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A.1  Pokyny na vypracovanie ponuky 
 

I. Všeobecné informácie 

1  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:     Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (skrátene „DFNsP“) 
Sídlo organizácie:       Limbová 1, SK-833 40 Bratislava 37, Slovenská republika 
V zastúpení:                MUDr. Daniel Žitňan MPH, riaditeľ  
IČO:        00 607 231 
IČ DPH:   SK 2020848368 
Telefón:   +421 259371571, +421 259371111 
Fax:        +421 254776243 
Kontaktná osoba: Ján Šubin, osoba odborne spôsobilá pre verejné obstarávanie  
e-mail kontaktnej osoby: jan.subin@dfnsp.sk 
Podatelňa:  
prízemie DFNsP (vchod do polikliniky), Limbová 1, Bratislava, prac. doba po. až pia. od 8:00 do 13:00  
 

 

2 Predmet zákazky  

 2.1  Predmetom zákazky je komplexná pozáručná servisná starostlivosť CT systému typ Brilliance 40 
Philips+EBW, včítane zabezpečenia služieb v rámci úkonov periodickej preventívnej kontroly, dodávky 

a montáže náhradných dielov, služieb a prác spojených so softvérovou a hardvérovou časťou systému. Účelom 
zákazky je udržiavanie maximálnej prevádzkovej schopnosti systému s minimalizáciou rizík výskytu porúch, ktoré 
by viedli k odstaveniu zariadenia z prevádzky. Komplexná servisná starostlivosť musí byť zabezpečovaná v zmysle 
aktuálneho servisného manuálu určeného výrobcom systému.  
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí kapitola  B.1 „Opis predmetu zákazky.“ 

2.2 Kód spoločného slovníka obstarávania (CPV): 50400000-9. 
2.3 Zatriedenie služby podľa zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, kategória služieb č.1 

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 222 912.-€ bez DPH 

 

3  Komplexnosť dodávky 

3.1 Ponuku je možné predložiť na celý predmet zákazky. 

 

4  Zdroj finančných prostriedkov a rámec pre platobné podmienky 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z  prevádzkových prostriedkov DFNsP Bratislava. Verejný 
obstarávateľ nebude poskytovať preddavky za poskytnutie služby. Platby budú realizované 
bezhotovostne na základe predložených faktúr po poskytnutnutí služby a prevzatí predmetu plnenia 
za uplynulé obdobie. 

 

5  Typ zmluvy 

5.1  Zmluva o poskytnutí služby podľa zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZVO“) pre dodávku predmetu zákazky. 

  
 

5.2  Podrobné vymedzenie podmienok dodania požadovanej zákazky je stanovené v kapitolách: B.1 „Opis 
predmetu zákazky“, B.2 „Spôsob určenia ceny“,  B.3 „Obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky“.  

 

6  Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: 
   Detská fakultná nemocnica s poliklinikou  Bratislava 

Limbová 1,  833 40 Bratislava,   Slovenská republika 
 

mailto:jan.subin@dfnsp.sk
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6.2 Požadovaný (predpokladaný) termín začiatku poskytnutia služby:  do 15 kalendárnych dní od 
uzatvorenia zmluvy. 

 

 
 

7  Variantné riešenie 

Variantné riešenie sa nepripúšťa  
 

 

8  Platnosť ponuky 

   10.1    Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do:  30.09.2013 
 

10.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov,  verejný obstarávateľ uchádzačom oznámi predpokladané 
predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 
 

10.3 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponuky, uchádzači sú ponukou viazaní až do ukončenia 
predĺženej lehoty viazanosti ponuky. 

 
 

9  Náklady na ponuku 

9.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

9.2 Súčasti ponuky v listinnej forme doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na 
predkladanie ponúk sa ani po uplynutí určenej lehoty viazanosti ponúk, uchádzačom nevracajú. 
Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávateľa. 

 

II. Komunikácia a vysvetľovanie 

10  Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi 

10.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie, ktoré sú všeobecne dostupné, tak aby nedošlo 
k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania.  
Komunikácia sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených 
v ponuke, v návrhu a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov. 
 

10.2 Vzájomná komunikácia a vysvetľovanie v predmetom postupe verejného obstarávania bude 
uskutočnené výlučne v slovenskom jazyku nasledovnými spôsobmi: 
 

10.2.1 Elektronicky, prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej tiež ako 
EVO) na internetovej stránke (portál EVO)  http://www.evo.gov.sk. Potrebné technické 
vybavenie je špecifikované v príručke používateľa systému EVO, ktorá je dostupná na uvedenej 
stránke. Elektronická komunikácia prostredníctvom systému EVO bude použitá 
pri nasledovných fázach procesu verejného obstarávania: 

 

a) predkladaní žiadosti o účasť záujemcom, čím sa rozumie predloženie žiadosti o registráciu 
v predmetnom verejnom obstarávaní a jej schválenie verejným obstarávateľom prostredníctvom 
systému EVO, 

 
b) poskytovaní súťažných podkladov záujemcom, čím sa rozumie sprístupnenie súťažných podkladov 

verejným obstarávateľom na portáli EVO, 
 
c) poskytovaní vysvetlenia podmienok účasti, vysvetlenia súťažných podkladov a inej dokumentácie, 

čím sa rozumie sprístupnenie otázok záujemcov a odpovedí verejného obstarávateľa na portáli 
EVO, v prípade, že záujemcovia o vysvetlenie požiadali, 

 

http://www.evo.gov.sk/
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d) v prípade potreby doplnenia súťažných podkladov, čím sa rozumie zverejnenie doplnenia 
súťažných podkladov na portáli EVO, 
 

e) predkladaní ponúk, vrátane všetkých dokladov požadovaných v bode 17 tejto kapitoly súťažných 
podkladov, s výnimkou predkladania dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, 
splnomocnení a  vyhlásení, ktoré nie sú vydávané v elektronickej podobe so zaručeným 
elektronickým podpisom, 

 

f) zaslaní hesla na dešifrovanie ponuky (pokiaľ uchádzač na zašifrovanie ponuky využil nástroj 
qCrypt implementovaný priamo v systéme EVO), okrem prípadov, keď  ho uchádzač doručí 
verejnému obstarávateľovi poštou alebo SMS alebo ho prinesie osobne na otváranie ponúk,  

 
g) otváraní  ponúk prostredníctvom portálu EVO, 
 
h) odoslaní pozvánky na účasť v elektronickej aukcii, 
 
i) uskutočnení elektronickej aukcie. 

 
10.2.2 Písomne - komunikácia prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, mimo portálu EVO alebo 

ich kombináciou v nasledovných fázach procesu verejného obstarávateľa: 
 

a) Komunikácia faxom, e-mailom alebo poštovou zásielkou bude pri: 

 predkladaní žiadostí  verejným obstarávateľom o doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní  a  žiadosti o vysvetlenie ponuky alebo. vysvetlenie 
neobvykle nízkej ceny uchádzačovi, 

 pri predkladaní stanovísk uchádzačov k žiadostiam verejného obstarávateľa o doplnenie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní  a  žiadosti o vysvetlenie 
ponuky alebo vysvetlenie neobvykle nízkej ceny, 

 faxová komunikácia musí byť potvrdená e-mailom najneskôr do 48 hodín od odoslania faxovej 
správy. Uchádzač bude posielať e-mail tak, aby bola zrejmá jeho identifikácia. 

 
10.2.3 Komunikácia uskutočnená výhradne  poštovou zásielkou - listinne bude: 

a) zo strany verejného obstarávateľa pri komunikácii súvisiacej: 

 s oznámením o vylúčení uchádzača z predmetného procesu verejného obstarávania, 

 s informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslanou všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 
vyhodnocovali,  

 s oznámením výsledku vybavenia žiadosti o nápravu zaslané žiadateľovi a všetkým známym 
záujemcom, 

 s oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu zaslanom žiadateľovi.  
 
b) zo strany uchádzača pri komunikáciu súvisiacej: 

 s predložením ponuky obsahujúcej doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti podľa kapitoly A.2 týchto súťažných podkladov, 

 so splnomocneniami a  vyhláseniami  vyhotovenými uchádzačom alebo skupinou dodávateľov, 

 s uplatnením  revíznych postupov. V prípade uplatnenia revíznych postupov uchádzač zásielku  
označí „Žiadosť o nápravu“ a heslom súťaže, alebo „Námietka“ a heslom súťaže, pričom sa 
odporúča avizovať vopred takýto postup e-mailom verejnému obstarávateľovi. 

 
10.2.4    Komunikácia uskutočnená osobne zo strany  uchádzača voči verejnému obstarávateľovi je 
prípustná pri: 
a) doručení  dokladov,  preukazujúcich splnenie podmienok účasti nevydávaných v elektronickej 

podobe so zaručeným elektronickým podpisom,  v listinnej podobe v lehote určenej na predloženie 
ponúk, 

 
b) doručení doplňujúcich dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak k ich predloženiu 

verejný  obstarávateľ vyzval uchádzača, 
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c) vysvetlení dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v prípade, že verejný obstarávateľ   
o vysvetlenie uchádzača požiadal, 

 
d) doručení vysvetlení ponuky alebo vysvetlení návrhu neobvykle nízkej ceny v rámci 

vyhodnocovania ponúk, v prípade, že verejný obstarávateľ o takéto vysvetlenie uchádzača 
požiadal, 
 

e) doručení žiadosti o  revízny postup (žiadosť o nápravu, námietka) voči postupu verejného 
obstarávateľa.  

 
Uchádzač môže zásielku osobne doručiť prostredníctvom kontaktnej osoby v rámci predmetnej 
zákazky verejného obstarávateľa,  po predchádzajúcom dohovore, alebo cestou podateľne v prac. 
dobe podľa bodu 1. 
 
10.2.5 Telefonická komunikácia je určená iba na výmenu informácií všeobecného charakteru 

napr. potvrdenie funkčnosti systému,  overenie doručenia, dohodnutia osobného prevzatia 
a pod. 

 
 

11  Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

11.1 V prípade potreby objasniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo 
inej sprievodnej dokumentácie v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek  záujemca  
požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom portálu EVO, 
 

11.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných 
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie, 
doručená prostredníctvom portálu EVO najneskôr do:  

27. jún  2013 do 12:00 hod. 
Pre doručenie žiadosti o vysvetlenie je pre uplynutie lehoty na doručenie rozhodujúci serverový čas 
uvedený na portáli EVO, 
 

11.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie podmienok účasti, súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie predloženú prostredníctvom portálu EVO verejný obstarávateľ oznámi 
bezodkladne prostredníctvom portálu EVO, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk, za predpokladu, že ju dostane v určenej lehote, 
 

11.4 Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných 
podkladoch, ktoré zverejní prostredníctvom portálu EVO, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty 
na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania. 

 

 

12  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

  12.1  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná 

 
III. Predkladanie ponúk 

13  Jazyk ponuky 

13.1 Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
V prípade, že uchádzač predloží akýkoľvek doklad, alebo dokument v inom jazyku (okrem českého 
jazyka), bez úradného prekladu do slovenčiny (prípadne kópiou úradného prekladu osvedčenou 
notárom), bude sa k nemu pristupovať, ako keby ho uchádzač nepredložil. Výnimku tvoria prípadné 
prospektové materiály napr. výrobcov tovaru.   
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13.2  Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo 
územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť  
preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom  jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich 
obsahu,  rozhodujúci je preklad v slovenskom  jazyku. 
 

14  Obsah ponuky a zloženie ponuky 

14.1 Ponuku má uchádzač za povinnosť predložiť tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú 
časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ 
a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“ 

 
14.1.1 Časť „Kritériá“ predloží uchádzač elektronicky prostredníctvom systému EVO a to vo forme 

tabuľky B.4 Návrh na plnenie kritéria pre úvodné vyhodnotenie ponúk podľa kapitoly B.4 týchto 
súťažných podkladov. V tabuľke uchádzač vyhotoví údaje za každú časť, na ktorú predkladá 
ponuku, ak predmet zákazky pozostáva z viacerých častí. 

 
14.1.2 Súčasťou elektronickej časti ponuky musí byť sprievodný list (cover letter), ktorý  bude  

obsahovať názov požadovaného dokumentu predkladaného elektronicky prostredníctvom 
portálu EVO, podpísaný uchádzačom elektronickým podpisom vygenerovaným systémom EVO 
pre túto zákazku pre osobu oprávnenú podpisovať ponuku v mene uchádzača. V prípade, že 
uchádzač v sprievodnom liste odstráni značku „√“ pred daným dokumentom uvedenom 
v sprievodnom liste, nebude sa takýto dokument považovať za dokument predložený verejnému 
obstarávateľovi ako súčasť jeho ponuky predkladanej v elektronickej podobe. Elektronická 
ponuka sa stáva platnou a úplnou až odoslaním sprievodného listu s elektronickým podpisom 
uchádzača vygenerovaným systémom EVO. V prípade, ak elektronická časť ponuky nebude 
obsahovať sprievodný list s elektronickým podpisom, bude považovaná za neúplnú a bude 
z vyhodnotenia ponúk vylúčená. 

 
14.1.3 Časť „Ostatné“ predloží uchádzač mimo systému EVO – poštou alebo osobne a musí 

obsahovať nasledovné údaje, doklady a dokumenty: 
 

14.1.4  dokumenty prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnej súťaži, požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v kapitole A.2  týchto  
súťažných podkladov a doklad o zložení zábezpeky, ak je požadovaná, 

  
14.1.5 návrh  zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky vrátane príloh, v ktorom zohľadní 

podmienky verejného obstarávateľa uvedené v kapitole B.3 v nadväznosti na kapitolu B.1 a B.2. 
V návrhu zmluvných podmienok uchádzač neuvádza informácie týkajúce sa návrhu na 
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, v tomto prípade navrhovanú cenu predmetu 
zákazky, 

 
14.1.6 opis predmetu zákazky predložený uchádzačom podľa požiadaviek v kapitole B.1, 

  
14.1.7 splnomocnenie vydané na jednu osobu, ktorá je oprávnená v mene spoločnosti podpisovať 

ponuku v systéme EVO, v prípade, že v mene spoločnosti konajú a podpisujú viacerí členovia 
štatutárneho orgánu, 

 
14.1.8 splnomocnenie vydané na iného zástupcu uchádzača, v prípade, že v mene spoločnosti bude 

ponuku podpisovať iný zástupca uchádzača na základe splnomocnenia, 
 

14.1.9 splnomocnenie vydané na jednu osobu niektorého člena skupiny dodávateľov  oprávneného 
konať v mene skupiny a oprávneného podpisovať ponuku v systéme EVO, v prípade, že 
ponuku  predkladá skupina dodávateľov, 

 
14.1.10 heslo na dešifrovanie súborov predložených elektronicky prostredníctvom portálu EVO, 

v prípade že nebolo doručené elektronicky on line prostredníctvom systému EVO, alebo iným 
spôsobom (napr. poštou, SMS správou a pod.). V prípade, že doručeným heslom nebude 
možné ponuku dešifrovať a sprístupniť komisii na vyhodnotenie ponúk, bude táto ponuka 
z verejnej súťaže vylúčená, 
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14.1.11 Dokumenty, ktoré vystavuje uchádzač v listinnej podobe vo vlastnom mene, musia byť 

podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade predloženia 
ponuky skupinou dodávateľov, musia byť podpísané každým členom  skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za príslušného člena skupiny. Dokumenty sa 
predkladajú ako originály, alebo osvedčené kópie. 

 
14.2  Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka predložená uchádzačom v listinnej podobe bola spojená 

- zviazaná a obsahovala „Zoznam všetkých predložených dokladov a dokumentov“ 
 
 

15 Vyhotovenie ponuky 

 
15.1 Pri vyhotovení ponuky v elektronickej podobe sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými v platnom 

Metodickom pokyne a v Príručke používateľa systému EVO – záujemca/uchádzač,  zverejnenými 
na portáli EVO,  alebo inštrukciami uvedenými priamo v systéme EVO na portáli EVO, ktoré budú 
záujemcom alebo uchádzačom sprístupnené systémom EVO po úspešnej registrácii do systému 
EVO, uskutočnenej  verejným obstarávateľom na základe žiadosti záujemcu o registráciu 
prostredníctvom systému EVO. 

 

15.2 Dokumenty ponuky musia byť predložené v  zmysle štandardov pre informačné systémy verejnej 
správy v niektorom z nasledovných formátoch: 
 

15.2.1 Pri textových súboroch (výstupy z MS Word) formáty: .rtf, .html, .pdf, .odt  
15.2.2 Pri súboroch obsahujúcich tabuľku (výstupy z MS Excel) formáty: .html, .htm, .pdf, .odt a .txt 
15.2.3 Pre kompresiu súborov formáty: .zip, tar, . gz 
15.2.4 Pri grafických súboroch formáty: .gif, .jpg, .tif 

 

15.3 K štandardom pre informačné systémy verejnej správy nepatria formáty MS Office s príponami 
„.doc“, „.docx“ pre textové súbory a formáty s príponami „.xls“, „.xlsx“ pre súbory obsahujúce 
tabuľky.  
 

15.4 Prenos dát v systéme EVO je obmedzený na 10 MB na dokument. V prípade, že predkladaný 
dokument je väčší  je potrebné rozdeliť ho na viac menších častí s maximálnou veľkosťou 10 MB 
na jednu časť. Pri zadávaní názvu dokumentov nepoužívajte diakritiku. 

 

15.5 Uchádzač dokumenty tvoriace ponuku predkladá zašifrované. Na zabezpečenie ponuky 
odporúčame použiť šifrovací nástroj systému EVO, nástroj na šifrovanie ponúk qCrypt. Heslo na 
dešifrovanie ponúk, v prípade využitia šifrovania systému EVO,  poskytne uchádzač verejnému 
obstarávateľovi prostredníctvom systému EVO, osobne alebo iným spôsobom (poštovou zásielkou, 
sms správou alebo e-mailom), najneskôr  do lehoty na otváranie ponúk. Podrobné informácie 
ohľadom šifrovania súbor sú zverejnené na portáli EVO v príručke „Použitie šifrovacieho nástroja“ 
systému EVO. 

 

15.6 V prípade použitia iného nástroja na šifrovanie ako  šifrovacieho nástroja systému EVO uchádzač 
doručí heslo alebo kľúč na dešifrovanie ponuky po termíne na predloženie ponúk do lehoty na 
otváranie ponúk  osobne alebo iným spôsobom (poštovou zásielkou, sms správou alebo e-
mailom).  

 

15.7 Ponuka  predložená v elektronickej podobe musí byť podpísaná elektronickým podpisom.  Systém 
EVO vydáva pre potreby elektronického zadávania zákaziek vlastné digitálne certifikáty 
obsahujúce elektronický podpis. Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch. V prípade, že v mene spoločnosti konajú a podpisujú viacerí 
členovia štatutárneho orgánu splnomocnia jednu osobu, ktorá bude oprávnená v mene spoločnosti 
podpisovať ponuku v systéme EVO. Splnomocnenie  pre danú osobu bude súčasťou ponuky (časť 
„Ostatné“). V prípade, že v mene spoločnosti bude ponuku podpisovať iný zástupca uchádzača na 
základe splnomocnenia, splnomocnenie na zastupovanie bude súčasťou ponuky. Osobou 
oprávnenou podpisovať ponuku v elektronickej podobe v mene spoločnosti sa rozumie osoba, 



SÚŤAŽNÉ PODKLADY – V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž   – NADLIMITNÁ ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 
 

podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov.  
 
 

 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou  Bratislava                  Predmet zákazky: Servisná starostlivosť CT systému typ Brilliance 40 Philips+EBW 
8 

ktorá v žiadosti o registráciu zaškrtla kolónku „Osoba, ktorá žiada o registráciu, je oprávnená 
podpisovať ponuku v mene spoločnosti a ktorej na základe zaregistrovania verejným 
obstarávateľom v systéme EVO bol zaslaný súbor s elektronickým podpisom. 

 

15.8   Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby elektronickú časť ponuky „Kritériá“ predložili 
s dostatočnou časovou rezervou pred lehotou na predkladanie ponúk. Ich anonymita je v systéme 
EVO zabezpečená do termínu otvárania ponúk. 

 

16  Zábezpeka 

16.1   Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje. 
 

 

17  Mena a ceny uvádzané v ponuke 

17.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

 

17.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EURO 
17.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ”DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
 

17.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
 

17.3.2 sadzba DPH a výška DPH, 
 

17.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
 

17.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj 
DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

 

17.5 Cena uvedená v návrhu zmluvy  musí obsahovať cenu za celý predmetu zákazky t. j. sumár 
všetkých položiek a služieb súvisiacich s dodaním predmetu zákazky a vychádza z oceneného 
výkazu položiek, predloženého uchádzačom.  

 

17.6 Uchádzač musí v cene predmetu zákazky a súvisiacich služieb uviesť pre každú požadovanú 
položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného 
v zozname položiek, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov podľa časti B.2 týchto súťažných 
podkladov.  

  

IV. Predkladanie ponúk 

18 Oprávnený záujemca – uchádzač  

18.1 Ponuku môže predložiť iba záujemca - fyzická, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb ktorý sa 
zaregistroval v systéme elektronického verejného obstarávani (ďalej tiež EVO) pre zadávanú zákazku 
na internetovej stránke https://evo.gov.sk v súlade s určeným postupom pre registráciu. 
 

18.2 Uchádzačom  môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči 
verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov vytvorená za účelom plnenia 
zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom musí pred podpisom   zmluvy uzatvoriť 
a predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky, 
ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému 
obstarávateľovi, vzniknuté pri plnení zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje v zmluve určiť zástupcu 
zmluvných strán, ktorý v súlade s uzatvorenou zmluvou bude v mene vytvorenej skupiny dodávateľov 
vystupovať voči verejnému obstarávateľovi, vrátane vyhotovovania daňových dokladov, ako zástupca 
skupiny dodávateľov. 

 
18.3 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť 

v predmetnom postupe zadávania zákazky členom (inej) skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 
ponuku. Ponuka, ktorá bude predložená v rozpore s týmto ustanovením, bude vylúčená. Z uvedeného 

https://evo.gov.sk/
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vyplýva, že vylúčená bude ponuka, ktorú predkladá uchádzač samostatne a nie ponuka, ktorú 
predkladá skupina dodávateľov.  

 
18.4 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa 

verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 

 

19  Označenie ponuky 

19.1 Predloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, splnomocnení a  vyhlásení 
v listinnej podobe vloží doklady do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu.  Obálka/obal ponuky musí 
byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu a označený nasledovnými údajmi: 

 
19.1.1 názov a  adresa verejného  obstarávateľa uvedená v bode 1 tejto kapitoly súťažných podkladov 
19.1.2 adresa uchádzača – obchodné meno a sídlo alebo miesta  podnikania uchádzača (v prípade 

skupiny obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania za každého člena skupiny), 
19.1.3 označenie „VS –  neotvárať“, 
19.1.4 označenie názvom verejnej súťaže a časti ponuky :  

„Servis CT“ – časť ponuky „Ostatné“ 

 
19.2 V prípade, že uchádzač predkladá heslo na dešifrovanie ponuky v systéme EVO v listinnej podobe , 

vloží ho do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená 
proti nežiaducemu otvoreniu, označená názvom verejnej súťaže a poznámkou „Heslo“ a  vložená do 
obálky s dokladmi „Ostatné“ podľa predchádzajúceho bodu. 

 
 

20  Miesto a termín predkladania ponúk 

Uchádzač predloží  ponuku bodu 14. tejto kapitoly súťažných podkladov osobitne oddelenú časť 
ponuky  „Ostatné“ listinne a časť ponuky „Kritériá“ prostredníctvom portálu EVO. Doklady a dokumenty 
v listinnej forme, mimo portálu EVO, doručí  osobne, poštovou zásielkou alebo iným prepravcom 
a pod.,  verejnému obstarávateľovi  na adresu podľa bodu 1. tejto kapitoly súťažných podkladov  
cestou podateľne na rovnakej adrese. 

 
20.1 Lehota na predkladanie ponúk  častí „Ostatné“ aj „Kritériá“   uplynie: 

 

 09. júla  2013 o 12:00 hod.  

 
20.2 Ponuku predloženú po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcom  bode,  systém EVO neprijme. 

 
20.3 Pre dodržanie lehoty na predkladanie časti ponúk „Ostatné“ je rozhodujúci termín ich doručenia 

verejnému obstarávateľovi. 
 

20.4 Ak uchádzač doručí osobne časť ponuky „Ostatné“, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 
potvrdenie o  prevzatí s uvedením dátumu, času a  miesta prevzatia.  

 

 

21  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť  alebo odvolať do uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk.  

 
21.2 Počas lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač meniť alebo dopĺňať svoju ponuku, resp. časť 

svojej ponuky predloženej v elektronickej podobe prostredníctvom portálu EVO. Zmenu alebo 
doplnenie ponuky, resp. časti ponuky odoslanej v elektronickej podobe je možné vykonať výlučne 
v systéme EVO na portáli EVO.  Pokiaľ chce uchádzač zmeniť časť svojej predloženej ponuky je 
postačujúce odoslať novú časť ponuky, ktorú chce zmeniť a vygenerovať a ponuku ukončiť  novým 
sprievodným listom, pričom v novom sprievodnom liste odstráni zo zaškrtávacieho políčka značku 
„√“ pri dokumentoch, ktoré nechce zahrnúť do ponuky a nový sprievodný list opätovne podpíše 
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elektronickým podpisom. Ak uchádzač neodošle opätovne sprievodný list zahrňujúci nové 
dokumenty tvoriace ponuku, bude sa za platnú ponuku považovať posledná ponuka, ku ktorej bol 
poslaný korektný sprievodný list s dokumentmi označenými v sprievodnom liste. 

 
21.3 Doplnenie, zmena alebo späť vzatie dokladov  a dokumentov predložených v listinnej podobe je 

možné vykonať ich odvolaním na základe písomnej žiadosti uchádzača podpísanej uchádzačom, 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,  doručenej osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky  na adresu podľa   bodu 1. tejto kapitoly súťažných podkladov,  pred uplynutím lehoty na 
predloženie ponúk. Doplnené, zmenené alebo inak upravené doklady a dokumenty predložené 
v listinnej podobe je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk  a na adresu podľa bodu 1. 
tejto kapitoly súťažných podkladov. 

 

V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

22  Otváranie ponúk 

22.1 Otváranie častí ponúk označených  „Ostatné“ sa uskutoční dňa 09. júla  2013 o 14:00 hod. 

na  adrese podľa bodu 1. tejto kapitoly súťažných podkladov, miestnosť C 038 riaditeľstva DFNsP. 
Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“, vykoná komisia najskôr deň nasledujúci po dni   
márneho uplynutia lehôt podľa § 41 ods. 2 písm. a) až  d) ZVO po oznámení uchádzačom podľa § 
41 ods. 3, ktorých ponuky neboli vylúčené,  

 
22.2 Na otváraní ponúk  sa v súlade s § 43 ods. 3 ZVO, nemôže zúčastniť žiadny uchádzač. Pod 

otváraním ponúk elektronicky sa rozumie sprístupnenie ponuky komisii na vyhodnotenie ponúk. 
pred komisiou na vyhodnotenie ponúk zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania 
všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ich návrhy na 
plnenie kritérií (pri otváraní častí ponúk „Kritériá“) určených verejným obstarávateľom na 
hodnotenie ponúk. Komisia z otvárania ponúk spíše zápisnicu. 

 
22.3 Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku neposiela. 

 

23  Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

23.1 Posúdenie splnenia podmienok účasti bude založené na  splnení:  
 

23.1.1  podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26  ods. 1 ZVO a predložením 
originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 26 ods. 2, resp. 3 a 4 ZVO. 
Tieto doklady môže uchádzač nahradiť predložením originálu alebo úradne osvedčenej kópie 
platného potvrdenia o zapísaní uchádzača do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre 
verejné obstarávanie podľa § 128 ZVO. 

 
23.1.2 podmienok, týkajúcich sa:  

23.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia 
23.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača 

 
23.2 Skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti: 

 
23.2.1 týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 ZVO za každého člena skupiny 

samostatne a to tým, že predloží doklady podľa § 26 ods. 2, resp. 3 a 4 alebo podľa § 128  ZVO 
osobitne 

 
23.2.2  týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti 

 za všetkých členov skupiny spoločne 
 

23.4.3  splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO preukazuje člen skupiny len vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude zabezpečovať. 
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23.3 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, ktorými 
preukazuje splnenie podmienok účasti, 

 
23.4 Posúdenie splnenia podmienok účasti  vo verejnej súťaži podľa bodu 23.1 sa bude posudzovať z  

dokladov predložených podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedených v kapitole A.2  
týchto súťažných podkladov  a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 23.4 a 23.5, 

 
23.5 Ak uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnej súťaži tým, že: 

 
23.5.1 nebude spĺňať minimálne požiadavky finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo 

odbornej spôsobilosti podľa kapitoly A.2  týchto súťažných podkladov, alebo 
23.5.2 predloží neplatné doklady, alebo 
23.5.3 nepredloží požadované doklady alebo informácie na preukázanie splnenia podmienok účasti, 

alebo 
23.5.4 poskytne nepravdivé  alebo skreslené informácie, alebo 
23.5.5 na žiadosť verejného obstarávateľa alebo komisie nepodá vysvetlenie alebo nedoplní už 

predložený doklad, bude z verejnej súťaže vylúčený. O vylúčení bude upovedomený a budú mu 
oznámené dôvody vylúčenia  a lehota, v ktorej môže podať žiadosť o nápravu. 

 

24  Vysvetľovanie ponúk 

24.1 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže 
dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

 
24.2 Komisia opraví zrejmé matematické chyby zistené pri vyhodnocovaní ponúk. 
24.3 Komisia o vykonanej oprave bezodkladne upovedomí uchádzača a požiada ho o stanovisko, 

súhlas resp. nesúhlas, s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúcej sa návrhu na plnenie kritérií 
určených na vyhodnotenie ponúk a v prípade súhlasu o zaslanie nového návrhu zmluvy. 

24.4 Komisia vylúči ponuku uchádzača z procesu úvodného vyhodnocovania ponúk ak: 
24.4.1 uchádzač nepredloží  stanovisko v lehote určenej komisiou, alebo  
24.4.2 ak uchádzač nesúhlasí s opravenou sumou.  

24.5 Komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak ponuka  obsahuje 
neobvykle nízku cenu. 

24.6 Komisia vezme do úvahy vysvetlenie ponuky alebo neobvykle nízkej ceny a dôkazy, poskytnuté 
uchádzačom. Komisia vylúči ponuku uchádzača z procesu vyhodnocovania ak : 

24.6.1 uchádzač nepredloží písomné vysvetlenie v určenej lehote, alebo 
24.6.2 predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa. 

24.7 Uchádzač  bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, 
v ktorej môže podať žiadosť o nápravu. 
 

 

25  Vyhodnocovanie ponúk 

25.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky verejného 
obstarávateľa a rozhodne či ponuka: 

 
25.1.1 obsahuje všetky doklady a dokumenty požadované v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 
 

25.1.2   zodpovedá pokynom,  požiadavkám a dokumentom uvedeným v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 

 
25.2 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.  

 
25.3 Komisia posúdi, či uchádzač zložil zábezpeku, v prípade ak ju vyžadoval, a vylúči ponuku 

uchádzača, ktorý ju nezložil podľa stanovených podmienok. 
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25.4 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa bude z verejnej 
súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude v listinnej podobe oznámené vylúčenie jeho ponuky 
s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu.  

 

25.5 Poradie ponúk, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky súťaže a neboli v procese úvodného 
vyhodnocovania ponúk z verejnej súťaže vylúčené, bude v zmysle oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania zostavené automatizovaným vyhodnotením ponúk, ktoré sa uskutoční po 
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk formou elektronickej aukcie.  
 

25.6 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami 
súčasne všetkých uchádzačov, ktorí v úvodnom vyhodnotení ponúk neboli vylúčení na účasť 
v elektronickej aukcii, na predloženie nových cien upravených smerom nadol. 

 

VI.  Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 
 

 

26  Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

26.1 Informácie, týkajúce sa obsahu ponúk,  preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného 
porovnania ponúk a odporúčaní sú do prijatia ponúk dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie 
ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie ani 
uchádzačom, ani žiadnym iným osobám až do dňa, v ktorom sa poskytnú uchádzačom v zmysle § 
44 ZVO po skončení elektronickej aukcie. 

 
26.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné v zmysle § 20 ZVO, nebudú zverejnené, 

okrem údajov v súlade s citovaným ustanovením.  
 

26.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu 
uchádzačov. 

 

27  Revízne postupy 

 
27.1 Uchádzač  alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo 

mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podľa  § 136 ods. 1 písm. b) ZVO podať 
verejnému obstarávateľovi  žiadosť o nápravu a podľa § 138 ods. 2 písm. b), e), f) a g) podať 
námietky. 

VII. Prijatie ponuky 
 
 

28  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

28.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná elektronickou aukciou, bude 
bezodkladne písomne oznámený systémom EVO  výsledok vyhodnotenia ponúk. 

 
28.2 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom bude zaslané oznámenie, že verejný obstarávateľ 

jeho ponuku prijíma a neúspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom bude oznámené, že 
neuspel/neuspeli a dôvody neprijatia jeho/ich ponuky. Oznámenie bude obsahovať identifikáciu 
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej 
ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môžu byť podané námietky proti vyhodnoteniu ponúk podľa 
§ 138 ZVO. Ak v prípade podľa §32 ods.8 ZVO nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti skôr, vyzve verejný obstarávateľ úspešného uchádzača v oznámení 
o úspešnosti jeho ponuky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
v lehote nie kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov 
v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 
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29  Uzatvorenie zmluvy 

29.1 Verejný obstarávateľ uzavrie pre predmet zákazky zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote 
viazanosti ponúk, najskôr však šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku 
vyhodnotenia ponúk systémom EVO. V prípade, ak budú uplatnené revízne postupy, verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.  

 

29.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov, okrem použitia pre 
splnenie povinností verejného obstarávateľa podľa ZVO. 
 

30  Ďalšie informácie 

      30.1 Ak ponuka uchádzača, predložená na základe týchto súťažných podkladov nebude obsahovať 
všetky náležitosti požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a podľa jednotlivých 
článkov týchto súťažných podkladov, bude uchádzač z verejnej súťaže na daný predmet zákazky 
vylúčený. 

              Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 
zodpovedať predpokladaným finančným prostriedkom na danú zákazku (predpokladanej hodnote 
zákazky), alebo predložené obchodné podmienky na uzatvorenie zmluvy budú v rozpore so 
zmluvnými požiadavkami verejného obstarávateľa, alebo zrušiť použitý postup zadávania zákazky 
v prípade nedostatku finančných prostriedkov.  
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A.2  Podmienky účasti uchádzačov 
 

Pre splnenie podmienok účasti v predmetnej verejnej súťaži uchádzač  predloží doklady v rozsahu: 
 
1. Uchádzač predloží doklady o preukázaní splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži podľa § 26 ods. 1 
písm. a) až h) predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ZVO týkajúcich sa 
osobného postavenia v tomto rozsahu:  
 
1.1 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk o tom, že 

uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu (členovia štatutárneho orgánu podľa 
výpisu z obchodného registra) nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,  
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin 
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu 
a niektorých foriem účasti na terorizme ako i nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen 
štatutárneho orgánu (členovia štatutárneho orgánu podľa výpisu z obchodného registra) právoplatne 
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. 

1.2 Potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk o tom, 
že nie je voči uchádzačovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti 
nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.  

1.3 Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní, v ktorej (v ktorých) je 
uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu 
lehoty na predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine 
svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia. V súčasnosti sú v Slovenskej republike tri zdravotné poisťovne, ktoré poskytujú zdravotné 
poistenie – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera+, a. s., a Union zdravotná poisťovňa. 
V prípade, ak uchádzač nemá a nemal zamestnancov poistených v niektorej z uvedených zdravotných 
poisťovní, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením. 

1.4 Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie 
staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. 

1.5 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na 
predkladanie ponúk o tom, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla 
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

1.6 Doklad o oprávnení poskytnúť predmet zákazky – výpis z obchodného registra (zo živnostenského 
registra), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru, 
ktorý je predmetom zákazky v tejto verejnej súťaži. Predložený doklad o oprávnení dodať tovar musí 
byť aktuálny a musí vypovedať o skutočnom stave uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu 
verejného obstarávania. 

1.7 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní alebo nie je osobou: 

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo 
vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
2a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

       3.    ktorá  sa  stala  právnym   nástupcom  osoby,  ktorá  mala  v  čase,  kedy  k  nástupníctvu  došlo,      
              právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
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       Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, môže 
doklady podľa § 26 ods. 2 ZVO, okrem čestného vyhlásenia, nahradiť predložením úradne osvedčenej kópie 
platného potvrdenia o svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 ZVO.  
 

2. Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže dokladmi: 
 

2.1  podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky 
zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo 
viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní 
voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, 
prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Súčasne má uchádzač povinnosť 
predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, že má zriadený účet/účty iba v banke/bankách, od 
ktorých predložil požadované vyjadrenie. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. 
potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej 
banke/bankách alebo pobočke/pobočkách, 

           
3. Technickú alebo odbornú spôsobilosť  uchádzač preukáže dokladmi: 
 
3.1   podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých 

služieb, za referenčné obdobie doplnený potvrdeniami o plnení podľa § 28 ods. 1 písm. a) bod 1. resp. 
2. s uvedením: 1) obchodného mena a sídla dodávateľa, 2) obchodného mena a sídla odberateľa, 3) 
predmetu dodania, 4) lehoty dodania, 5) celkovú zmluvnú cenu za predmet dodania v EUR  bez DPH), 
6) meno a priezvisko, funkciu, kontakt - tel. č. a e-mail adresy  kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si 
možno overiť údaje uvedené v potvrdení. Zoznam musí byt podpísaný štatutárnym orgánom 
uchádzača alebo splnomocnenou osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade uchádzač 
predloží splnomocnenie tejto osoby na zastupovanie).  

         Uchádzač predmetným zoznamom, doplneným potvrdeniami o plnení od odberateľa preukáže, že v 
období predchádzajúcich troch rokov 2012, 2011 a 2010 (referenčnom období) realizoval dodávky 
rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je tento predmet zákazky  v objeme minimálne 
250 000.- EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ bude považovať za dodávky  rovnakého alebo 
podobného charakteru a zložitosti, ako je tento predmet zákazky také poskytnuté dodávky ktorých 
predmetom bola činnosť zodpovedajúca predmetu zákazky, nie napr. obchodná, 

 
3.2  Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii servisných technikov, ktorí budú 

vykonávať servis predmetného CT systému pre DFNsP Bratislava (minimálne jeden) a predložiť 
osvedčenia - certifikáty o školeniach týkajúcich sa predmetného CT systému. 

 
3.3 opisom predmetu zákazky predložený uchádzačom podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 

v kapitole B.1 Súťažných  podkladov, 
 
4.  Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: 

 
Osobné postavenie uchádzačov - predmetné podmienky vyplývajú taxatívne priamo zo zákona a to 
podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.  
Ekonomické a finančné postavenie – podmienky sú primerané a ich potreba sleduje cieľ nájsť 
ekonomicky spôsobilého a finančne stabilného dodávateľa, ktorý si plní svoje záväzky riadne a včas. 
Technická spôsobilosť - požiadavky verejný obstarávateľ určil s cieľom overenia skúseností a 
spoľahlivosti uchádzača primerane k náročnosti predmetu zákazky a s predpokladom zmluvného 
plnenia na požadovanej  kvalitatívnej úrovni. 
Z uvedených dôvodov, ako aj vo vzťahu k rozsahu obstarávanej zákazky, považuje  verejný 
obstarávateľ  všetky  stanovené podmienky účasti za  potrebné a primerané. 

 

5. Splnenie podmienok účasti  
 

6.1   Splnenie podmienok účasti možno preukázať podľa § 32 ods.8 ZVO, čestným vyhlásením uchádzača, 
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi 
úspešný uchádzač podľa § 44 ods.1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 

 

6.2    Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov. 
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A.3  Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
 

1.    Kritériá na hodnotenie ponúk. 
Verejný obstarávateľ stanovil jedno kritérium na hodnotenie ponúk a postup pri jeho uplatnení na 
hodnotenie jednotlivých ponúk: 

 
a) najnižšia cena za celý predmet zákazky  v € bez DPH   

    
2.   Pravidlá uplatnenia kritéria. 

 Úspešný uchádzač bude určený na základe výsledkov elektronickej aukcie. 
      

3.  Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa 
uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. 

 
4. Elektronická aukcia bude prebiehať v systéme EVO (Elektronické verejné obstarávanie Úradu pre 

verejné obstarávanie). Výzva uchádzačom k účasti na e-aukcii, bude odoslaná minimálne dva pracovné 
dni pred jej začatím. 

 
5.    Aukčný poriadok je súčasťou týchto súťažných podkladov. 
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B.1 Opis predmetu zákazky 
   

1. Predmetom zákazky je komplexná pozáručná servisná starostlivosť CT systému typ Brilliance 40 
Philips+EBW, včítane zabezpečenia služieb v rámci úkonov periodickej preventívnej kontroly, dodávky 
a montáže náhradných dielov, služieb a prác spojených so softvérovou a hardvérovou časťou systému. 
Účelom zákazky je udržiavanie maximálnej prevádzkovej schopnosti systému s minimalizáciou rizík 
výskytu porúch, ktoré by viedli k odstaveniu zariadenia z prevádzky. Komplexná servisná starostlivosť 
musí byť zabezpečovaná v zmysle aktuálneho servisného manuálu určeného výrobcom systému. 

 
2. Technické, kvalitatívne a dokumentárne požiadavky na výkon služby. 

 

 Preventívna údržba systému v počte 4 pracovných dní za kalendárny rok a v rozsahu podľa servisného 
manuálu určeného výrobcom systému a všetky práce s týmto spojené 

 Všetky práce spojené s opravami systému 

 Všetky dodávky náhradných dielov v potrebnom množstve, vrátane dodávok vákuových výrobkov (RTG 
žiarič) 

 Udržiavanie prevádzkyschopnosti hardvérovej časti systému 

 Softvérový upgrade firmy Philips 

 Elektrické revízie 1x ročne v zmysle platných predpisov 

 Nástup na výkon opravy do 24 hod. od nahlásenia 

 Cestovné a všetky náklady spojené s činnosťou servisného pracovníka počas výkonu činností uvedených 
v predchádzajúcich bodoch 

 Doba záruky na vykonanú opravu v prípade použitia náhradného dielu min. 24 mesiacov 
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B.2 Spôsob určenia ceny 
 

1. Cena za požadovaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  
o cenách v znení zákona č.196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.375/1999 Z. z. 

   
2. Uchádzač vo svojej ponuke, je povinný uviesť jednak celkovú cenu predmetu zákazky (za zmluvné 

obdobie) a súvisiacich činností bez DPH, DPH a cenu s DPH. 
 

3. Cena musí byť maximálna,  ktorú nie je prípustné prekročiť. To znamená, že musí obsahovať  
všetky náklady, ako   sumár všetkých položiek predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich 
postupov a činností. Okrem položiek špecifikovaných v časti B.1 musí obsahovať aj ostatné náklady 
ktoré zodpovedajú povahe zákazky:   

   
– clo,  
– dopravné náklady a pod., 
– náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu zákazky, 
– náklady spojené so záručnými podmienkami, 
– iné. 

   
4. Ak uchádzač neuvedie po položkách podrobnejšie ostatné náklady uvedené v bode 3, bude to 

verejný obstarávateľ považovať za fakt, že uchádzač tieto náklady zahrnul do ceny položiek  podľa 
bodu 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÚŤAŽNÉ PODKLADY – V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž   – NADLIMITNÁ ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 
 

podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov.  
 
 

 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou  Bratislava                  Predmet zákazky: Servisná starostlivosť CT systému typ Brilliance 40 Philips+EBW 
19 

B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky  
 

1. Uchádzačovi odporúča verejný obstarávateľ uviesť v ponuke návrh zmluvy na dodávku predmetu 
zákazky. Návrh zmluvy bude obsahovať minimálne tieto ustanovenia 

 

a)   Na strane objednávateľa uchádzač uvedie : Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava ,  
      Limbová 1, 833 40  Bratislava, zastúpená riaditeľom  MUDr. Daniel Žitňan, MPH  

IČO: 00 607 231, IČ DPH: SK 2020848368,  
bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu : 7000279306/8180.  

b) Na strane dodávateľa  uchádzač uvedie : Obchodný názov a sídlo, zastúpenie, IČO, DIČ, 
      bankové spojenie, zápis v obchodnom registri, č. vložky, e-mail spojenie.  
c) Predmet plnenia zmluvy – určenie všetkých služieb resp. tovarov a prác spojených so zákazkou 
d) Právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzatvára  
e) Záväzky objednávateľa 
f) Záväzky dodávateľa 
g) Cena  
h) Možnosť a spôsob úpravy ceny  
i) Termíny plnenia zmluvy  
j) Doba trvania zmluvy:  36 mesiacov od podpisu zmluvy 
k) Miesto plnenia predmetu zákazky 
l) Spôsob odovzdania a prevzatia predmetu plnenia 
m) Odmietnutie dodávky 
n) Poistenie a vyššia moc.  
o) Platobné podmienky a fakturácia. Splatnosť faktúr bude min. 60 dní od doručenia. 
p) Záruky, reklamačné podmienky a spôsob vybavovania reklamácií. Sankcie za nenastúpenie na 

opravu a odstránenie poruchy v stanovenej lehote 
q) Náhrada škody 
r) Odstúpenie od zmluvy: každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného 

porušenia zmluvnej povinnosti 
s) Zmluvné strany sa zaväzujú nepostúpiť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu bez písomného 

predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany pod zmluvnou pokutou 10% z ceny zákazky, 
ktorú je oprávnená účtovať a vymáhať od porušujúcej zmluvnej strany druhá zmluvná strana. 

t) Riešenie sporov 
u) Technické ustanovenia 
v) Záverečné ustanovenia 
 
 

2. Ustanovenia, ktoré  uchádzač  v návrhu zmluvy uvedie resp. budú súčasťou zmluvy, sú v tomto zmysle 
vymedzené okrem tejto kapitoly súťažných podkladov, v rôznych častiach súťažných podkladov, najmä 
však v kapitole A.1,  B.1 a B.2. Podmienky týchto kapitol musia byť v súlade s návrhom zmluvy. Okrem 
častí zmluvy, ktoré nie je prípustné meniť, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy textu návrhu  
zmluvy po dohode s úspešným uchádzačom. 
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B.4 Návrh na plnenie kritéria pre úvodné vyhodnotenie ponúk  
 

Časť ponuky „Kritériá“ 

 
 
Predmet zákazky:   

Sevisná starostlivosť CT systému  
typ Brilliance 40 Philips+EBW 
 
 

Kritérium 

 
Cena v EURO celkom 

 (za všetky požadované položky  zákazky) 
 

bez DPH DPH s DPH 

a b c d 

01 

 
Kritérium:  
najnižšia cena za celý predmet zákazky 
podľa opisu predmetu zákazky, za 
zmluvné obdobie 36 mesiacov v € bez 
DPH 

 

   

 

    
Čestne vyhlasujeme, že všetky údaje sú v zhode s danými cenovými údajmi podľa iných častí ponuky.  
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená. 
                     
 
 
Uchádzač (obchodné meno): ________________________________________________. 
 
 
 
Meno, pečiatka, podpis (štatutár. zástupca):_____________________________________ 
 
Dňa:__________________________ 
 
 

 
 
_____________________________________________________________ 
POZN. : 

1) ak uchádzač nie je platcom DPH, upozornite na túto skutočnosť  písomnou pozn.  
2) dokument vyplňte čitateľne a podpíšte vlastnoručne. Scan dokumentu vložte do systému EVO 

v požadovanom formáte pre EVO, ak sa zákazka zadáva prostredníctvom EVO.  
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B.5 AUKČNÝ PORIADOK 
 

1. Pre účely použitia elektronickej aukcie (ďalej tiež „EA“) sú základné pojmy definované nasledovne: 
 

1.1 elektronická aukcia: opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenie  na predkladanie 
nových cien upravených smerom nadol. Účelom  je zostavenie poradia ponúk automatizovaným 
vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk a výber úspešného uchádzača formou 
vzdialeného prístupu uchádzačov k e-aukčnému pracovnému priestoru v systéme EVO, 

 

1.2 e-aukčný pracovný priestor:  databázový priestor, kde sú uložené relevantné informácie týkajúce sa 
príslušnej EA: parametre aukcie, ako napr. lehoty, kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk, minimálny 
akceptovaný inkrement zmeny ponuky, počet etáp/kôl e-aukcie, zoznam uchádzačov, ich vstupné 
hodnotenia ponúk, 

 

1.3  účastníci EA: uchádzači, ktorí v predmetnom verejnom  obstarávaní  splnili podmienky účasti; splnili 
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky; neboli vylúčení z predmetného postupu 
verejného obstarávania a obdržali výzvu – pozvánku  na účasť v EA, 

 

1.4  predmet EA: predmet zákazky zadávanej  verejným obstarávateľom prostredníctvom oznámenia 
o vyhlásení verejného  obstarávania a súťažnými podkladmi, 

 

1.5  etapa EA (ďalej  tiež „kolo“):  limitovaný čas stanovený na predkladanie ponúk uchádzačmi 
vyzvanými na účasť v EA, ich porovnávanie  a   vyhodnocovanie v limitovanom čase, 

 

2. Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického 
pripojenia: 

 

2.1 Systém EVO využíva na komunikáciu počítačovú sieť Internet a jej technologické prostriedky, tzn., 
že na jeho spustenie je potrebné mať počítač s prístupom na Internet a nainštalovaný internetový 
prehliadač. 

2.2 Potrebné technické vybavenie a všeobecné informácie o použití EA sú uvedené v Príručke   
používateľa systému EVO – záujemca/uchádzač a v Príručke pre uchádzača v EA, ktoré sú 
dostupné  na internetovej stránke http://www.evo.gov.sk (portál EVO). 

 

3. Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie: 
 

3.1 EA  sa  bude vykonávať  prostredníctvom elektronických zariadení systému EVO, na portáli EVO. 
 

3.2 EA sa bude vykonávať samostatne na každú  časť predmetu zákazky, ak predmet zákazky 
pozostáva z viacerých častí. 

 

3.3 Východiskom EA je celková cena predmetu zákazky v € bez DPH (stĺpec b celkom, tab. B.4) 
 

3.4 Po otvorení EA odošle systém EVO uchádzačom,  ktorí boli zaradení do EA,   výzvu na účasť 
(pozvánku) v EA.  Systém EVO zašle výzvu na účasť ( ďalej tiež „pozvánku“) ako e-mailovú správu 
na adresu, uvedenú záujemcom v žiadosti o registráciu. pozvánka  obsahuje link na web stránku 
príslušnej EA, dátum a čas začatia EA a inštrukcie pre prihlásenie sa do systému EVO. Výzva na 
účasť v EA je zverejnená v menu „Súťažné podklady“ v časti „Podklady k e-aukcii“. 

 

3.5 Uchádzač sa prihlasuje do systému EVO svojím ID používateľa a identifikuje sa heslom, ktoré použil 
v predchádzajúcej časti zadávania zákazky.  

 

3.6 Čas medzi odoslaním pozvánky na účasť do EA a jej začatím, je min. dva pracovné dni. V prípade , 
že sa uchádzač prihlási do EA (otvorí doručenú web stránku) systém EVO zobrazí správu, že ešte 
nenastal čas pre EA. 

 

3.7 Typ EA: „obálková“, ktorá  bude prebiehať v štyroch po sebe nasledujúcich etapách/kolách 
v trvaní 4 x 5 min., kde koniec jednej etapy bude predstavovať začiatok ďalšej etapy. Začiatok EA 
sa uskutoční tzv. „nultou“ etapou/„nultým“ kolom, v ktorej majú všetci uchádzači nastavenú vstupnú 
hodnotu . Uchádzač v tejto „nultej“ etape do stĺpca  „Návrh“ , uvedie hodnotu,  „ celkovú cenu za 
predmet zákazky v € bez DPH na 1 desatinné miesto“, uvedenú v ponuke. 
 

http://www.evo.gov.sk/
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3.8 Po tzv. nultej etape budú nasledovať tri „súťažné“ etapy. Pri otvorení každej novej etapy EA, systém 
EVO zašle účastníkom EA, e-mailovú správu s informáciou o začatí novej etapy a vyzve ich na 
predloženie nových návrhov. 

 

3.9 V rámci novej etapy/kola EA systém vo formulári príslušnej EA zobrazí pozíciu uchádzača. 
Uchádzač  zadá v rámci novej etapy EA nové hodnoty ponuky  v € bez DPH.   
Minimálny inkrement (rozdiel) medzi predloženými ponukami jednotlivých kôl uchádzača je 350.-€. 
  

3.10 Uchádzač môže, ale nemusí absolvovať všetky  súťažné kolá EA, ak je ich počet viac ako jeden. 
V prípade, že sa niektorého súťažného kola nezúčastní, systém EVO v hodnotení príslušnej etapy 
EA bude porovnávať jeho poslednú registrovanú ponuku.  

 

3.11 EA je ukončená po zrealizovaní počtu etáp/kôl, stanovených vo výzve na účasť v EA. 
 

3.12 Po ukončení EA, systém EVO vykoná výsledné vyhodnotenie ponúk v súlade so stanoveným 
hodnotiacim mechanizmom. 

 

3.13 Systém EVO odošle každému uchádzačovi EA, e-mailovú správu s informáciou o ukončení EA a e-
mailovú správu s odkazom na linku domovskej stránky EA s výsledkami EA. 

 

3.14 Verejný obstarávateľ môže po odoslaní pozvánok EA zrušiť. V takom prípade je systém EVO 
všetkým uchádzačom zaradeným do EA zaslaná správa o zrušení EA. Následne verejný 
obstarávateľ zašle uchádzačom odôvodnenie zrušenia EA. 

 

3.15 Uchádzači sú povinný priebežne sa oboznamovať s obsahom, notifikáciou e-mailových správ, ktoré 
im systém EVO automaticky vygeneruje na ich e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do systému 
EVO. 

 

3.16 Za technickú chybu systému EVO sa nebude považovať porucha alebo závada na technických     
prostriedkoch uchádzača. 
 

3.17  V prípade výpadku el. energie, resp. inej preukázateľnej poruchy ktorá by spôsobila nesprávnu 
funkčnosť  systému na strane verejného obstarávateľa resp. EVO,  bude  EA zopakovaná a to v 
celom rozsahu. 
 

3.18 V prípade ak uchádzač preukázateľne zadá do systému EVO - EA údaje, ktoré sú v rozpore so 
súťažnými podkladmi (SP) a bude systémom vyhodnotený ako úspešný, verejný obstarávateľ vylúč i 
pôvodne úspešného uchádzača. Konečným úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého 
ponuka bola pôvodne v EA druhou, prípadne treťou najvýhodnejšou ponukou, ak z rovnakého 
dôvodu bol vylúčený uchádzač s druhou najvýhodnejšou ponukou.  Preukázateľným podkladom pre 
tento postup bude „História ponúk“  zo systému EVO.  
V prípade ak preukázateľne zadajú do systému EVO - EA údaje, ktoré sú v rozpore so súťažnými 
podkladmi (SP) viac ako dvaja uchádzači a z toho dôvodu vznikne stav na ich vylúčenie zo súťaže, 
verejný obstarávateľ uskutoční opakovanú EA so všetkými uchádzačmi, pričom uvedie všetkým 
príslušným uchádzačom dôvody opakovania EA. 
 

3.19 V prípade ak budú mať dvaja, alebo viacerí uchádzači rovnakú výslednú ponuku v EA, uskutoční sa 
opakovaná EA, ktorej sa zúčastnia iba uchádzači s rovnakou výslednou hodnotou v predchádzajúcej 
EA. V opakovanej EA uchádzači sú povinný zadať ako vstupnú hodnotu min. výslednú hodnotu 
z predchádzajúcej EA avšak na min. 3 desatinné miesta rôzne od nuly. Úspešný uchádzač bude 
s najnižšou hodnotou na 3 desatinné miesta. 
 

3.20 V prípade ak preukázateľne nebudú zo strany verejného obstarávateľa včas odoslané pozvánky do  
EA všetkým účastníkom EA podľa kapitoly B.5 bod 1.3 a EA sa napriek tomu uskutoční, bude takáto 
EA zrušená a pozvánky  do opakovanej EA musia byť včas odoslané  všetkým príslušným 
účastníkom EA  podľa kapitoly B.5 bod 1.3 SP.  
 

3.21  V prípade ak úspešný uchádzač na základe výsledkov EA odstúpi od svojej ponuky, resp. ak 
úspešný uchádzač bude vylúčený z dôvodu neobvykle nízkej ceny, konečným úspešným 
uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka bola pôvodne v EA, ako druhá najvýhodnejšia.  
Preukázateľným podkladom bude „História ponúk“  zo systému EVO.  


