LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Správa o zriadení dynamického nákupného systému
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba:

PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
+421/ 48/ 4344 255
+421/ 905/ 444 577
bohuslav.chudik@lesy.sk

2. Identifikácia dynamického nákupného systému
Predmet / názov zákazky:

Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia
značky Triumf Adler na roky 2021 - 2024

Postup z hľadiska limitu:

Nadlimitná zákazka dynamického nákupného systému
podľa § 58 až § 61 ZVO

Druh postupu:

Dynamický nákupný systém (užšia súťaž)

Druh predmetu:

Tovary

Označenie v Úradnom vestníku EÚ:

S 65 zo dňa 02.04.2021 pod číslom 2021/S 065-163676.

Označenie vo Vestníku VO vedeného

081/2021 zo dňa 06.04.2021 pod číslom 17333-MUT

ÚVO:
Predpokladaná hodnota DNS:

716.000,00 EUR bez DPH,
(pozn.: určená je ako maximálna predpokladaná hodnota
všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú zadávať počas
trvania DNS)

3. Prístup do DNS
Link na elektronický systém VO:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11607/summary

ID DNS v elektronickom systéme VO:

11607

Dátum zriadenia:

01.06.2021

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým hospodárskym subjektom, že dňa 01.06.2021 zriadil
dynamický nákupný systém s názvom „Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky
Triumf Adler na roky 2021 - 2024“, ktorého predmetom bude dodávka spotrebného materiálu
(príslušenstva) pre multifunkčné tlačiarenské zariadenia značky Triumf Adler, ktoré používa verejný
obstarávateľ a ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín:
a) 30125100-2 (Tonerové náplne)

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
b) 30125110-5 (Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov)
c) 30125120-8 (Toner do fotokopírovacích strojov)
d) 30125130-1 (Toner pre strediská spracovania dát a pre výskumné a dokumentačné strediská)
Predmet zákazky je bežne dostupný na trhu.
Verejný obstarávateľ pre zachovanie hospodárskej súťaže nebude zverejňovať bližšie informácie o
počte a identifikácii zaradených záujemcov, využíva ustanovenie § 55, ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ nezistil potenciálny konflikt záujmov v procese zriaďovania DNS.
Dodávatelia, ktorí majú záujem poskytovať uvedené tovary verejnému obstarávateľovi, môžu
kedykoľvek požiadať o zaradenie do dynamického nákupného systému prostredníctvom
elektronického systému verejného obstarávania IS JOSEPHINE (viď súťažné podklady).

