BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

SPRÁVA O ZRIADENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU
v zmysle § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota dynamického nákupného systému (ďalej len
„DNS“)
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj (centrálna obstarávacia organizácia)
Predmet DNS:
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.
Hodnota DNS:
6 000 000,- EUR bez DPH
b) Použitý postup zadávania zákazky.
Nadlimitná zákazka zadávaná primeraným uplatnením postupu užšej súťaže v zmysle §§ 58 – 61 ZVO.
c) Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku a vo Vestníku
verejného obstarávania a čísla týchto oznámení.
Úradný vestník EÚ č. S169 dňa 04.09.2018, značka oznámenia 2018/S 169-384243
Vestník verejného obstarávania č. 176/2018 dňa 05.09.2018, značka oznámenia 12343 - MUT
d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu.
Verejný obstarávateľ z dôvodu zachovania hospodárskej súťaže nebude zverejňovať bližšie informácie o počte a
identifikácií zaradených záujemcov, a to v súlade s § 55 ods. 3 ZVO.
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia.
Neaplikuje sa.
f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk.
Neaplikuje sa.
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.
Neaplikuje sa.
h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho
konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2 ZVO.
Neaplikuje sa.
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) ZVO a prekročenia podielu podľa § 135 ods.
1 písm. k) ZVO.
Neaplikuje sa.
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 ZVO.
Neaplikuje sa.
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia
dynamického nákupného systému.
Neaplikuje sa.
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l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie.
Neaplikuje sa.
m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia.
Neaplikuje sa.
n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy
postupu verejného obstarávania.
Neaplikuje sa.
o) Dátum zriadenia DNS.
04.10.2018
Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým hospodárskym subjektom, že dňa 04.10.2018 zriadil dynamický nákupný
systém s názvom Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 a 2021/2022, ktorého predmetom bude dodanie tovaru – chemického posypového materiálu (solí)
používaného na posyp v rámci zimnej údržby cestných komunikácií.
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 aplikácie JOSEPHINE (viď súťažné podklady).

V Banskej Bystrici, dňa 04.10.2018.

