SÚŤAŽNÉ PODKLADY k zriadeniu dynamického nákupného systému
Dynamický nákupný systém
(ďalej len „DNS“)
Predmet zákazky:
„Stavebné konštrukcie a materiály“
Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 58 až 61 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Úvodné informácie o zriadení DNS
Dynamický nákupný systém je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ
bude pri prijímaní žiadostí o účasť a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami
prostredníctvom systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com
Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem uskutočňovať stavebné práce pre verejného obstarávateľa sú
povinné zaslať žiadosť o účasť prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý v stanovenej lehote podal žiadosť o zaradenie do
DNS.
Žiadosť o zaradenie do DNS – je žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou
záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti a súčasne predkladá informácie o sortimente tovarov,
stavebných prác a služieb vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka
na trhu v znení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Žiadosť o zaradenie do DNS je možné
predkladať počas celej doby trvania DNS.
Vytvorením DNS – sa rozumie zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania postupom
užšej súťaže v zmysle § 59 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Zriadením DNS – sa rozumie zaradenie záujemcov do DNS po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o
zaradenie do DNS a zverejnením Správy o zriadení DNS podľa § 24 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť je uvedená v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania – tohto DNS.
Zaradený záujemca – verejný obstarávateľ zaradí záujemcu do DNS len vtedy ak, predložil v lehotách
určených zákonom žiadosť o účasť, a splnil podmienky účasti.
Žiadosť o účasť bude predložená v slovenskom alebo českom jazyku a bude obsahovať:
- Žiadosť o zaradenie, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt
a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať (zhodná
s emailovou adresou uvedenou pri registrácii do systému JOSEPHINE), obchodné meno záujemcu a
označenie súťaže
- splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o zaradenie podpisuje iná
osoba ako štatutárny zástupca
- dokumenty ktorými záujemca alebo skupina záujemcov preukazuje splnenie podmienok účasti;
Predkladanie ponúk prebieha jednoobálkovo podľa § 49 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

1. Predmet zákazky
Predmetom obstarávania sú Stavebné konštrukcie a materiály.
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Konkrétny výkaz-výmer bude súčasťou jednotlivých výziev, ktoré budú posielané všetkým
kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.
Predpokladaná hodnota zákazky je 1 700 000 € bez DPH
Doba zriadenia DNS: do 31.12.2019
2. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (zaradenie) je 11.4.2018 do 10.00 hod. prostredníctvom
systému JOSEPHINE.
3. Predkladanie žiadostí o súťažné podklady ku konkrétnym zákazkám (výzvam)
Záujemca nebude žiadať o súťažné podklady, nakoľko tieto budú doručené len zaradeným záujemcom
súčasne s výzvou na predkladanie ponúk prostredníctvom systému JOSEPHINE.
4. Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
5. Komunikácia a vysvetlenie
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 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.
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 email (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.
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Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali zákazku prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí
chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom
notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti
obrazovky).
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.
6. Vysvetlenie
Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií verejného obstarávania je:
https://josephine.proebiz.com/
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 k dispozícii.
V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a 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.
Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie informácií súvisiacich so žiadosťou o účasť alebo na
preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Na tomto mieste budú dostupné všetky informácie
potrebné vypracovanie žiadosti o účasť.
Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
To neplatí pre podania a dokumenty súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní.
Všeobecné informácie k webovej aplikácií JOSEPHINE
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.
Hospodársky subjekt môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Za včas doručenú
požiadavku o vysvetlenie dokladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v
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písomnej forme v termíne najneskôr do 2.4.2018 do 12,00 hodiny. Po tejto lehote záujemcovi nezaniká
právo požiadať o vysvetlenie dokladov, ale verejný obstarávateľ mu negarantuje doručenie vysvetlenia v
lehote určenej zákonom.
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnené vo webovej aplikácií JOSEPHINE pri dokumentoch
k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom
uverejnenia vo webovej aplikácií JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ o jeho uverejnení odošle správu
všetkým známym záujemcom v deň uverejnenia.
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch
kedykoľvek počas lehoty na predkladanie ponúk.
7. Predkladanie žiadostí o účasť
Žiadosti o účasť sa budú predkladať elektronicky do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webové
adrese https://josephine.proebiz.com.
Predkladanie žiadostí o účasť je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Autentifikáciu je možné
previesť dvoma spôsobmi:
- v systému 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 8-16
hod., alebo
- prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy záujemca
v listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje
osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná
pomocou vyplnenia registračného formulára. Lehota na tento úkon je 4 pracovné dni a je
potrebné s touto dobou počítať pri vkladaní žiadosti o účasť.
8. Vyhodnotenie doručených žiadostí o účasť
Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Komunikácia medzi uchádzačom/uchádzačmi a verejným obstarávateľom / komisiou na vyhodnotenie
doručených žiadostí o účasť bude prebiehať elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE. Záujemca musí žiadosť o účasť doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom
určenej komunikácie v systému JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
upovedomí záujemcu, či bol zaradený do DNS, alebo že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v
ktorej môže byť doručená námietka.
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.
9. Generálna klauzula
Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade
so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov,
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prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa
nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní.
10. Prílohy
Prílohami k týmto súťažným podkladom sú:
- Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie
- Príloha č. 2. - Súťažné podklady DNS k výzve
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