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VŠEOBECNÉ  PODMIENKY POUŽÍVANIA   
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Tieto  všeobecné  podmienky  používania dynamického  nákupného systému, stanovené   v rozsahu  zákona              

č. 343/2015 Z. z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO),  upravujú 

podmienky používania dynamického nákupného systému  z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov 

a iných údajov, postupu pri zaradení do dynamického nákupného systému a zadávania zákaziek v ňom, ako aj 

podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. I. 



 

Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

              Názov:   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

                                                   ako Centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len „MPSVR SR, resp. COO“) 

IČO:   00681156  

Sídlo:   Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava  

Krajina:  Slovenská republika 

Telefón:  02/20462307 

Fax:   02/20462405  

E-mail:  ovosekretariat@employment.gov.sk  

web stránka:  www.employment.gov.sk  

 

 

Čl. II. 

Výklad pojmov a skratiek 

 

 

ZVO – zákon č. 343/2015 Z. z – zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky           

v rozsahu príslušnej skupiny  na tovary, služby a stavebné práce, ktoré sú bežne dostupné na trhu. 

DNS je postup zadávania zákazky v zmysle § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO). Verejný 

obstarávateľ zavádza DNS na nákup predmetov zákazky, identifikovaných v príslušnom Oznámení 

o vyhlásení VO pre potreby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a organizácií 

v zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti MPSVR SR. 

 

Centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len „COO“) je MPSVR SR, ktoré zabezpečuje 

centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 15 ZVO pre seba a  pre organizácie uvedené 

v Prílohe č. 1 súťažných podkladov v pozícií verejných obstarávateľov (ďalej len „VOB“). COO 

vykonáva postup DNS prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie podľa § 20 ZVO. 

COO je zodpovedná za centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní.  

 

Verejný obstarávateľ  (VOB)  v príslušnom DNS môže v zmysle § 15 ods. 3 písm. b) ZVO zadávať 

konkrétne zákazky na základe DNS, ktorého  prevádzkovateľom je  COO. 

VOB sú v zmysle § 15 ods. 5 písm. a) ZVO zodpovední za časť verejného obstarávania, ktorú 

vykonávajú sami, ide najmä o zadanie konkrétnej zákazky v rámci DNS, ktorý prevádzkuje COO. 

VOB pre zadávanie konkrétnej zákazky sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

a organizácie v zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti MPSVR SR. 

  

Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý v stanovenej lehote podal žiadosť o zaradenie            

do DNS. Záujemca môže použiť súťažné podklady len pre účely spracovania  žiadosti o jeho zaradenie 

do príslušného 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. COO vedie chronologicky zoznam 

žiadateľov. 

 

Vytvorením DNS  – sa rozumie dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania  

postupom užšej súťaže v zmysle § 59 ods. 2 ZVO. 

 

http://www.employment.gov.sk/


 

Zriadením DNS – sa rozumie zaradenie záujemcov do DNS na základe Zápisnice o vyhodnotení 

splnenia podmienok,  po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS a zverejnením 

Správy o zriadení DNS podľa § 24 ods. 2  ZVO. 

 

Zaradenie záujemcu do DNS je súbor úkonov, ktoré je povinná COO vykonať, aby záujemca mohol 

byť zaradený do DNS, t. j vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  a informácií o ponúkanom 

sortimente tovarov, služieb, stavebných prác a následne oznámenie o zaradení záujemcu do príslušného 

DNS (resp. oznámenie o jeho vylúčení) v zmysle § 59 ZVO – odoslaním správy cez IS EVOSERVIS. 

COO vedie chronologicky zoznam záujemcov zaradených do DNS. 

 

Súťažné podklady predstavujú dokument, ktorý obsahuje údaje a požiadavky verejného obstarávateľa 

v pozícii centrálnej obstarávacej organizácie (COO) v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) ZVO. Súťažné 

podklady vymedzujú podrobnosti nevyhnutné pre vypracovanie a predloženie žiadosti o zaradenie 

záujemcov pre jeho zaradenie do príslušného DNS. Súťažné podklady okrem iného obsahujú aj povahu 

predpokladaných nákupov v rámci DNS, ako aj potrebné informácie týkajúce sa tohto systému, 

používaných elektronických zariadení, podmienok a špecifikácií technického pripojenia. Sú zverejnené 

na Profile VO a súčasne sú zverejnené  v IS Evoservis,  pri  konkrétnom vyhlásenom  DNS. 

 

Všeobecné podmienky používania DNS (VPP DNS) – predstavujú dokument, ktorý obsahuje údaje a 

požiadavky verejného obstarávateľa v pozícii centrálnej obstarávacej organizácie (COO) v zmysle §  15 

ZVO. Sú zverejnené na IS EVOSERVIS a vzhľadom na svoju všeobecnú povahu je ich platnosť 

univerzálne platná pre všetky DNS, ktorých zriaďovateľom je MPSVR SR. 

 

Výzva na predkladanie ponuky – je dokument, ktorý vypracuje VOB a uvedie v nej pri každej zákazke 

presnú špecifikáciu, lehotu na predkladanie ponúk, presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk,  

návrh zmluvy, príp. ďalšie potrebné informácie pre uchádzača, ktorý bude predkladať svoju ponuku. 

 

Uchádzač – je hospodársky subjekt, ktorý na základe výzvy na predkladanie ponuky predložil svoju 

ponuku v rámci DNS. 

 

            Komunikácia v DNS je určená elektronicky, pomocou elektronického nástroja v zmysle § 58 ods. 1 

písm. b)  zákona o verejnom obstarávaní v systéme EVOSERVIS, umiestnenom na webovej adrese 

www.evoservis.sk/mpsvrsr/.  Všetky úkony sa uskutočňujú elektronicky prostredníctvom tohto nástroja. 

K doručeniu podania medzi stranami dôjde vtedy, ak doručí  odosielateľ zásielku do sféry dispozície 

adresáta bez toho, aby sa s ňou musel adresát zoznámiť, nieto doručenie potvrdzovať. Sférou dispozície 

adresáta je server prichádzajúcej pošty adresáta. Chráni sa tým reálna možnosť odosielateľa urobiť 

také hmotnoprávne úkony, ktoré sú závislé na doručení adresátovi. Chráni sa tým aj adresát, ktorý musí 

mať objektívnu možnosť sa so zásielkou zoznámiť. 

  Za týmto účelom je prostredníctvom "EN EVOSERVIS" odosielaný uchádzačom, záujemcom, 

dodávateľom, správcovi systému "EN EVOSERVIS" a verejnému obstarávateľovi notifikačný email              

s informáciou o možnosti vyzdvihnutia správy, dokumentu a pod. v prostredí "EN EVOSERVIS" a 

najmä potom v zabezpečenom komunikačnom rozhraní "EN EVOSERVIS ". 

 

             Identifikácia - proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré 

jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú 

osobu. 

 

             Autentifikácia - elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby 

alebo právnickej osoby. 
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             Zoznam skratiek: 

 

 

Termín 

 

 

Význam 

 

ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

DNS Dynamický nákupný systém 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

COO Centrálna obstarávacia organizácia 

VOB Verejný obstarávateľ 

SP Súťažné podklady pre DNS 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VPP DNS Všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému 

CPV Spoločný slovník obstarávania Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) 

(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 5) v platnom znení 

EA Elektronická aukcia 

 

 

článok III. 

Podmienky používania DNS 

 

(1) Všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému  (DNS) upravujú základné podmienky 
používania DNS z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu pri zaradení do DNS. 

(2) DNS je elektronický postup na zadávanie zákazky v rozsahu skupiny alebo jej časti podľa CPV na tovary, 

stavebné práce alebo služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, ktorý  

a) je vytvorený je na zadanie zákazky, je vytvorený na obmedzenú dobu, najviac na štyri roky,  

 

b) realizuje zadávanie zákazky a komunikáciu medzi MPSVR SR ako COO a ostatnými verejnými 

obstarávateľmi (VOB) a záujemcom/uchádzačom len elektronickými prostriedkami a dokumentmi                        
v elektronickej podobe, 

c) je počas doby, na ktorú je zriadený, bezodplatne prístupný pre všetkých záujemcov, ktorí spĺňajú 

podmienky zaradenia do DNS v ňom 

d), je dostupný na webovom sídle elektronického nástroja EVOSERVIS www.evoservis.sk/mpsvrsr/,                   

v ktorom je DNS zriadený.  

 

(3) DNS  možno používať prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS www.evoservis.sk/mpsvrsr/ 

v neobmedzenom čase.  

 

(4) DNS je založený na dodržaní etických noriem v rámci realizácie zadávania zákaziek; poskytuje primerané a 

účinné prostriedky na vylúčenie nezákonných korupčných praktík.  

 

(5) MPSVR SR nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových sídiel tretích osôb, na ktoré existujú 

prepojenia z webového sídla www.evoservis.sk/mpsvrsr/.  

(6) MPSVR SR  nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne ako následok používania webového sídla 

www.evoservis.sk/mpsvrsr/, jeho prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, 

nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia 

počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému  alebo z iných podobných príčin.  

(7) Akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah umiestnený na elektronickom nástroji EVOSERVIS môže 

byť predmetom ochrany v zmysle autorského zákona. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len                             

s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom MPSVR SR.  

http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
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(8)  AGENTURA KDV CZECH v.o.s. je držiteľom platného certifikátu riadenia informačnej bezpečnosti                   

v zmysle medzinárodnej normy ISO 27001 a ISO 9001. Bezpečnostné opatrenia zavedené v elektronickom 

nástroji sú pravidelne podrobované bezpečnostným auditom tretích strán vykonávaným nezávislou 

spoločnosťou. Elektronický nástroj EVOSERVIS má implementované povinnosti prevádzkovateľa informačných 

systémov osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a má vypracovaný bezpečnostný projekt  

na ochranu osobných údajov.  

 

(9) Pri vypĺňaní formulárov na webovom sídle www.evoservis.sk/mpsvrsr/ môžu byť požadované niektoré 

informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek MPSVR SR. Elektronický nástroj EVOSERVIS  

okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie.  

(10) Niektoré z údajov poskytnutých MPSVR SR  prostredníctvom webového sídla www.evoservis.sk/mpsvrsr/  

môžu mať povahu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a nakladanie s nimi a ich ochrana 

sa riadia úpravou uvedeného zákona.  

(11) Elektronický nástroj EVOSERVIS nezhromažďuje dáta pre komerčné účely. Elektronický nástroj 

EVOSERVIS nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému 

pre komerčné účely, ak ZVO neustanovuje inak.  

 

 

 

Článok IV. 

Základné podmienky vytvorenia a zriadenia DNS 

 

(1) MPSVR SR v tomto prípade vystupuje ako centrálna obstarávacia organizácia (COO), t.j. ako verejný 

obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní.  

MPSVR SR je v tomto prípade zodpovedné za centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní. 

 

(2) Za účelom vytvorenia DNS a zadávania zákaziek bežne dostupných na trhu, sa MPSVR SR v pozícií COO 
primerane riadi postupom ustanoveným pre užšiu súťaž.  

(3) MPSVR SR  ako centrálna obstarávacia organizácia identifikuje verejných obstarávateľov (VOB),                     

pre ktorých vykonáva centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní v Oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania. 

(4) Verejný obstarávateľ (VOB) podľa § 15 ods. 5 písm. a) ZVO, pre ktorého sa centralizovaná činnosť                    

vo verejnom obstarávaní realizuje, je zodpovedný za časť verejného obstarávania, ktoré vykonáva sám, t. j. je 

zodpovedný za  zadanie zákazky v rámci DNS, ktorú prevádzkuje centrálna obstarávacia organizácia. 

(5) Zadávaniu konkrétnej zákazky s použitím DNS predchádza vytvorenie DNS pre konkrétnu skupinu kódov 
CPV a zriadenie DNS, ktoré nastane zaradením záujemcov do tohto DNS.  

(6) Na účely vytvorenia príslušného DNS MPSVR SR uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

s uvedením podmienok účasti a formy, v akej majú byť predložené informácie o sortimente tovarov, stavebných 
prác a služieb vo vzťahu k povahe predpokladaných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na trhu. 

(7) Počas trvania zriadeného DNS umožní MPSVR SR každému záujemcovi predložiť žiadosť o zaradenie               

do DNS, ktorá obsahuje dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti a informácie 

o ponúkanom sortimente tovarov, služieb alebo stavebných prácach. 

(8) Žiadosť o zaradenie predloženú do už zriadeného DNS vyhodnotí MPSVR SR do 10 pracovných dní odo dňa 

jej doručenia. Lehotu na vyhodnotenie žiadostí o zaradenie predložených do vytvoreného DNS môže MPSVR 

SR predĺžiť, ak nevydal žiadnu výzvu na predkladanie ponúk.  

(9) MPSVR SR posúdi všetky predložené doklady v zmysle § 40 ZVO a vyhodnotí splnenie podmienok účasti. 

Môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v zmysle § 40 ods. 4 ZVO. 

MPSVR SR vylúči uchádzača v zmysle § 40 ods. 6 ZVO a bezodkladne o tejto skutočnosti písomne upovedomí 

uchádzača podľa § 40 ods. 13 ZVO.  Obdobne postupuje pri vyhodnocovaní ostatných požiadaviek, uvedených 

v Oznámení o vyhlásení VO. 
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(10) MPSVR SR zaradí do DNS každého záujemcu, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky MPSVR SR          

v súlade s § 59 ods. 9 ZVO. Počet zaradených záujemcov do DNS nie je obmedzený.  

 

(11) MPSVR SR bezodkladne informuje záujemcu o jeho zaradení do vytvoreného, resp. zriadeného DNS  alebo 

mu oznámi dôvody nezaradenia podľa § 59 ods. 5 ZVO, pričom v informácii bude uvedená lehota, v ktorej môže 

byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. e) ZVO.  

(12) Zoznam žiadateľov, ktorý doručili žiadostí o zaradenie záujemcov do DNS bude vedený chronologicky 

podľa dátumu ich doručenia, spolu s informáciou o dátume a spôsobe vybavenia tejto žiadosti. 

(13) Zoznam zaradených záujemcov do DNS bude vedený chronologicky podľa dátumu doručenia žiadosti 

o zaradenie, spolu s informáciou o dátume doručenia (predloženia) tejto žiadosti. 

 

Článok V. 

Pravidlá pri zriaďovaní DNS 

 

 

(1) Pri stanovovaní podmienok účasti pri vyhlasovaní DNS  vo vzťahu k maximálnemu ročného obratu sa  

požiadavka na minimálnu roveň určí na základe očakávanej maximálnej predpokladanej hodnoty konkrétnych 

zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci tohto systému. 

 

(2) Otváranie ponúk  Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk.  

 

(3) E – aukciu  môže verejný obstarávateľ  použiť aj pri zadávaní zákazky v rámci DNS. Pri použití elektronickej 

aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani 

zápisnicu z otvárania ponúk. 

 

(4) Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  

Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky alebo zaradenia do dynamického 

nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo 

poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži. 

 

 

Článok VI. 

Základné podmienky zadávania zákaziek s použitím DNS 
 

(1) Pri zadávaní konkrétnej zákazky s použitím DNS  verejný obstarávateľ odošle  výzvu na predloženie 

ponuky všetkým záujemcov, ktorí boli zaradení do DNS a ktorí požiadali o zaradenie do DNS najneskôr 15 dní 

pred odoslaním výzvy na predkladanie ponúk, osobitne na každú zákazku, ktorá sa zadáva s využitím tohto 

systému.  

(2) VOB realizuje zadávanie zákazky a komunikáciu účastníkmi len elektronickými prostriedkami a 

dokumentami v elektronickej podobe, pričom odošle  výzvu podľa ods. 1 tohto článku na predloženie ponuky 

spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému, v ktorom je dynamický nákupný systém vytvorený. 

(3) Pre účely odosielania výzvy na predkladanie ponúk podľa ods. 1 tohto článku VOB vedie a denne aktualizuje 

Zoznam žiadateľov a Zoznam záujemcov zaradených do DNS. 

(4) Výzva na predkladanie ponúk obsahuje najmä  

a)  presnú špecifikáciu zákazky, vrátane kódov CPV 

b)  spôsob a lehotu na predkladanie ponúk,  

c) presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane pravidiel na ich uplatnenia, prípadne  

     informácie   o uplatnení aukčného poriadku/postupu, 

d) ďalšie potrebné informácie (napr. minimálny obsah ponuky, návrh zmluvy, rámcový obsah objednávky  

     alebo zmluvy a pod.).  

 



 

(3) Lehota na predkladanie ponúk, určená vo výzve na predkladanie ponúk, nebude kratšia ako 10  dní u tovarov 

a služieb a 15 dní u stavebných prác odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk pri zákazke, ktorá 

nepresahuje  limit podlimitnej zákazky a nebude kratšia  ako 15, resp. 25 dní odo dňa odoslania výzvy                    

na predkladanie ponúk pri nadlimitnej zákazke.  

(4) Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú v súlade s § 60 ods. 3 ZVO podľa kritérií 

uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prípadne spresnených vo výzve na predkladanie 

ponúk.   

(5) Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, VOB môže 

písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. 

Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ 

MPSVR SR neurčí dlhšiu lehotu. 

 

(6) V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním navrhovaná cena zahŕňa všetky náklady  

súvisiace s predmetom zákazky, podľa zákona NR SR č, 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

(7) Zoradenie ponúk v DNS sa vykoná aukčným postupom vždy, ak pôjde o zákazku na tovar a môže sa vykonať 

aukčným postupom aj vtedy, ak pôjde o zákazku na stavebné práce alebo služby.  

 

(8) Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola elektronicky vyhodnocovaná, verejný obstarávateľ písomne 

oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk prostredníctvom certifikovaného komunikačného rozhrania systému 

EVOSERVIS. 

(9) Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom jednotlivo 

bude oznámené, že ich ponuka neuspela, pričom bude v oznámení uvedená identifikácia úspešného uchádzača, 

informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehota, v ktorej môže byť podaná námietka podľa          

§ 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

(10) Zmluva sa písomne uzavrie, príp. objednávka  sa vystaví s uchádzačom, ktorý predložil ekonomicky 

najvýhodnejšiu ponuku podľa § 60 ods. 4 ZVO.  

(11) Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť poskytnúť verejnému 

obstarávateľovi riadnu súčinnosť podľa § 56 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, potrebnú na uzavretie 

zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť  s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak 

uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý  v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému 

obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní 

odo dňa, keď boli k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s úspešným 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, 

je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla 

byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa, kedy bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. 

 

(12) Využitím DNS nie je možné uzavrieť rámcovú dohodu ani zadať koncesiu. 

 

 

Článok VII. 

Komunikácia a doručovanie 

 

(1) Komunikácia medzi COO a verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje                    

v slovenskom jazyku  elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja EVOSERVIS.  

(2) Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a 

zachovanie dôvernosti údajov uvedených v žiadosti o zaradenie a v ponuke.  

(3)  Miestom na doručovanie je certifikované elektronické komunikačné rozhranie nástroja EVOSERVIS v rámci 

DNS.  

(4) Elektronický nástroj EVOSERVIS zabezpečuje, aby sa s obsahom komunikácie, najmä ak ide o žiadosť o 

zaradenie a ponuku, nebolo možné oboznámiť pred uplynutím zákonnej lehoty a aby sa s ňou nemohli 

oboznámiť osoby, ktorým nie je určená. Na účely podľa prvej vety majú všetky zainteresované strany                         



 

k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých 

podmienok, určených vopred MPSVR SR.  

(5) Dokumenty adresované MPSVR SR sa doručujú ich odoslaním prostredníctvom funkcionality 

komunikačného rozhrania elektronického  nástroja EVOSERVIS a považujú sa za doručené doručením do sféry 

vplyvu adresáta. 

 

(6) Miestom na doručovanie dokumentov adresovaných záujemcovi/uchádzačovi je certifikované elektronické 

komunikačné rozhranie nástroja EVOSERVIS.    

(7) Certifikované elektronické komunikačné rozhranie nástroja EVOSERVIS je dostupné pre uchádzačov            
v danom DNS. 

 (8) Na prístup do certifikovaného elektronického komunikačného rozhrania nástroja EVOSERVIS sa vyžaduje 

identifikácia a autentifikácia podľa týchto VPP DNS.  

(9) Dokument zaslaný prostredníctvom certifikovaného elektronického komunikačného rozhrania EVOSERVIS 

pre dodávateľa je doručený okamihom doručenia do sféry vplyvu dodávateľa. Ak dodávateľ neprijme 

doručovaný dokument do 3 pracovných dní odo dňa jeho doručenia do sféry vplyvu dodávateľa 

prostredníctvom certifikovaného elektronického komunikačného rozhrania, považuje sa tento dokument                    
za doručený posledným dňom tejto lehoty, aj keď sa dodávateľ o doručení nedozvedel.  

