Dynamický nákupný systém v EKS – sprievodca pre záujemcov/uchádzačov
Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO), dynamický nákupný systém (DNS)
vychádza z pravidiel užšej súťaže. Pred samotným zapojením sa do príslušného verejného obstarávania (VO) odporúčame záujemcom/uchádzačom sa oboznámiť so systémom
Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (EKS), nakoľko prostredníctvom systému EKS prebieha komunikácia medzi účastníkmi
VO, ako aj celý proces VO v rámci DNS.
Tiež odporúčame záujemcom/uchádzačom sledovať informácie zverejňované na portáloch súvisiacich s VO, najmä:
- Vestník verejného obstarávania (VVO):
https://www.uvo.gov.sk
- Úradný vestník Európskej únie (OJ EÚ): https://ted.europa.eu/
- EKS:
https://www.eks.sk
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Zoznam skratiek
Dynamický nákupný systém
Elektronický kontraktačný systém
Systém Elektronické obstarávanie, ktorý je súčasťou EKS. EO je produktové označenie systému na podporu úkonov realizovaných počas administrácie zákaziek VO v
zmysle ZVO, riadenie postupov VO, jeho hardvérových a softvérových súčastí, vrátane databáz, potrebných na prevádzku systému a poskytovanie ďalších súvisiacich
služieb Používateľom (Používateľ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa služby EKS).
Elektronická tabuľa
Úradný vestník Európskej únie
Jednotný európsky dokument
Mimoriadne nízka ponuka
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Prípravné trhové konzultácie
Register partnerov verejného sektora
Súťažné podklady
Úrad pre verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ
Vestník verejného obstarávania
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Žiadosť o zaradenie do DNS

PREHĽAD PROCESNÝCH KROKOV A ÚKONOV V DYNAMICKOM NÁKUPNOM SYSTÉME
V rámci nižšie uvedených procesných krokov a úkonov v DNS, sú uvedené len tie procesné kroky a úkony v rámci DNS, do ktorých sa zapájajú záujemcovia/uchádzači.
1. Rozhodnutie o zákazke

PRÍPRAVNÁ FÁZA

OZNÁMENIE ZÁMERU ZRIADIŤ DNS
Zverejnenie predbežného oznámenia (nie je povinné) → Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladov → Vysvetľovanie
informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti
2. Možnosť zverejnenia predbežného oznámenia a s tým súvisiace sprístupnenie elektronickej tabule (ET) v rámci EKS
3. Sprístupnenie ET v rámci EKS (pokiaľ verejný obstarávateľ - V.Ob. neaplikoval predbežné oznámenie), v ktorom bude DNS zriadený, so zverejneným oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania (oznámenie o vyhlásení VO) a súťažnými podkladmi (SP)
VÝBER ZÁUJEMCOV
Predkladanie žiadostí o účasť v rámci úvodnej kvalifikácie záujemcov → Vyhodnotenie žiadostí o účasť v rámci úvodnej kvalifikácie záujemcov
→ Zriadenie DNS →
Predkladanie žiadostí o účasť v rámci následných kvalifikácií záujemcov → Vyhodnotenie žiadostí o účasť v rámci následných kvalifikácií záujemcov
4. Žiadosť o vysvetľovanie informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti
5. Predloženie žiadosti o účasť (úvodná kvalifikácia záujemcov)
6. Sprístupnenie a vyhodnotenie žiadostí o účasť
7. Zaradenie záujemcov do DNS, zriadenie DNS a vypracovanie správy o zriadení DNS
8. Predloženie žiadosti o účasť (následné kvalifikácie záujemcov)
9. Opakovanie procesných krokov č. 4, č. 6 až č. 8 (okrem zriadenia DNS a vypracovania správy o zriadení DNS) vrátane zaradenia záujemcu do zriadeného DNS
FÁZA ZADÁVANIA KONKRÉTNYCH ZÁKAZIEK
Zriadené DNS → Predkladanie ponúk na konkrétnu zákazku → Vyhodnotenie ponúk → Uzavretie zmluvy (opakujúci sa proces)
10. Zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci zriadeného DNS (výzva na predkladanie ponúk na konkrétnu zákazku)
11. Žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk, resp. informácií potrebných na vypracovanie ponuky na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS (alternatívne)
12. Predloženie ponuky na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS
13. Otváranie ponúk predložených na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS
14. Vyhodnocovanie ponúk predložených na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS
15. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk predložených na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS
16. Uzavretie zmluvy na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci zriadeného DNS a jej zverejnenie
17. Revízne postupy
18. Opakovanie procesných krokov č. 10 až č.16 a č. 17 alternatívne pri každej konkrétnej zákazke zadávanej v rámci zriadeného DNS
FÁZA PLNENIA ZMLUVY
19. Plnenie zmluvy konkrétnej zákazky, zmena zmluvy počas jej trvania a odstúpenie od zmluvy
20. Vyhotovenie referencie konkrétnej zákazky zadávanej v rámci zriadeného DNS

Procesné kroky a úkony v DNS (podrobne):
P.č.

Procesný krok

Popis krokov a úkonov pre záujemcov/uchádzačov

PRÍPRAVNÁ FÁZA
1.

Rozhodnutie o zákazke

Zo strany záujemcu je vhodné vykonať najmä tieto úkony/úlohy (odporúča sa):
- Ak verejný obstarávateľ (V.Ob.) osloví daného záujemcu, odporúča sa zúčastniť sa určenia predpokladanej hodnoty zákazky za účelom určenia
postupu VO podľa finančných limitov (predpokladaná hodnota DNS sa určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa
predpokladajú počas trvania DNS);
- Zúčastniť sa uskutočňovaných prípravných trhových konzultácií (PTK) - ak V.Ob. osloví daného záujemcu alebo zverejní oznámenie o realizácii
PTK (v OJ EÚ, VVO alebo v EKS);
- Dodržať spôsob komunikácie, ktorý zvolí V.Ob. v rámci tohto procesného kroku (V.Ob. v uvedenom prípade môže komunikovať s využitím
funkcionalít EKS, prípadne aj len prostredníctvom svojej webovej stránky v spojení s emailom).
OZNÁMENIE ZÁMERU ZRIADIŤ DNS
Zverejnenie predbežného oznámenia (nie je povinné) → Zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO, súťažných podkladov → Vysvetľovanie informácií potrebných na preukázanie
splnenia podmienok účasti
2.
Možnosť zverejnenia
Zo strany záujemcu je vhodné vykonať najmä tieto úkony/úlohy (odporúča sa):
predbežného oznámenia
- Oboznámiť sa so znením celého predbežného oznámenia, ktoré V.Ob. zverejnil (v deň zverejnenia predbežného oznámenia v OJ EÚ) na
a s tým súvisiace
elektronickej tabuli (ET) príslušného DNS v rámci EKS (prípadne priamo aj cez OJ EÚ a/alebo cez VVO), a to v prípade, že V.Ob. zverejnil
sprístupnenie ET v rámci EKS
predbežné oznámenie;
- Pripraviť sa na vyhlásenie verejného obstarávania; napr. záujemca môže požiadať Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) o zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov na www.uvo.gov.sk.
Prístup na ET v rámci EKS:
- Po prihlásení sa do EKS, kliknutí na Prehľady a registre, následne na Prehľad zákaziek, a na Ostatné postupy, a po kliknutí na názov požadovanej
zákazky, sprístupní sa ET požadovaného DNS.
3.
Sprístupnenie ET v rámci
Zámer zriadiť DNS oznámi V.Ob. zverejnením oznámenia o vyhlásení VO
EKS (pokiaľ V.Ob. neaplikoval Zo strany záujemcu je vhodné vykonať najmä tieto úkony/úlohy (odporúča sa):
predbežné oznámenie),
- Oboznámiť sa so znením celého oznámenia o vyhlásení VO, ktoré na ET „DNS – Žiadosť o účasť“ zverejní V.Ob., a to najneskôr v deň zverejnenia
v ktorom bude DNS zriadený,
oznámenia o vyhlásení VO v OJ EÚ (prípadne priamo aj cez OJ EÚ a/alebo cez VVO).
so zverejneným oznámením
- Taktiež odporúča sa záujemcom oboznámiť sa s:
o vyhlásení VO a súťažnými
- debyrokratizačnými opatreniami vo vzťahu k preukazovaniu splnenia podmienok účasti,
podkladmi
- lehotou na predloženie žiadostí o účasť (dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti) a ďalšími lehotami vyplývajúcimi zo ZVO,
- opatreniami súvisiacimi s PTK a predbežným zapojením záujemcov, ktoré ak sa realizovali, V.Ob. zverejní na ET;
- Oboznámiť sa so znením celých SP a všetkými ich prílohami;
- Odporúča sa záujemcom/uchádzačom priebežne po celú dobu trvania DNS sledovať ET.

P.č.

4.

5.

6.

Procesný krok

Popis krokov a úkonov pre záujemcov/uchádzačov

!!! UPOZORNENIE
- EKS prostredníctvom ET umožní záujemcom bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom a podmienkam podľa § 59 ods.
2 písm. b) ZVO a tiež umožní podávanie žiadosti o účasť.
- ZVO pripúšťa prípadnú zmenu doby trvania DNS, ktorá môže byť zo strany V.Ob. po zverejnení v OJ EÚ a vo VVO zverejnená aj na ET (odporúča
sa, nie je to povinnosť V.Ob., ktorá vyplýva zo ZVO).
VÝBER ZÁUJEMCOV
Predkladanie žiadostí o účasť v rámci úvodnej kvalifikácie záujemcov → Vyhodnotenie žiadostí o účasť v rámci úvodnej kvalifikácie záujemcov
→ Zriadenie DNS →
Predkladanie žiadostí o účasť v rámci následných kvalifikácií záujemcov → Vyhodnotenie žiadostí o účasť v rámci následných kvalifikácií záujemcov
Žiadosť o vysvetľovanie
Zo strany záujemcov je možné vykonať najmä tieto úkony:
informácií potrebných na
- Požiadať o vysvetlenie (elektronicky cez EKS) informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti, prípadne dokumentov potrebných
preukázanie splnenia
na vypracovanie splnenia podmienok účasti, v lehotách podľa ZVO, s použitím funkcionality EKS (kliknutím na ikonu „Žiadosť
podmienok účasti
o vysvetlenie“/“Správa objednávateľovi“ priamo z ET „DNS – Žiadosť o účasť“);
- Oboznámiť sa s poskytnutým vysvetlením/informáciami/podstatnou zmenou vykonanou zo strany V.Ob. v dokumentoch potrebných na
preukázanie splnenia podmienok účasti, prípadne v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky po ich zverejnení zo strany V.Ob. na ET
„DNS – Žiadosť o účasť“;
- Oboznámiť sa s prípadným korigendom – oznámením o zmene alebo dodatočných informáciách v rámci oznámenia o vyhlásení VO (zverejneným
v OJ EÚ a vo VVO), ktoré na ET „DNS – Žiadosť o účasť“ zverejní V.Ob. (prípadne priamo aj cez OJ EÚ a/alebo cez VVO).
Predloženie žiadosti o účasť
Zo strany záujemcov je možné vykonať najmä tieto úkony:
(úvodná kvalifikácia
- V rámci úvodnej kvalifikácie záujemcov (pred zriadením DNS) predložiť žiadosť o účasť, súčasťou ktorej sú doklady preukazujúce splnenie
záujemcov)
podmienok účasti, resp. jednotný európsky dokument (JED) podľa ZVO, a to v lehote stanovenej v oznámení o vyhlásení VO,
- Žiadosť o účasť predložiť v lehote stanovenej V.Ob., ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO do OJ
EÚ (po zriadení DNS sa neuplatňujú ďalšie lehoty na predloženie žiadostí o účasť), a to výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou
EKS (kliknutím na ikonu „Žiadosť o účasť - úvodná kvalifikácia“ priamo z ET „DNS – Žiadosť o účasť“; Potvrdenie o predložení žiadosti o účasť
záujemcovi bude zaslané do „Schránky“ v rámci EKS).
Sprístupnenie a vyhodnotenie DNS zabezpečí V.Ob. sprístupnenie predložených žiadostí o účasť až po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o účasť (§ 60 ods. 3 ZVO).
žiadostí o účasť
V rámci posúdenia splnenia podmienok účasti, prípadne podmienky podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, je potrebné zo strany záujemcov vykonať najmä
tieto úkony/úlohy:
- V lehote stanovenej V.Ob. odpovedať na prípadnú žiadosť o vysvetlenie a/alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti
(do 2 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti zo strany V.Ob, ak V.Ob. neurčí dlhšiu lehotu), resp. na žiadosť o predloženie dokladov na
preukázanie splnenia podmienok účasti (do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zo strany V.Ob., ak V.Ob. neurčil dlhšiu lehotu), ak
záujemca predbežne nahradil doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED,
- Dbať na aktuálnosť svojich údajov zapísaných v Zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO, po celú dobu trvania DNS,

P.č.

Procesný krok

Popis krokov a úkonov pre záujemcov/uchádzačov
-

7.

8.

9.

V prípade vylúčenia záujemcu z dôvodu nesplnenia podmienok účasti, prípadne podmienky podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, oboznámiť sa
s týmto vylúčením.
Zaradenie záujemcov do DNS, Zo strany záujemcov je možné vykonať najmä tieto úkony:
zriadenie DNS a vypracovanie - Sledovať lehoty podľa predchádzajúceho procesného kroku a pripraviť sa na prijatie informácie o zaradení, resp. o nezaradení do zriadeného
správy o zriadení DNS
DNS. DNS sa považuje za zriadený doručením informácie podľa § 60 ods. 8 ZVO všetkým záujemcom, ktorí predložili žiadosť o účasť v lehote
podľa § 60 ods. 3 ZVO. Informácia bude záujemcovi doručená elektronicky, prostredníctvom funkcionality „Schránka“ (nachádza sa na ľavej lište
a sprístupní sa po prihlásení sa do EKS);
- Ak záujemca splnil podmienky účasti, bude V.Ob. zaradený do DNS;
- Ak záujemca nesplnil podmienky účasti, záujemcovi bude doručená informácia o nezaradení do DNS a bude obsahovať najmä identifikáciu DNS,
dôvody nezaradenia záujemcu, možnosť opakovane podať žiadosť o účasť a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka;
- Oboznámiť sa so zverejnenou správou o zriadení DNS podľa ZVO, ktorú V.Ob. vypracuje podľa § 24 ZVO a zverejní na ET podľa § 64 ZVO.
!!! UPOZORNENIE
- Informácia o záujemcoch zaradených do DNS sa v správe o zriadení DNS zverejnenej na ET „DNS – Žiadosť o účasť“ nezverejňuje.
- Ak V.Ob. počas trvania DNS zistí, že zaradený záujemca nespĺňa podmienky účasti, požiada ho o vysvetlenie/doplnenie dokladov na preukázanie
splnenia podmienky účasti. Po ich opätovnom posúdení V. Ob. ponechá záujemcu zaradeného v DNS alebo ho vyradí, pričom postupuje podľa
§ 60 ods. 8 ZVO. V prípade, že V.Ob. vyradí záujemcu z DNS, takýto záujemca môže opakovane predložiť žiadosť o účasť a kvalifikovať sa, a to
aj viac krát.
Predloženie žiadosti o účasť
Zo strany záujemcov je možné vykonať najmä tieto úkony:
(následné kvalifikácie
- V rámci následných kvalifikácií záujemcov (po zriadení DNS), predložiť žiadosť o účasť, súčasťou ktorej sú doklady preukazujúce splnenie
záujemcov)
podmienok účasti, resp. JED podľa ZVO, a to výlučne elektronicky spôsobom určeným EKS (kliknutím na ikonu „Žiadosť o účasť“ priamo z ET
„DNS – Žiadosť o účasť“).
!!! UPOZORNENIE
- V.Ob. nestanovuje ďalšie lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v rámci následných kvalifikácií, t.j. po zriadení DNS (§ 60 ods. 11 ZVO). Do
zriadeného DNS môžu počas doby jeho trvania priebežne predkladať žiadosti o zaradenie (§ 60 ods. 12 ZVO) aj noví záujemcovia. K ich žiadosti
pristupuje V.Ob. analogicky ako voči záujemcom, ktorí požiadali o zaradenie do DNS pred jeho zriadením, t.j. v rámci úvodnej kvalifikácie.
Opakovanie procesných
- Primerané opakovanie procesných krokov č. 4, č. 6 až č. 8 (okrem zriadenia DNS a vypracovania správy o zriadení DNS) vrátane zaradenia
krokov č. 4, č. 6 až č. 8
záujemcov do zriadeného DNS.
(okrem zriadenia DNS a
!!! UPOZORNENIE
vypracovania správy o
- Do DNS musí byť zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nemožno obmedziť.
zriadení DNS) vrátane
- Hospodárskemu subjektu, ktorý má záujem o zaradenie do DNS, ani záujemcovi už zaradenému do DNS sa nesmú účtovať žiadne poplatky.
zaradenia záujemcu do
zriadeného DNS

