Všetkým záujemcom

V Bratislave, 15.4.2021
VEC
Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní k dynamickému nákupnému
systému s názvom „Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.“
Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k vyhlásenému dynamickému nákupnému systému s názvom
„Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.“ zverejnenému v Ú.
vestníku EÚ dňa 9. 4. 2021 pod č. 2021/S 069-174840 a vo vestníku UVO č. 85/2021 zo dňa 12.04.2021 pod č. 18167–
MUT (ďalej len ako „DNS“).
Otázka č.1
..... zdá sa, že existuje množstvo oznámení DNS, ktoré sú takmer identické s týmto oznámením. Sú všetky príbuzné? Ak
áno, a ak by som mal otázky, ktoré sú pre každé z nich spoločné, musím kontaktovať každého odberateľa osobitne,
alebo postačí zaslanie jednému odberateľovi? Takže napríklad tento zoznam vysvetlení by mal byť predložený pre
každé jednotlivé oznámenie DNS?
Odpoveď č. 1
Oznámenia pre Dynamický nákupný systém („ďalej DNS“) sa môžu javiť ako príbuzné, avšak každý verejný
obstarávateľ, ktorý vyhlasoval DNS je samostatná právnická osoba s vlastnou organizačnou štruktúrou a právnou
subjektivitou. Každý verejný obstarávateľ koná na svoj účet a vo svojom mene a môže obstarávať prostredníctvom
vyhláseného a zriadeného DNS rôzne/iné druhy a počty tovarov v rôznom čase. To znamená, že ide samostatné verejné
obstarávania – dynamické nákupné systémy. Otázky a odpovede poskytnuté v rámci jedného postupu – verejného
obstarávania neplatia pre iný postup – verejné obstarávanie, ktorého výsledkom bude zriadenie dynamického
nákupného systému iného verejného obstarávateľa.
Napriek tomu si dovolíme uviesť, že otázky, ktoré záujemca položil sú všeobecného charakteru – týkajú sa výkladu a
aplikovania zákona o verejnom obstarávania na procesy kvalifikácie dodávateľa do dynamických nákupných systémov.
Z tohto dôvodu, odpovede, ktoré verejný obstarávateľ v tomto vysvetlení poskytuje, sa dajú uplatniť aj pri kvalifikácií
do akéhokoľvek dynamického nákupného systému vyhláseného akýmkoľvek verejným obstarávateľom. Preto je na
zvážení záujemcu, či ich bude klásť aj iným verejným obstarávateľom (iným nemocniciam, ktoré vyhlásili dynamické
nákupné systémy (ďalej len „DNS“) s obdobnými podmienkami a predmetom zákazky.
Otázka č. 2
Pokiaľ ide o masky na tvár, nie sú uvedené žiadne konkrétne údaje o požadovanom type (typoch). Ako dodávateľ
poskytujeme jednorazové chirurgické masky typu I a typu II. Môžete, prosím, potvrdiť, či A. - predpokladáte dopyt po
týchto maskách a B. či ponuky na ne budú zahŕňať aj iné typy masiek, ako sú FFP.
Odpoveď č. 2
Úvodom si verejný obstarávateľ dovoľuje záujemcu upozorniť na jednotlivé kroky procesu nákupu prostredníctvom
DNS.
Prvým krokom, tak ako je popísané vo zverejnených súťažných podkladoch, je predloženie žiadosti o zaradenie do
DNS, aby sa záujemca mohol zúčastňovať jednotlivých zákaziek vyhlásených v zriadenom DNS. Obsahom žiadosti
o zaradenie do DNS je:
a. podpisom potvrdená žiadosť o zaradenia,
b. splnomocnenie,
c. dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a
d. súhlas so skrátením lehoty.

Až následným krokom je vyhlasovanie konkrétnych zákaziek na nákup konkrétnych OOPP podľa danej potreby
nemocnice. V rámci týchto zákaziek verejný obstarávateľ zverejní konkrétne kvalitatívne požiadavky na nakupované
OOPP. Vychádzajúc z § 53 zákona o verejnom obstarávaní, každý uchádzač, ktorý predloží ponuku do danej vyhlásenej
zákazky, bude musieť verejnému obstarávateľovi preukázať splnenie stanovených požiadaviek na OOPP (požiadavky
tvoriace opis predmetu zákazky). Dokumenty, ktorými bude komisia overovať splnenie požiadaviek budú uvedené
v konkrétnej výzve v rámci každej zákazky, a to podľa nakupovaného tovaru. Je možné dôvodne očakávať, že medzi
požadovanými dokumentmi budú technické listy a vyhlásenia o zhode.
Verejný obstarávateľ každú zákazku v zriadenom DNS bude vyhlasovať samostatne, pričom každá výzva môže
obsahovať konkrétne/špecifické požiadavky na predmet zákazky, a to v závislosti od nakupovaného tovaru. Požiadavky
na obsah ponuky pre konkrétnu zákazku bude verejný obstarávateľ uvádzať vždy v príslušnej výzve na predkladanie
ponúk (bod 4. výzvy).
Otázka č. 3
V prílohe č. 1. sa uvádza odkaz na "Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 32". Jediný odkaz na
§ 32 kdekoľvek inde v dokumentácii je však v časti 5 "VOP pre nákup OOPP_v01", kde sa týka skupín a konzorcií.
Môžete, prosím, objasniť, čo musia predložiť spoločnosti, ktoré nie sú súčasťou skupiny alebo konzorcia?
Odpoveď č. 3
Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 32 sú doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti
podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní .
V tejto fáze procesu je pre zriadené DNS postačujúce predložiť tieto dokumenty:
 Žiadosť o zaradenie do DNS,
 Súhlas so skrátením lehoty
 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia (napr. doklady podľa § 32 ods. 2
zákona alebo potvrdenie o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov alebo obdobného zápisu v inom
členskom štáte).
To znamená, že záujemca predloží k žiadosti o zaradenie aj doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32
zákona o verejnom obstarávaní.
Ostatné dokumenty sú len informatívne a budú upravované pre konkrétne jednotlivé zákazky, preto ich nie je
potrebné predložiť k žiadosti o zaradenie do DNS.

S úctou

v. r.
Osoba poverená verejným obstarávateľom
zriadením dynamického nákupného systému

