Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 58 až 61 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“),
výzva v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s predmetom „Ochranné,
zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Súťažné podklady
k Výzve č. 4 v rámci zriadeného dynamického nákupného systému
(ďalej len „DNS“) s názvom
„Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“
Výzva č. 4 „Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu“
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1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zastúpený:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO:
006 034 81
Kontaktná osoba:
Petra Hritzová
Webová adresa, kde je možný prístup k dokumentácii k DNS a výzve č. 4:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9004/summary
2. Identifikácia DNS
Výzva č. 4 „Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu“ sa zadáva v rámci DNS „Ochranné,
zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“, vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné
mesto SR Bratislava v Úradnom vestníku EÚ pod značkou 2020/S 122-298838 zo dňa 26. 6. 2020
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 136/2020 zo dňa 29. 6. 2020 pod značkou 23030 – MUT.
DNS „Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“ bol zriadený 4. 9. 2020.
3. Predmet zákazky
Predmetom zákazky - výzvy č. 4 je kúpa a dodanie respirátorov FFP3 bez výdychového ventilu
v celkovom množstve 5 000ks na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany
zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu
pri prípadnom obnovení voľne šíriacej sa vírusovej a inej pandémie.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota zákazky - výzvy č. 4 v zriadenom DNS je 50 000,00 EUR bez DPH.
Lehota dodania: najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.
4. Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky musia byť doručené do 8. 10. 2020 do 10:00 hod.
Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že z dôvodu výskytu epidémie si vyhradzuje právo na
skrátenie lehoty na predkladanie ponúk v súlade s § 61 ods. 4 ZVO a bodom 2.1 Súťažných
podkladov k zriadeniu DNS a to na minimálne 3 pracovné dni. Záujemca v žiadosti o zaradenie
do DNS vyjadril súhlas s predmetnou možnosťou.
Ponuka zaradeného záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
neotvorí.
5. Komunikácia a vysvetľovanie
5.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi postupovať v zmysle § 20
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ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob
komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
5.2 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú zaradenému záujemcovi, ak jej
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. ako náhle sa dostane
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.
5.3 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak zaradenému záujemcovi bude na ním
určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná
informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Zaradený záujemca sa prihlási
do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie –
zásielky, správy. Zaradený záujemca si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu
o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom.
5.4 Ak je odosielateľom informácie zaradený záujemca, tak po prihlásení do systému a predmetnej
zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy
verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi
okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
5.5 Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom neobmedzený a priamy prístup elektronickými
prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim informáciám. Súťažné
podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile
zákazky v systéme JOSEPHINE.
5.6 V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky vo
verejnom obstarávaní, uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch,
v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže zaradený záujemca požiadať o vysvetlenie
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
5.7 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch
alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým
záujemcom, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
5.8 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnená vo webovej aplikácií JOSEPHINE pri
dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú
okamihom uverejnenia vo webovej aplikácií JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ o jeho uverejnení
odošle správu všetkým známym záujemcom v deň uverejnenia.
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5.9 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným
obstarávateľom
a /zaradenými
záujemcami/uchádzačmi
doručované prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
6. Predloženie ponuky
6.1 Ponuku môžu predkladať len záujemcovia zaradení do DNS „Ochranné, zdravotnícke pomôcky
a hygienické potreby“.
6.2 Zaradený záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Zaradený záujemca predkladá ponuku
v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto
súťažných podkladoch v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) ZVO prostredníctvom systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9004/summary.
6.3 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9004/summary.
6.4 Zaradený záujemca sa prihlasuje do systému pomocou eID alebo svojich hesiel, ktoré nadobudol
v rámci autentifikačného procesu.
6.5 Autentifikovaný zaradený záujemca si po prihlásení do systému JOSPEHINE v záložke „Moje
obstarávania“ vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem
ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.
6.6 V prípade, že zaradený záujemca predloží listinnú (papierovú) ponuku, verejný obstarávateľ na ňu
nebude prihliadať.
6.7 Zaradený záujemca predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je jej súčasťou
doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do slovenčiny; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
6.8 Zaradeným záujemcom navrhovaná celková cena za predmet plnenia musí byť uvedená na 2
desatinné miesta v eur s DPH a vložená do systému JOSEPHINE. V predloženej ponuke
prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené doklady a dokumenty tvoriace obsah
ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, ktoré musia byť k termínu predloženia
ponuky platné a aktuálne.
6.9 Ponuka bude obsahovať:
- technický (produktový) list výrobku,
- Certifikát EU skúšky typu,
- EÚ vyhlásenie o zhode,
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návod na používanie a údržbu v slovenskom jazyku
návrh zaradeného záujemcu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 2).

6.10 Ponuka zaradeného záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
sa elektronicky neotvorí.
7. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Zaradený záujemca môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom
funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk. Zaradený záujemca pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri
vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).
8. Náklady na ponuku
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša zaradený záujemca bez
akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že
verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania
zákazky.
9. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené
budú iba požadované riešenia.
10. Zábezpeka ponuky
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
11. Všeobecné informácie k webovej aplikácií JOSEPHINE
Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge.