P.č.

Procesný krok

Popis krokov a úkonov pre záujemcov/uchádzačov

FÁZA ZADÁVANIA KONKRÉTNYCH ZÁKAZIEK

10.

11.

12.

Zriadené DNS → Predkladanie ponúk na konkrétnu zákazku → Vyhodnotenie ponúk → Uzavretie zmluvy (opakujúci sa proces)
Zadávanie konkrétnych
Zo strany záujemcu je vhodné vykonať najmä tieto úkony/úlohy (odporúča sa):
zákaziek v rámci zriadeného
- Oboznámiť sa s doručenou výzvou na predkladanie ponuky na každú konkrétnu zákazku (prostredníctvom EKS, funkcionality „Schránka“ DNS
nachádza sa na ľavej lište a sprístupní sa po prihlásení sa do EKS), ktorou V.Ob. súčasne vyzve (v rámci zriadeného DNS) všetkých záujemcov,
(výzva na predkladanie ponúk
ktorí boli zaradení do DNS, alebo všetkých záujemcov zaradených do určitej kategórie zodpovedajúcej zadávanej konkrétnej zákazke, ak bol
na konkrétnu zákazku)
DNS rozdelený do kategórií;
- Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2 ZVO;
- Výzva na predkladanie ponúk môže obsahovať presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná. Rovnako môže obsahovať
aj ďalšie informácie nevyhnutné na predloženie ponúk pri zadávaní konkrétnej zákazky (napr. aj informácie k zábezpeke v súlade so ZVO, ak ju
V.Ob. požaduje).
!!! UPOZORNENIE
- Výzva na predkladanie ponúk nemôže byť odoslaná pred zriadením DNS.
- Po zriadení DNS V.Ob. nemôže odoslať výzvu na predkladanie ponúk počas plynutia predĺženej lehoty podľa § 60 ods. 14 ZVO/ak neboli žiadosti
o účasť vyhodnotené v lehotách podľa § 60 ods. 13 a 14 ZVO.
Žiadosť o vysvetlenie výzvy
Zo strany záujemcov je možné vykonať najmä tieto úkony:
na predkladanie ponúk, resp. - Požiadať o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v rámci zadávania konkrétnej zákazky, prípadne o vysvetlenie V.Ob.
informácií potrebných na
vykonanej podstatnej zmeny v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky v rámci zadávania konkrétnej zákazky, v lehotách podľa ZVO,
vypracovanie ponuky na
s použitím funkcionality EKS (kliknutím na ikonu „Žiadosť o vysvetlenie“/“Správa objednávateľovi“ priamo z ET „Konkrétne obstarávania DNS“;
konkrétnu zákazku v rámci
právo záujemcu);
zriadeného DNS (alternatívne) - Oboznámiť sa s vysvetlením poskytnutým V.Ob. a/alebo vykonanou podstatnou zmenou zo strany V.Ob, a to v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponuky v rámci zadávania konkrétnej zákazky, zverejnených na ET „Konkrétne obstarávania DNS“;
- Sledovať priebežne ET „Konkrétne obstarávania DNS“ zadávanej konkrétnej zákazky, a to aj z dôvodu prípadného predĺženia lehoty na
predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.
Predloženie ponuky na
Zo strany záujemcov je možné vykonať najmä tieto úkony:
konkrétnu zákazku v rámci
- Predložiť ponuku v lehote na predkladanie ponúk na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa
zriadeného DNS
odoslania výzvy na predkladanie ponúk, výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EKS (kliknutím na ikonu „Ponuka pre konkrétne
zadanie zákazky“ priamo z ET „Konkrétne obstarávania DNS“);
- Potvrdenie o prevzatí/elektronickom doručení ponuky zabezpečuje EKS. Potvrdenie o predložení ponuky uchádzačovi bude zaslané do
„Schránky“ v rámci EKS;
- Elektronická ponuka predložená na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a
určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred
určených formátoch kódovania a šifrovania;

P.č.

Procesný krok

13.

Otváranie ponúk
predložených na konkrétnu
zákazku v rámci zriadeného
DNS

14.

Vyhodnocovanie ponúk
predložených na konkrétnu
zákazku v rámci zriadeného
DNS

15.

Informácie o výsledku
vyhodnotenia ponúk
predložených na konkrétnu

Popis krokov a úkonov pre záujemcov/uchádzačov
- Ak V.Ob. požadoval zloženie zábezpeky, predložiť (alternatívne) originál bankovej záruky alebo poistenia záruky (nielen ako sken cez EKS ale aj
v listinnej podobe), prípadne zložiť finančné prostriedky na účet V.Ob..
Zo strany uchádzačov je možné vykonať najmä tieto úkony:
- V prípade, že sa nepoužije e-aukcia, odporúča sa zúčastniť otvárania ponúk predložených na konkrétnu zákazku, a to len vo vzťahu k ponukám
uchádzačov, ktorí boli zaradení do zriadeného DNS, ktoré sa vykoná na mieste, v čase (najskôr v deň a hodinu uplynutia lehoty na otváranie
ponúk na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS) a spôsobom určeným funkcionalitou systému EKS (možné aj on-line otváranie ponúk)
podľa informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk;
- Oboznámiť sa so Zápisnicou z otvárania ponúk predložených na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS, doručenou elektronicky
(prostredníctvom funkcionality „Schránka“ EKS, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa otvárania ponúk na konkrétnu zákazku v rámci
zriadeného DNS) každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS (v prípade, že sa nepoužije eaukcia).
!!! UPOZORNENIE
Môže dôjsť k vylúčeniu uchádzača z nasledujúcich dôvodov:
- nebol dodržaný určitý spôsob komunikácie,
- obsah ponuky predloženej na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS uchádzača nie je možné sprístupniť alebo
- uchádzač nepredložil ponuku na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie
spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS.
Zo strany uchádzačov je možné vykonať najmä tieto úkony:
- Poskytnúť vysvetlenie ponuky (minimálna lehota je do 2 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie zo strany V.Ob., ak komisia
neurčila dlhšiu lehotu), resp. vysvetlenie tej časti ponuky predloženej na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS, ktoré sú pre jej cenu
podstatné v prípade, ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka (MNP) vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, ak
bol uchádzač o predmetné vysvetlenie požiadaný zo strany V.Ob./komisie na vyhodnotenie ponúk, či už pred alebo po e-aukcii (minimálna lehota
je 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie MNP, pokiaľ komisia neurčí dlhšiu lehotu);
- V prípade vylúčenia uchádzača/ponuky predloženej na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS z dôvodov podľa § 53 ZVO, po doručení
oznámenia o vylúčení uchádzačovi (elektronicky, prostredníctvom funkcionality „Schránka“ EKS), oboznámiť sa s týmto vylúčením;
- V prípade použitia e-aukcie, zúčastniť sa e-aukcie na základe výzvy na účasť v e-aukcii doručenej uchádzačovi elektronicky prostredníctvom
funkcionality „Schránka“ EKS (začiatok e-aukcie - najskôr 2 pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v e-aukcii, ak sa použila).
!!! UPOZORNENIE
- Ponuka predložená v lehote na predkladanie ponúk na konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS sa vyhodnocuje podľa kritérií uvedených v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania; kritériá na vyhodnotenie ponúk môžu byť spresnené podľa § 61 ods. 2 ZVO vo výzve na
predkladanie ponúk.
Zo strany uchádzačov je možné vykonať najmä tieto úkony:

P.č.

