne si verejný obstarávateľ overil možnosť stiahnutia
a otvorenia zverejnených dokumentov a napriek tomu, že sa dajú plnohodnotne používať,
zverejní ich aj v nižšej úrovni MS Office programu WORD vo formáte .doc
Otázka č. 3:
Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o potvrdenie súladu dodanej dokumentácie pre
zaradenie do DNS a o informáciu o prípadne ďalších požiadavkách na splnenie podmienok
o zaradenie do DNS (výpisy, potvrdenia zo súdu, zaslanie vzorky, a iné).
Odpoveď č. 3:
Verejný obstarávateľ pristúpi k otvoreniu a vyhodnoteniu žiadosti o účasť až po uplynutí lehoty
na ich predkladanie. V tomto čase nemôže potvrdiť ani vyvrátiť súlad. Zároveň však platí, že
v prípade nezrovnalostí verejný obstarávateľ požiada záujemcov o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov a do predmetného DNS sa bude možné kvalifikovať kedykoľvek počas
jeho trvania.
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Otázka č. 4:
Dobrý deň, na základe informácie pokynu ku zákazke sme Vám spoločnosťou TNT posielali
Žiadosť so vzorkami na zaradenie do DMS číslo zásielky 144770946. Podľa informácii
o sledovaní zásielky, bola zásielka doručená 20.07.2020 o 10:05. Chceli by sme mohli dostať
vyrozumenie či sme podmienky o zaradenie do DNS splnili alebo nie.
Odpoveď č. 4:
Verejný obstarávateľ nepožaduje pre zaradenie do DNS s názvom „Ochranné, zdravotnícke
pomôcky a hygienické potreby“ predložiť a teda doručiť žiadne vzorky tovarov.
S pozdravom

Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania

