OZNÁMENIE O POKRAČOVANÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU
zriadeného na predmet „Zabezpečenie stredných a generálnych opráv KGZ“
Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35
815 256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B (ďalej
len „SPP“) vyhlásila dňa 14.03.2015 v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2015/S 052-091084 a dňa 13.03.2015
vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2015 pod značkou 5805-MSS, v zmysle ustanovenia § 47 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, dynamický nákupný systém na predmet „Zabezpečenie stredných a generálnych opráv KGZ“
s platnosťou na obdobie 48 mesiacov (ďalej len „dynamický nákupný systém“).
S účinnosťou od 18.04.2016 spoločnosť SPP nemá postavenie verejného obstarávateľa v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), a z toho dôvodu nie je povinná zadávať individuálne
zákazky vyhlasované v rámci dynamického nákupného systému v režime verejného obstarávania podľa
Zákona o verejnom obstarávaní.
Na základe vyššie uvedeného týmto spoločnosť SPP
oznamuje,
že dynamický nákupný systém ponecháva v platnosti na obdobie, na ktoré bol zriadený Oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného dňa 14.03.2015 v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2015/S
052-091084 a dňa 13.03.2015 vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2015 pod značkou 5805-MSS
(ďalej len „Oznámenie“), t.j. do 14.03.2019.
Uchádzači, ktorí boli s účinnosťou do 18.04.2016 zaradení do dynamického nákupného systému (t.j.
uchádzači, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti a predložili spoločnosti SPP informatívnu ponuku
v súlade s podmienkami uvedenými v Oznámení), ostávajú aj naďalej zaradení v dynamickom
nákupnom systéme bez potreby akejkoľvek osobitnej registrácie alebo opätovného predkladania dokladov
alebo informatívnej ponuky. Informatívna ponuka uchádzačov, ktorí už sú zaradení do dynamického
nákupného systému, ostáva v platnosti bezo zmeny.
Noví záujemcovia o zaradenie do dynamického nákupného systému môžu kedykoľvek počas platnosti
dynamického nákupného systému požiadať spoločnosť SPP o zaradenie do dynamického nákupného
systému pri súčasnom predložení dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a informatívnej
ponuky za podmienok uvedených vo vyššie uvedenom Oznámení a v Súťažných podkladoch, ktoré boli
zverejnené k dynamickému nákupnému systému v profile spoločnosti SPP na nasledovnom linku:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/149193?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sortdir=DESC&ext=0&nazovZakazky=stredn%C3%BDch&obstarNazov=&obstarIco=&cpv=&datumAktualizacie=
-1&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1 .
Zadávanie individuálnych zákaziek v rámci dynamického nákupného systému sa bude uskutočňovať
v súlade s podmienkami uvedenými v Oznámení a v súlade internými predpismi spoločnosti SPP (nie
v režime Zákona o verejnom obstarávaní), pričom individuálne zákazky budú vyhlasované výlučne
prostredníctvom webového sídla spoločnosti SPP www.spp.sk v sekcii „Obstarávanie“.
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