Procesný krok

Popis krokov a úkonov pre záujemcov/uchádzačov

zákazku v rámci zriadeného
DNS

- Oboznámiť sa s oznámením o výsledku vyhodnotenia ponúk doručeným uchádzačovi/uchádzačom V.Ob. - odporúča sa. (V.Ob. odošle
informáciu/výsledok o vyhodnotení ponúk uchádzačom - bezodkladne po vyhodnotení ponúk elektronicky, prostredníctvom funkcionality
„Schránka“ EKS);
- Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku V.Ob. prijíma v rámci zadávanej konkrétnej zákazky v rámci zriadeného DNS;
- Neúspešnému uchádzačovi/neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspel/neuspeli a dôvody neprijatia jeho/ich ponuky (tiež sa uvedie
aj identifikácia úspešného uchádzača, informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka)
v rámci zadávanej konkrétnej zákazky v rámci zriadeného DNS;
- Oboznámiť sa s informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov v rámci zadávanej konkrétnej zákazky v rámci DNS,
zverejnenou na ET „Konkrétne obstarávania DNS“ bezodkladne po vyhodnotení ponúk (odporúča sa).
Zo strany úspešného uchádzača je potrebné vykonať najmä tieto úkony/úlohy:
- Poskytnúť V.Ob. riadnu súčinnosť pri podpise zmluvy (minimálna lehota je do 10 pracovných dní podľa ZVO) v súlade s informáciami uvedenými
v oznámení o vyhlásení VO, súťažných podkladoch, prípadne aj vo výzve na predkladanie ponúk;
- Predložiť potrebné, vyžadované doklady v prípade, že V.Ob. vyžaduje na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy v rámci poskytnutia
súčinnosti podľa § 56 ods. 12 ZVO preukázanie/splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods. 12 ZVO, ak to uvedie v oznámení o
vyhlásení VO/v súťažných podkladoch, prípadne aj vo výzve na predkladanie ponúk, vrátane primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti;
- Dbať na aktuálnosť svojho zápisu a zápisu svojich subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora (https://rpvs.gov.sk/rpvs), ak sú splnené
podmienky pre povinný zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS);
- Kontrolovať platnosť a účinnosť zmluvy (https://www.crz.gov.sk).
Prípadná aplikácia revíznych postupov (žiadosť o nápravu, námietky, odvolanie).

16.

Uzavretie zmluvy na
konkrétnu zákazku zadávanú
v rámci zriadeného DNS a jej
zverejnenie

17.

Revízne postupy

18.

Opakovanie procesných
krokov č. 10 až č. 16 a č. 17
alternatívne pri každej
konkrétnej zákazke zadávanej
v rámci zriadeného DNS

- Primerané opakovanie procesných krokov č. 10 až č. 16 a č. 17.

19.

Plnenie zmluvy konkrétnej
zákazky
Zmena zmluvy počas jej
trvania
Odstúpenie od zmluvy
Vyhotovenie referencie
konkrétnej zákazky zadávanej
v rámci zriadeného DNS

Zo strany úspešného uchádzača je potrebné vykonať/zabezpečiť najmä tieto úkony/úlohy:
- V rámci plnenia zmluvy konkrétnej zákazky zabezpečiť jej plnenie a dodržiavať zmluvné podmienky;
- Poskytnúť súčinnosť V.Ob. v prípade potreby vykonať zmenu zmluvy; prípadne odstúpiť od zmluvy podľa ZVO.
Plnenie zmluvy ZVO neupravuje.

FÁZA PLNENIA ZMLUVY

20.

Zo strany úspešného uchádzača je potrebné vykonať najmä tieto úkony/úlohy:
- Overovať si správnosť a lehoty V.Ob. vystavenej/vystavených referencie/referencií podľa § 12 ZVO v evidencii referencií vedenej na webovom
sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk).

