HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

V Bratislave, 21.07.2020

Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť č. 1
V procese verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky „Servery, sieťové
zariadenia a podpora“ vyhláseného v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 06.07.2020 pod
č. 2020/S 128-312587 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2020 dňa 07.07.2020 pod
označením 23986 - MUT, boli verejnému obstarávateľovi doručené od záujemcov žiadosti
o vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť.
V žiadosti o vysvetlenie č. 1 záujemca požiadal, aby verejný obstarávateľ doplnil/upravil
1.

v prílohe č. 1 súťažných podkladov – „Žiadosť o zaradenie do DNS“ vo vyhlásení
záujemcu v druhom bode informačné povinnosti v zmysle článku 13 a 14 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

2.

v prílohe č. 1 súťažných podkladov – „Žiadosť o zaradenie do DNS“ vo vyhlásení
záujemcu v treťom bode pôvodné znenie na upravené znenie: „som dôkladne
oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov vrátane všetkých príloh
a dokumentov v čase zverejnenia zaradenia do DNS, na ktoré sa dynamický nákupný
systém odvoláva“.

V žiadosti o vysvetlenie č. 2 záujemca požiadal, aby verejný obstarávateľ
3.

vysvetlil/upravil, či požaduje informácie o sortimente tovarov v jednotlivých skupinách
CPV kódov, ktorých obstarávanie má byť predmetnom DNS alebo či postačuje len
vyhlásenie, že záujemca/uchádzač je schopný dodávať tovary pre požadované skupiny
CPV kódov;

4.

v prípade ak vyžaduje informácie o sortimente tovarov v jednotlivých skupinách CPV
kódov, aby uviedol podrobnosti akým spôsobom, prípadne v akom formáte, aký rozsah
informácií a pod má záujemca/uchádzač predložiť.

Vysvetlenie/odpovede
Ad. 1.
Verejný obstarávateľ vyžaduje od záujemcov v predmetnom DNS, aby v prílohe č. 1 „Žiadosť
o zaradenie do DNS“ uviedli svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje. Verejný obstarávateľ
vyžaduje tieto údaje z dôvodu, aby bolo možné jednoznačne identifikovať hospodársky subjekt,
ktorý žiada o zaradenie do DNS.
Identifikačné údaje hospodárskeho subjektu sú verejne prístupné – napríklad cez Obchodný
register, Finančnú správu SR a pod.. Údaje o kontaktnej osobe verejný obstarávateľ vyžaduje,
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aby vedel kto bude komunikovať za hospodársky subjekt s verejným obstarávateľom. Tieto
údaje sú vyžadované len na účely predmetného verejného obstarávania.
Vzhľadom na skutočnosť, že už boli predložené žiadosti o zaradenie, verejný obstarávateľ
nebude meniť a dopĺňať znenie prílohy č. 1 „Žiadosť o zaradenie do DNS“.

Ad. 2.
Tretí bod vo vyhlásení záujemcu, ktoré je súčasťou prílohy č. 1 „Žiadosť o zaradenie do DNS“
v znení „som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov vrátane všetkých
príloh a dokumentov, na ktoré sa dynamický nákupný systém odvoláva“ verejný obstarávateľ
chápe a vykladá tak, že sa jedná o dokumenty, ktoré sú zverejnené v čase vyhlásenia DNS.
Verejný obstarávateľ nežiada, aby hospodárske subjekty vyhlásili, že sú oboznámené
s dokumentami, ktoré nie sú súčasťou zverejnených podkladov.
DNS predstavuje procesný postup obstarávania, ktorého cieľom je zjednodušiť a znížiť
administratívnu záťaž spojenú s opakovanými verejnými obstarávaniami tovarov, služieb alebo
stavebných prác, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré má verejný obstarávateľ v pláne
obstarávať podľa potreby počas doby, na ktorú je DNS zriadené (v predmetnom DNS ide
o tovary).
Tento nákupný systém funguje v dvoch fázach:
1. Kvalifikácia (alebo zaradenie) – v tejto prvej fáze môže ktorýkoľvek hospodársky
subjekt, požiadať o zaradenie do DNS. Verejný obstarávateľ vyhodnotí, či hospodársky
subjekt spĺňa stanovené podmienky účasti a ak ich hospodársky subjekt spĺňa, tak ho
verejný obstarávateľ zaradí do DNS. Hospodársky subjekt môže požiadať o zaradenie
do DNS počas celej doby jeho trvania.
2. Konkrétne zákazky (obstarávania) – v tejto druhej fáze sa vyhlasujú konkrétne zákazky
na tovary. Ponuku do zákazky vyhlásenej v rámci DNS môže predložiť len hospodársky
subjekt, ktorý prešiel prvou fázou a je zaradený (kvalifikovaný) do DNS.
V súťažných podkladoch nie sú uvedené konkrétne množstvá a špecifikácia obstarávaného
tovaru, pretože momentálne prebieha prvá fáza DNS – kvalifikácia/zaradenie. Hospodárske
subjekty môžu predložiť žiadosť o zaradenie do DNS do 03.08.2020 do 17:00 hod. (bližšie
informácie ako na to sú dostupné v súťažných podkladoch a ďalších dokumentoch
nachádzajúcich sa na profile zákazky v systéme JOSEPHINE).
Po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS verejný obstarávateľ vyhodnotí
predložené žiadosti a zaradí do DNS všetky hospodárske subjekty, ktoré spĺňajú stanovené
podmienky účasti.
V druhej fáze bude verejný obstarávateľ obstarávať konkrétne typy tovaru s presnou
špecifikáciou a uvedením množstva, pričom o každom jednom obstarávaní v rámci DNS
verejný obstarávateľ informuje všetky zaradené hospodárske subjekty prostredníctvom výzvy
na predkladanie ponúk.
Vytvorením/zriadením DNS verejný obstarávateľ vytvára nákupný systém, prostredníctvom
ktorého bude počas doby, na ktorú sa DNS zriaďuje, nakupovať tovary podľa konkrétnych
potrieb. Z tohto dôvodu majú zverejnené dokumenty iba informatívny charakter – aby
hospodárske subjekty mali aspoň rámcový obraz, ako budú vyzerať napríklad súťažné podklady
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alebo kúpna zmluva (informatívna kúpna zmluva neobsahuje termín dodania tovarov alebo
záručnú dobu), pretože verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia nevie uviesť konkrétne
informácie (opis predmetu zákazky, chýbajúce údaje/požiadavky v kúpnej zmluve a pod.),
keďže nevie aké konkrétne tovary bude obstarávať. Všetky podrobné informácie budú
zverejnené v konkrétnej výzve v rámci DNS.

Ad. 3. a 4.
Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o zaradenie do predmetného DNS musí podľa zákona
o verejnom obstarávaní spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže
zúčastniť len ten, kto je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa táto podmienka účasti preukazuje
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (podrobnejšie informácie
k možnostiam preukazovania splnenia podmienok účasti sa nachádzajú v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania).
Verejný obstarávateľ nepožaduje, aby hospodárske subjekty preukazovali oprávnenie na
dodávanie každého jedného tovaru v jednotlivých skupinách CPV kódov samostatne. Na
preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní postačuje, ak je hospodársky subjekt oprávnený na dodávanie tovaru zaradeného
v jednotlivých skupinách CPV kódov vo všeobecnosti.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania

