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1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Sídlo:
Lazaretská 2423/26, 811 09 Bratislava
Štát:
Slovenská republika
IČO:
00165387
DIČ:
2020830119
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK24 8180 0000 0070 0018 5166
Profil verejného obstarávateľa:
https://www.uvo.gov.sk/profily//profil/pzakazky/630

1.1

Kontaktné miesto na účely verejného obstarávania
Názov:
Národné centrum zdravotníckych informácií
Sídlo:
Lazaretská 2423/26, 811 09 Bratislava
Štát:
Slovenská republika
Kontaktná osoba:
Ing. Janka Kavčiaková
Telefón:
+421 57269305
E-mail:
janka.kavciakova@nczisk.sk

Komunikačné rozhranie: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/ 9293/summary
Emailová adresa slúži len na kontaktovanie v prípade neočakávaného a preukázateľného
výpadku systému JOSEPHINE.
2. Úvodné informácie o dynamickom nákupnom systéme
Čo je dynamický nákupný systém
Dynamický nákupný systém (ďalej aj ako „DNS“) je elektronický postup zadávania
nadlimitných zákaziek.
Ide o interný „kvalifikačný systém dodávateľov“, ktorých bude verejný obstarávateľ vyzývať
na predkladanie ponúk vo vyhlásených zákazkách danej skupiny tovarov. Systém je stále
otvorený, a tak aj v priebehu jeho trvania sa vedia noví dodávatelia prihlásiť a zapojiť do
súťaženia. Dodávatelia, ktorí nebudú zaradení/kvalifikovaní v tomto systéme, nebudú môcť
predložiť ponuku na zákazky vyhlásené v systéme. DNS je otvorený pre neobmedzené
množstvo záujemcov, predloženie žiadosti o účasť je umožnené kedykoľvek počas jeho
trvania.
Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi
flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich
reálnych potrieb, tj. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Operatívnym zadávaním zákaziek
chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj menších firiem.
Pri obstarávaní v rámci DNS použije verejný obstarávateľ postup užšej súťaže.
Základné pojmy
Záujemcom sa pre účely tohto DNS rozumie hospodársky subjekt, ktorý podal žiadosť o
zaradenie do DNS.
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Žiadosť o zaradenie do DNS (ďalej aj „žiadosť o účasť“) je prejavom vôle hospodárskeho
subjektu byť vyzývaný na predloženie ponuky do zákaziek vyhlásených v zriadenom DNS a v
prípade záujmu predložiť ponuku. Žiadosť o zaradenie do DNS je možné predkladať počas
celej doby trvania DNS.
DNS sa považuje za zriadený v okamihu, keď verejný obstarávateľ oznámi záujemcom,
ktorí doručili žiadosť o zaradenie do DNS v základnej lehote na podanie žiadostí, informáciu
o vyhodnotení ich žiadostí podľa § 60 ods. 8 ZVO.
Základnou lehotou na podávanie žiadostí o zaradenie sa rozumie lehota, ktorá je uvedená
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (bod IV.2.2 Lehota na predkladanie ponúk
alebo žiadostí o účasť).
Dodatočnou lehotou na podávanie žiadostí o zaradenie sa rozumie doba počas trvania
DNS, tj. od jeho zriadenia do jeho ukončenia.
Zákazkou sa rozumie zákazka vyhlásená verejným obstarávateľom v zriadenom DNS.
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku odoslaním výzvy na predkladanie ponúk všetkým
zaradeným záujemcom.
Lehotou na predkladanie ponúk sa rozumie lehota na predkladanie ponúk v rámci
vyhlásenej zákazky v zriadenom DNS. Verejný obstarávateľ uvedie lehotu na predkladanie
ponúk vo výzve na predkladanie ponúk, ktorou vyhlási zákazku.
Ponukou sa rozumie ponuka záujemcu predložená do vyhlásenej zákazky.
3. Opis predmetu zákazky
3.1. Všeobecné informácie
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na
zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bežne dostupných tovarov pre NCZI.
Plnenia na základe tohto DNS budú odovzdávané/realizované v sídle verejného obstarávateľa.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude dodávka
tovarov, ich inštalácia a podpora pre výmeny/doplnenia existujúcej infraštrukrúry
elektronického zdravotníctva ako aj prevádzky NCZI.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce
informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú
zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.
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.
V jednotlivých výzvach môžu byť uplatnené pravidlá sociálneho aspektu.
3.2. Rozsah verejného obstarávania vymedzený spoločným slovníkom obstarávania
(CPV)
V rámci tohto DNS sa budú obstarávať bežne dostupné tovary, ktoré sú zaradené podľa
spoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupinách:
481, 482,483,484,485,486,487,488,489,300,302 vrátane ich inštalácie a podpory.
3.3. Kategórie dynamického nákupného systému
Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 58 ods. 2 zákona o tom, že tento DNS bude
rozdelený do nasledovných kategórií tovarov:
Kategória č. 1 Softvérové balíky
Kategória č- 2 Informačné systémy a servery
Kategória č. 3 Kancelárske stroje a počítačové zariadenia

V súlade s § 28 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ umožňuje predložiť žiadosť o účasť pre
všetky kategórie DNS, resp. pre ktorúkoľvek kategóriu DNS.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia, bude súčasťou
jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným
záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Rozsah verejného obstarávania predstavuje predpokladaný rozsah zákaziek, ktorých zadanie
verejný obstarávateľ predpokladá počas trvania dynamického nákupného systému. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarať tovary pri dodržaní podmienok ich zatriedenia
v rovnakej skupine CPV ako sú vyššie uvedené skupiny a ich zaradenia do jednej z kategórií
uvedených v bode 3.3 tejto časti súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ bude zadávať
konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme samostatne pre jednotlivé kategórie
uvedené nižšie v nepravidelných intervaloch a rôznom rozsahu v závislosti od aktuálnych
potrieb. Pri zadávaní konkrétnych zákaziek vo všetkých kategóriách dynamického nákupného
systému sa ponuky nebudú predkladať formou katalógu.
3.4 Výzvy na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS
V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na
obstaranie konkrétnych tovarov.
Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania,
vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného
materiálu/obalov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti pri
inštalácii, konfigurácii pracovných staníc, inštalácií ovládačov, poskytnutie telefonickej
podpory v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 18:00 hod. Záruka na mieste v trvaní dvoch
až piatich rokov podľa konkrétnej špecifikácie. Všetky podrobnosti budú uvedené
v konkrétnych výzvach v rámci DNS.
3.5. Predpokladaná hodnota DNS
Predpokladaná hodnota DNS je 9 995 000,00 eur bez DPH.
Predpokladaná hodnota DNS je určená ako maximálna hodnota všetkých zákaziek,
ktoré budú zadané počas trvania DNS. Preddavok na cenu ani zálohu verejný obstarávateľ
nebude poskytovať. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného
styku na základe vystavenej faktúry.
3.6. Trvanie dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do 23.11.2023 alebo do
vyčerpania predpokladanej hodnoty uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a bode 3.5. tejto časti súťažných podkladov, podľa toho čo nastane skôr.
3.7. Jazyk žiadosti o účasť
Žiadosť o účasť sa predkladá v slovenskom a českom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho jazyka (t. j. do slovenského jazyka) okrem dokladov predložených v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka.
4. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť o zaradenie do DNS
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Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (o zaradenie do DNS) je uvedená v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania, ktorým sa vyhlásilo toto DNS.
Žiadosť o účasť sa predkladá elektronicky na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9293/summary.
Predkladanie ponúk v rámci vyhlásených zákaziek bude umožnené v zmysle zákona len
zaradeným záujemcom. Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať jednotlivé zákazky odoslaním
výzvy na predkladanie ponúk všetkým zaradeným záujemcom naraz (zabezpečuje systém
Josephine). Verejný obstarávateľ nesmie vyhlásiť zákazku v prípade, ak eviduje
nevyhodnotenú žiadosť o zaradenie hospodárskeho subjektu.
5. Skrátenie lehoty na predkladanie ponúk v rámci jednotlivých výziev
Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach
určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami.
6. Komunikácia a vysvetľovanie
6.1. Všeobecné informácie k webovej aplikácii JOSEPHINE
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle
§ 20 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.
JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania
verejných
zákaziek.
JOSEPHINE
je
webová
aplikácia
na
doméne
https://josephine.proebiz.com.
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
6.2. Pravidlá pre doručovanie
Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, 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.
Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude
na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne
odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp.
uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený
obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca, resp. uchádzač si môže v komunikačnom
rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom. Ak je
odosielateľom informácie záujemca, resp. uchádzač, 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.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných
aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej
zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné
e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste
záujemcov pri danej zákazke.

