SPRÁVA O ZRIADENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU
Nákup IKT pre potreby univerzity
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
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
Trenčín 911 01
Slovenská republika
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

2.

Identifikácia dynamického nákupného systému:

Nákup IKT pre potreby univerzity
Oznámenie zverejnené:

v Úradnom vestníku EÚ dňa 16.7.2020 pod č. 2020/S 136334135 a vo Vestníku ÚVO dňa 17.7.2020 pod č. 25698 MUT

Postup:

Dynamický nákupný systém (primerane užšia súťaž)

Link na kom. softvér:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8076/summary

ID zákazky v kom. softvéri:

8076

Postup z hľadiska limitu:

Nadlimitný postup / nadlimitná zákazka

Druh predmetu:

Tovar

PHZ:

1 524 510,25 € bez DPH
- predstavuje celkový objem zákaziek, ktoré je možné v DNS
vyhlásiť

Dátum zriadenia:

10.9.2020

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým hospodárskym subjektom, že dňa 10.9.2020 zriadil dynamický
nákupný systém s názvom „Nákup IKT pre potreby univerzity“.
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a
ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov 30200000-1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál. Pôjde predovšetkým o nákupy bežne používaných IKT

zariadení, ako napr. stolové počítačové zostavy, notebooky, tablety, monitory a ich priameho
príslušenstva podľa potrieb univerzity. Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých
výzvach v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný
obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie
prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež
podnecuje inovácie.
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 dodávať tovar – bežne dostupné IKT zariadenia
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 10.9.2020
Správu spísala: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