(10) V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, alebo ostatných 

údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, vo výzve na predkladanie ponúk a/alebo v SP 

alebo v inej sprievodnej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých MPSVR SR, môže ktorýkoľvek           

zo záujemcov/uchádzačov požiadať písomne o ich vysvetlenie a to výlučne elektronicky spôsobom určeným 

funkcionalitou elektronického  nástroja EVOSERVIS – prostredníctvom certifikovaného elektronického 

komunikačného rozhranía.  

(11) Za včas doručenú žiadosť záujemca/uchádzača o vysvetlenie dokumentu  sa bude považovať žiadosť o 

vysvetlenie doručená COO resp. VOB spôsobom podľa týchto VPP DNS najneskôr do  5 dní pred uplynutím 

žiadosti o zaradenie do DNS, lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač svoje otázky zašle prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS. Odpoveď na takúto žiadosť o vysvetlenie  predloženú                     

zo strany ktoréhokoľvek záujemcu COO, príp. VOB  oznámi bezodkladne všetkým známym  záujemcom. 

 (12) VOB vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v SP, resp. vo Výzve na PP                      

v súlade so ZVO, a to výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou elektronického  nástroja 

EVOSERVIS.  

(13) Dokumenty ako napr. SP, vysvetlenie SP, vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania a vo Výzve na predkladanie ponúk, vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní, inej sprievodnej dokumentácie alebo doplnenie SP, sa považujú za doručené všetkým potenciálnym 

záujemcom/uchádzačom dňom a hodinou prečítania správy elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou 

elektronického nástroja EVOSERVIS.   dňom zverejnenia na Elektronickej tabuli.  

(14) V prípade, že VOB a/alebo komisia na vyhodnotenie ponúk (komisia) požiada záujemcu/uchádzača o 

vysvetlenie alebo doplnenie predložených  dokumentov  (viď bod 15) podľa ZVO,  záujemca/uchádzač zašle 

vysvetlenie a/alebo doplnenie predložených dokladov/dokumentov, vysvetlenie ponuky a/alebo odôvodnenie 

mimoriadne nízkej ponuky, výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja 
EVOSERVIS, a to v lehote určenej MPSVR SR/komisiou.  

(15) Otváranie žiadostí o zaradenie do DNS ako aj  otváranie ponúk sa vykonáva spôsobom určeným 

funkcionalitou elektronického nástroja EVOSERVIS, a to sprístupnením obsahu žiadosti o zaradenie, resp. 
sprístupnením ponuky.  

(16) Komunikácia súvisiaca so zriadením a využívaním príslušného DNS podľa ZVO, (t. j. oznámenie o 

nezaradení záujemcu do DNS, informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk v rámci zadávanej konkrétnej 

zákazky, výzva žiadateľa na odstránenie nedostatkov, výsledok vybavenia žiadosti o nápravu a oznámenie o 

zamietnutí žiadosti o nápravu), sa uskutoční výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou 

elektronického nástroja EVOSERVIS.  



 

 

Článok VIII. 

Identifikácia a Autentifikácia 

 

(1) Identifikačné a autentifikačné údaje vydáva elektronický  nástroj EVOSERVIS každému 

záujemcovi/uchádzačovi. Vydanie identifikačných a autentifikačných údajov je predpokladom pre predloženie 

žiadosti o zaradenie do DNS a ponuky.  

(2) Ponuky, ako aj iné dokumenty,  ktoré sa v rámci DNS predkladajú, musia byť podpísané spôsobom, ktorý 

podporuje funkcionalita elektronického nástroja EVOSERVIS a ktorý zabezpečí spoľahlivú identifikáciu 

záujemca/uchádzača, spoľahlivé zachytenie jeho obsahu ako aj zhodu medzi podpísaným dokumentom a 

dokumentom, ktorý záujemca/uchádzač podpisoval.  

 

(3) Podmienky používania certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS a špecifikácie technického 

pripojenia  sú uvedené v dokumente PODMIENKY POUŽÍVANIA  certifikovaného elektronického nástroja 

EN EVOSERVIS  a sú zverejnené na webovom sídle www.evoservis.sk 

  

 

 

http://www.evoservis.sk/