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami
k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a
prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným
obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa
formou odkazu na systém JOSEPHINE.
Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k Úradu pre verejné
obstarávanie je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) ZVO.
6.3. Vysvetľovanie
V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke
Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli
systému JOSEPHINE – kde budú všetky informácie vždy k dispozícii. Verejný obstarávateľ
nebude duplicitne zverejňovať dokumenty aj na profile vedenom na webovej stránke Úradu
pre verejné obstarávanie.
V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a/alebo podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v
súťažných podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na podanie žiadosti o účasť alebo v lehote na
predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o vysvetlenie.
Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v
súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom.
Odpovede na žiadosti o vysvetlenie budú uverejnené vo webovej aplikácií JOSEPHINE v
danom DNS v časti Komunikácia. Verejný obstarávateľ o uverejnení odpovede informuje
všetkých známych záujemcov.
7. Predkladanie žiadosti o zaradenie do DNS
Predkladanie žiadosti o zaradenie do DNS je umožnené len autentifikovaným
hospodárskym subjektom (podmienka vyplývajúca z § 20 ZVO).
Každý hospodársky subjekt má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou
hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným
osobnostným kódom (eID).
Žiadosť o zaradenie sa predkladá elektronicky do systému JOSEPHINE, umiestnenom na
webovom sídle https://josephine.proebiz.com.
7.1. Spôsob a podmienky predkladania žiadosti o zaradenie do DNS
Každý hospodársky subjekt má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou
hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným
osobnostným kódom (eID).
Žiadosť o zaradenie sa predkladá elektronicky do systému JOSEPHINE, umiestnenom na
webovom sídle https://josephine.proebiz.com.
Predkladanie žiadostí o účasť je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu
je možné vykonať týmito spôsobmi:
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• v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s
elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je
autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti.
Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase
8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
• nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej
spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE.
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
• vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý
je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou.
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
• vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým
podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.
Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 –
16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
• počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára
uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4
pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní
ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.
Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade dynamických
nákupných systémov vyberie daný DNS, do ktorého má záujem sa kvalifikovať a vloží svoju
žiadosť do určeného formulára na príjem žiadosti, ktorý nájde v záložke „Žiadosti“.
7.2. Žiadosť o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
Žiadosť o zaradenie musí byť predložená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE v slovenskom alebo českom jazyku a musí obsahovať:


podpisom potvrdenú žiadosť o zaradenie podľa prílohy týchto súťažných podkladov;
listinne podpísanú žiadosť je potrebné naskenovať a predložiť ako pdf dokument.
 splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o zaradenie
podpisuje iná osoba ako štatutárny zástupca;
listinne podpísané plnomocenstvo je potrebné naskenovať a predložiť ako pdf
dokument.
 dokumenty, ktorými záujemca alebo skupina záujemcov preukazuje splnenie
podmienok účasti
 súhlas so skrátením lehoty na predkladanie ponúk podľa § 61 ods. 4 ZVO
7.3. Vyhodnotenie doručených žiadostí o zaradenie
Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní doručených žiadosti o zaradenie postupovať
v súlade so ZVO. Komunikácia medzi záujemcom/záujemcami a verejným
obstarávateľom/komisiou menovanou na vyhodnotenie doručených žiadostí o zaradenie bude
prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ po zriadení DNS bezodkladne prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému JOSEPHINE upovedomí záujemcu, či bol zaradený do DNS, alebo že bola
jeho žiadosť zamietnutá s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka a
práva podať opätovne novú žiadosť o zaradenie.
7.4. Náklady na žiadosť o účasť

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť znáša záujemca
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
7.5.Oprávnenosť záujemcu
Záujemcom, ktorý predkladá žiadosť o účasť môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba
vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne, alebo skupina fyzických
osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne, ako skupina
dodávateľov.
Každý záujemca môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu žiadosť o účasť.
Záujemca nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov. Verejný obstarávateľ vylúči
záujemcu, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
V prípade, že bude žiadosť o účasť skupiny dodávateľov prijatá verejným obstarávateľom,
musí táto skupina dodávateľov vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu v súlade s platnými
právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne
za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky, a túto
právnu formu riadne oznámila verejnému obstarávateľovi ešte pred podpisom zmluvy.
Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické
hnutie sa verejného obstarávania nesmie zúčastniť. Ak takáto právnická osoba predloží
žiadosť o účasť, nebude ju možné zaradiť do vyhodnotenia a bude vylúčená.
8. Preukázanie splnenia podmienok účasti
8.1. Pre zaradenie do DNS záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s §
32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní pre všetky
kategórie.
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
Ak má záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných
v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto skutočnosti preukáže samostatným dokladom
preukazujúcim požadovanú podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.
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Záujemca nie je povinný predkladať všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných
systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Záujemca so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené
v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle §
32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z
informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
- výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena
štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm.
a) a ods. 2 písm. a) zákona,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a
ods. 2 písm. b) zákona,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského
registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti
týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi
dokladu.
Upozornenie:
Záujemca so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú
vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne
verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho
štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu
nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo.
V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
záujemcov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu na portál oversi, je oprávnený
vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné
obstarávanie, nie je povinný predkladať vyššie uvedené doklady.
V prípade preukázania podmienky účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude
len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov. Za týmto účelom verejný
obstarávateľ s odoslaním informácie o zaradení oznámi záujemcovi dokedy je jeho zápis
platný. Záujemca je povinný najneskôr 7 kalendárnych dní pred skončením platnosti
zápisu v zozname hospodárskych subjektov preukázať verejnému obstarávateľovi
aktualizovaný zápis (napr. predložením žiadosti o aktualizovanie zápisu doručenej na UVO
v zákonných lehotách). Ak tak záujemca neurobí, verejný obstarávateľ po skončení platnosti
zápisu vylúči záujemcu zo zriadeného DNS.
8.2. Preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 33 Ekonomické a finančné postavenie
Nepožaduje sa.
8.3. Preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 34 Technické a odborné spôsobilosti
v nadväznosti na §35 a § 36 ZVO sa požaduje pre kategórie 1 až 3 podľa bližšieho určenia.
8.3.1. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona v spojitosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad, ktorým bude certifikát v oblasti
zabezpečenia kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti informačných technológií, alebo
ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre príslušnú
kategóriu , resp. kategóriu rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný

príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť
získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ akceptuje aj iné dôkazy
o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené
uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na
zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými
technickými normami na systém manažérstva kvality.
Certifikát sa vyžaduje pre kategórie 1, 2 a 3.
8.3.2.Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona v spojitosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný certifikát manažérstva/riadenia informačnej
bezpečnosti podľa normy ISO 27001 v oblasti systému riadenia bezpečnosti informácií
predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva informačnej
bezpečnosti vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca
objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný
obstarávateľ akceptuje aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému
manažérstva informačnej bezpečnosti predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými
preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva informačnej
bezpečnosti sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém
manažérstva informačnej bezpečnosti.
Certifikát sa vyžaduje pre kategóriu 2.
8.3.3. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v spojitosti s § 36 zákona o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad, ktorým bude certifikát vydaný nezávislou
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho
manažérstva záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne
manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného
predpisu49) alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných
právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal
akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ
uzná ako rovnocenný
certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského
štátu.
Uchádzač predloží EN ISO 14001:2015 (akceptovaný aj 14001:2004) Systém
environmentálneho manažérstva E.M.S. vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu
zákazky, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém riadenia
enviromentálneho manažérstva. V takom prípade uchádzač predloží opis tohto ekvivalentného
systému manažérstva kvality alebo rovnocenné osvedčenia.
Certifikát sa vyžaduje pre kategóriu 2 a 3
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje príslušné certifikáty vzhľadom k povahe predmetu zákazky t.j.
náhrade a doplneniu existujúcej infraštruktúry elektronického zdravotníctva vrátane jej
inštalácie a podpory. Verejný obstarávateľ pri formulovaní podmienok prihliadal na
požiadavky obvykle uplatňované v rámci relevantného trhu.
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9. Jednotný európsky dokument
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39
zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií
o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.
Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť iba globálny údaj.
Podľa §39 ods. 2 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie
hospodárskeho subjektu, že
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie/nezaradenie,
b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným
európskym dokumentom.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
10. ZRIADENIE DNS
DNS sa považuje za zriadený doručením informácie o zaradení, resp. nezaradení do DNS
všetkým záujemcom, ktorí predložili žiadosť o účasť v lehote na predkladanie žiadosti
o účasť.
Po zriadení DNS sa neuplatňujú ďalšie lehoty na predloženie žiadosti o účasť. Ak bola
žiadosť o účasť predložená po uplynutí lehoty na predkladanie žiadosti o účasť, verejný
obstarávateľ vyhodnotí predloženú žiadosť o účasť do desiatich pracovných dní odo dňa
prijatia žiadosti o účasť.
11. Záverečné ustanovenia
Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v
ZVO.
12 Prílohy
Prílohami k týmto súťažným podkladom sú:
- Príloha č. 1 – Žiadosť o zaradenie do DNS
- Príloha č. 2 – Informatívne súťažné podklady k výzve vyhlasovanej v rámci zriadeného DNS
- Príloha č. 3 – Informatívny návrh Výzvy na predkladanie ponúk používanej v rámci zriadeného DNS
- Príloha č. 4 - Informatívny opis predmetu zákazky k výzve v rámci DNS
- Príloha č. 5 – Informatívna zmluva k výzve vyhlasovanej v rámci zriadeného DNS
- Príloha č. 6 – Súhlas so skrátením lehoty na predkladanie ponúk podľa § 61 ods. 4 ZVO
- Príloha č. 7- JED

