Správa o zriadení dynamického nákupného systému, dňa 09.09.2022
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“)
Verejná súťaž
Užšia súťaž

TOVARY

Užšia súťaž so skrátenými lehotami
STAVEBNÉ PRÁCE

Rokovacie konanie so zverejnením
Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými
lehotami

SLUŹBY

Inovatívne partnerstvo
Priame rokovacie konanie
Súťažný dialóg
Súťaž návrhov
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického
trhoviska

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA, PREDMET A HODNOTA ZÁKAZKY, RÁMCOVEJ DOHODY ALEBO
DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU

1.1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Úradný názov: Ministerstvo vnútra SR

IČO: 00151866

Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava- Staré Mesto

PSČ: 812 72

Kontaktné miesto (miesta):

Telefón: +421250944527

Štát: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Roman Novosad
E-mail: roman.novosad3@minv.sk

Fax: +421250944046

1.2) Predmet zákazky

1.2.1. Názov zákazky/rámcovej dohody/dynamického nákupného systému:
DNS - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby
1.2.2. Stručný opis predmetu zákazky/ rámcovej dohody/dynamického nákupného systému:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude výber poskytovateľa na vykonávanie
činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve
na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. Vo všeobecnosti bude verejný obstarávateľ požadovať
prítomnosť stavebného dozoru na stavbe, ktorá bude bližšie špecifikovaná v príslušnej výzve nasledovne :
a)
na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom,
b)
priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 2 x týždenne v celkovom počte 12 hodín za
týždeň,
c)
na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne,
d)
na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne,
e)
na odovzdávacom a preberacom konaní,
f)
na kolaudačnom konaní.
Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.
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1.2.3. Hodnota zákazky/ rámcovej dohody/dynamického nákupného systému:

Hodnota: 2 100 680,00

EUR bez DPH

2. DÁTUM UVEREJNENIA OZNÁMENIA/VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK V ÚRADNOM VESTNÍKU EURÓPSKEJ ÚNIE A VO VESTNÍKU
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A ČÍSLA TÝCHTO OZNÁMENÍ/VÝZVY:
Číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku
Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú.v.EÚ:
2022/S 132-376480
z 12.7.2022
(dd/mm/rrrr)
Číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného
obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO:
157/2022 pod č.32126 - MUS
z 13.07.2022
(dd/mm/rrrr)

3. IDENTIFIKÁCIA VYBRANÝCH ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE ICH VÝBERU
3.1) Identifikácia vybratých záujemcov
Neuplatňuje sa

4. IDENTIFIKÁCIA VYLÚČENÝCH UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE ICH VYLÚČENIA
4.1) Identifikácia vylúčených uchádzačov/ záujemcov
jeden záujemca nebol zaradený do DNS a boli vylúčený
Záujemca č.3 - Nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie dokladov určenej lehote

5. ODÔVODNENIE VYLÚČENIA MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY
Neuplatňuje sa

6.

IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA A ODÔVODNENIE VÝBERU JEHO PONUKY, PODIEL
ZÁKAZKY/RÁMCOVEJ DOHODY, KTORÝ ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ MÁ V ÚMYSLE ZADAŤ SUBDODÁVATEĽOM A ICH
IDENTIFIKÁCIA, AK JE ZNÁMY

Rozdelenie na časti:
Časť číslo: -

áno

- / počet častí:

jeden úspešný uchádzač

-

nie
-

áno
nie

počet úspešných uchádzačov

Dôvod/y nerozdelenia predmetu zákazky na časti:
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov:
• predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodať viacero dodávateľov na trhu, ktorými môžu byť aj malé
a stredné podniky,
• ide o poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu,
• vzhľadom na povahu dynamického nákupného systému je predpoklad, že jednotlivé konkrétne obstarávania
budú zadávané postupne, v rôznom rozsahu a podľa aktuálnej potreby verejného obstarávateľa
Poskytovatelia služby teda budú v nižšej hodnote ako je predpokladaná hodnota zákazky a bude tak
umožnená účasť aj malých a stredných podnikov resp. živnostníkom. Rozdelenie predmetu zákazky sa tak
bude realizovať priamo už vo vytvorenom dynamickom nákupnom systéme,
•
nerozdelenie predmetu zákazky vzhľadom na charakter predmetu zákazky je v tomto konkrétnom
prípade v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti nediskriminácie a čestnej hosp. súťaže.
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6. Identifikácia úspešného uchádzača:
Do zriadeného DNS na predmet zákazky „DNS - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním
pozemné stavby“ bolo zaradených 14 záujemcov z 15, ktorí predložili žiadosť o zaradenie do 09.08.2022.

7. ODÔVODNENIE POUŽITIA ROKOVACIEHO KONANIA SO ZVEREJNENÍM/SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU/PRIAMEHO
ROKOVACIEHO KONANIA

Neuplatňuje sa

8. ODÔVODNENIE PREKROČENIA LEHOTY PODĽA § 135 ODS. 1 PÍSM. H) A L) ZÁKONA A PREKROČENIA PODIELU
PODĽA § 135 ODS. 1 PÍSM. K) ZÁKONA
Neuplatňuje sa

9. ODÔVODNENIE PREKROČENIA LEHOTY PODĽA § 133 ODS. 2 ZÁKONA
Neuplatňuje sa

10. DÔVODY ZRUŠENIA POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
Neuplatňuje sa

11. DÔVODY POUŽITIA INÝCH AKO ELEKTRONICKÝCH PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE
Neuplatňuje sa

12. ZISTENÝ KONFLIKT ZÁUJMOV A NÁSLEDNE PRIJATÉ OPATRENIA
V zmysle § 23 zákona v predmetnej zákazke nedošlo ku konfliktu záujmov vo vzťahu k dodávateľovi alebo inej
osobe. Nevzniklo ohrozenie nestrannosti a nezávislosti ani nebolo zistené, že by zainteresované osoby mohli
ovplyvniť výsledok, alebo priebeh procesu tohto obstarávania.

13. OPATRENIA PRIJATÉ V SÚVISLOSTI S PREDBEŽNÝM ZAPOJENÍM ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV NA ÚČELY
PRÍPRAVY POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Neuplatňuje sa
Dátum zriadenia: 09.09.2022

Trvania dynamického nákupného systému: 48 mesiacov (od zriadenia)
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