MESTO NITRA
Mestský úrad v Nitre

SPRÁVA O ZRIADENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU
Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce
podľa § 60 ods. 10 a § 24 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Mesto Nitra
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.

2.

Identifikácia dynamického nákupného systému:
Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce
Oznámenie zverejnené:

v Úradnom vestníku EÚ dňa 3.7.2020 pod č. 2020/S 127309529 a vo Vestníku ÚVO dňa 6.7.2020 pod č. 23714 - MUP

Postup:

Dynamický nákupný systém (primerane užšia súťaž)

Link na kom. softvér:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7898/summary

ID zákazky v kom. softvéri:

7898

Postup z hľadiska limitu:

Nadlimitný postup / nadlimitná zákazka

Druh predmetu:

Tovar

PHZ:

8 032 000 € bez DPH
- predstavuje celkový objem zákaziek, ktoré je možné v DNS
vyhlásiť

Dátum zriadenia:

4.8.2020

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým hospodárskym subjektom, že dňa 4.8.2020 zriadil dynamický
nákupný systém s názvom „Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým
súvisiace bežné práce“. Predmetom zákaziek vyhlasovaných v zriadenom DNS budú stavebné práce
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na jednoduchú rekonštrukciu a/alebo výstavbu nových miestnych komunikácií na území mesta Nitra.
Stavebné práce budú pozostávať napríklad z odstránenia starých vrstiev frézovaním a búraním,
vyrovnania povrchu, úpravy poklopov a vpustí, rozprestretia hmôt, aplikácie spojovacieho postreku, z
položenia asfaltových vrstiev, odstránenia podložia, položenia základových vrstiev, osadzovania
obrubníkov, odvodnenia.
Verejný obstarávateľ pre zachovanie hospodárskej súťaže nebude zverejňovať bližšie informácie o
počte a identifikácií zaradených záujemcov, využíva ustanovenie § 55 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní. Dodávatelia, ktorí majú záujem poskytovať stavebné práce na rekonštrukcii a/alebo
údržbe mestských komunikácií verejnému obstarávateľovi, môžu kedykoľvek požiadať o
zaradenie do dynamického nákupného systému prostredníctvom na to určeného rozhrania
aplikácie JOSEPHINE (viď súťažné podklady).
Verejný obstarávateľ nezistil potenciálny konflikt záujmov v procese zriaďovania DNS.

V Bratislave, dňa 4.8.2020
Správu spísala: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
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