Správa o zriadení dynamického nákupného systému
Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“)

Užšia súťaž

TOVARY

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

1.1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Úradný názov: Ministerstvo financií SR

IČO: 00151742

Poštová adresa: Štefanovičova 5
Mesto/obec: Bratislava- Staré Mesto

PSČ: 817 82

Kontaktné miesto (miesta):

Telefón: +421 2 5958 4014

Štát: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Marián Fačkovec
Internetová adresa (URL): www.mfsr.sk

E-mail: marian.fackovec@mfsr.sk
1.2) Predmet dynamického nákupného systému
1.2.1. Názov dynamického nákupného systému:

„Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo“ zriadenie dynamického nákupného systému referenčné
číslo: 31/2019
1.2.2. Stručný opis predmetu zákazky/ rámcovej dohody/dynamického nákupného systému:
Predmetom obstarávania je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru,
ktorým sú Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo. DNS bude zriadené pre potreby verejného obstarávateľa Ministerstvo financií
Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava, IČO: 00151742 a Úrad pre reguláciu hazardných hier, Štefanovičova 5, Bratislava, IČO:
52265021 Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa
Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov uvedených v bode 3.2 Súťažných podkladov. Podrobná špecifikácia
predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného
DNS. 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. Konkrétny rozsah predmetu
zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného
DNS,
ktoré
budú
zaslané
všetkým
kvalifikovaným
záujemcom
prostredníctvom
systému
JOSEPHINE.

1.2.3. Hodnota zákazky/ rámcovej dohody/dynamického nákupného systému:

Hodnota:

623 565,75

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:
2019/S 054-123951
z 18.03.2019
(dd/mm/rrrr)

1

Číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného
obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO:
55/2019 pod číslom 5493 - MUT
z 19.03.2019
(dd/mm/rrrr)

3. IDENTIFIKÁCIA VYBRANÝCH ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE ICH VÝBERU
3.1) Identifikácia vybratých záujemcov
Podmienky zaradenia do dynamického nákupného systému splnili šiesti záujemcovia, ktorí predložili žiadosť o zaradenie do
DNS.

4. IDENTIFIKÁCIA NEZARADENÝCH ZÁUJEMCOV A ODÔVODNENIE ICH VYLÚČENIA
4.1) Identifikácia nezaradených záujemcov
Podmienky zaradenia do dynamického nákupného systému nesplnil jeden záujemca, ktorí predložil žiadosť o zaradenie do
DNS.

5. 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.

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

Neuplatňuje sa

7. ZRIADENIE DNS
Dynamický nákupný systém „Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo“ bol zriadený dňa 26. 04.
2019 do 30.6.2020.
Dodávatelia, ktorí majú záujem dodávať predmet zákazky, môžu kedykoľvek požiadať o zaradenie do
dynamického nákupného systému prostredníctvom komunikačného rozhrania aplikácie JOSEPHINE (viď súťažné
podklady).
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