Samostatný dokument Technické nároky systému JOSEPHINE si môžete stiahnuť TU.
12. Otváranie ponúk (ku konkrétnej výzve)
12.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 8. 10. 2020 o 10:30, a to v priestoroch Oddelenia verejného
obstarávania magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Laurinská 5
(4. poschodie), 814 99 Bratislava, Slovenská republika.
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12.2 Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní
osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom
plnomocenstva). Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická
osoba) sa pred otváraním ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení
podnikať. Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Na otváraní
ponúk budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.
V súvislosti s otváraním ponúk by sme týmto radi požiadali uchádzačov, ktorí sa plánujú zúčastniť
otvárania ponúk o dodržiavanie nasledovných pokynov:
- horné dýchacie cesty musia byť prekryté rúškom alebo inou vhodnou alternatívou,
- je vylúčený osobný kontakt (podávanie rúk a pod.),
- odporúčame účasť jedného zástupcu za uchádzača,
- odporúčame mať prekryté ruky rukavicami,
- odporúčame si priniesť vlastné písacie potreby,
V prípade, pokiaľ zástupca Vašej spoločnosti pociťuje akékoľvek príznaky indikujúce možné
ochorenie, tak Vás prosíme o zabezpečenie náhradníka, ktorý bude disponovať písomným
splnomocnením, podpísaným štatutárnym orgánom uchádzača.
12.3 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk,
ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk.
13. Vyhodnotenie ponúk
13.1 Verejný obstarávateľ sa v súladne s § 53 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií
na vyhodnotenie ponúk (predložených cenových ponúk).
13.2 Verejný obstarávateľ vyhodnotí uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste a ak na základe
hodnotenia dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie
požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky.
13.3 Komunikácia medzi uchádzačom/uchádzačmi a verejným obstarávateľom / komisiou na
vyhodnotenie ponúk počas vyhodnotenia ponúk bude prebiehať elektronicky, prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Uchádzač musí písomné vysvetlenie/ doplnenie
ponuky na základe požiadavky doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom určenej
komunikácie v systéme JOSEPHINE.
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14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Ponuky budú vyhodnocované na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia
celková cena s DPH za obstarávaný predmet zákazky.
V prípade, ak sa na 1. mieste v poradí umiestnia viaceré ponuky uchádzačov (zhodné kritérium na
vyhodnotenie ponúk), verejný obstarávateľ rovnakým dielom rozdelí zákazky všetkým
uchádzačom, ktorí sa umiestnili na 1. mieste v poradí.
15. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ zašle v súlade s § 55 ZVO informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy podľa § 56 ZVO. Verejný obstarávateľ vyzve
uchádzača na poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy.
16. Prílohy
Prílohami k týmto súťažným podkladom sú:
- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a identifikačné údaje uchádzača
- Príloha č. 3: Kúpna zmluva
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Príloha č. 1 výzvy č. 4 - „Ochranný respirátor FFP3“ v rámci zriadeného DNS „Ochranné,
zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“

Opis predmetu zákazky
Predmetom tejto výzvy č. 4 v rámci zriadeného DNS "Ochranné, zdravotnícke pomôcky a
hygienické potreby“ je kúpa a dodanie respirátorov FFP3 bez výdychového ventilu v celkovom
množstve 5 000ks. Respirátory vyrobené z elektrostatického filtračného materiálu s jemným
ukončením okrajov respirátora, univerzálnej veľkosti, s formovateľnou nosovou sponou a vnútornou
mäkkou penou, ktorá zníži tlak tejto spony. Respirátory s nominálnym ochranným faktorom NPF50
s možnosťou uchytenia 2 samostatnými nastaviteľnými upínacími ramienkami. Respirátory musia
byť individuálne balené po 1ks s označením používania úrovne „medical grade“ a teda vhodné na
zdravotnícku prácu v COVID zóne s potvrdenými prípadmi COVID-19. Minimálna životnosť
výrobku je 24 mesiacov.
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu spĺňajúci harmonizačnú normu:
EN 149:2001+A1:2009 alebo ekvivalent
Požadovaný typ a konštrukcia respirátora:
a) skladací typ – 3panelová konštrukcia a/alebo
b) vypuklý typ – odolný voči napr. spľasnutiu, deformovaniu
Požiadavky na predloženie:
• Technického (produktového) listu výrobku
• EÚ vyhlásenie o zhode
• Certifikát EU skúšky typu
• Návod na používanie a údržbu v slovenskom jazyku
Lehota dodania: najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti kúpnej zmluvy
Osobitné požiadavky na plnenie:
• Dodanie v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom dodanie je potrebné
avizovať minimálne dva pracovné dni vopred.
• Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných rukavíc v originálnom
neporušenom balení.
• Úspešný uchádzač je povinný dodať celý predmet zákazky naraz.
• Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného
tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený
obal tovaru a pod.).
• Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť nepoškodený tovar v
pôvodných obaloch, ak zistí, že tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických
špecifikácií vyžadovaných na predmet zákazky alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.

