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1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO:
00681156
Sídlo:
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
Kontaktná osoba: Stanislav Ondračka
Telefón:
02/20462408
E-mail:
stanislav.ondracka@employment.gov.sk
Internetová stránka: www.employment.gov.sk

2.

Úvodné informácie

2.1

V postupe zadávania zákazky je použitý Dynamický nákupný systém v zmysle § 58 až § 61 ZVO. Verejný
obstarávateľ zavádza DNS na nákup a dodanie ochranných prostriedkov, dezinfekčných prípravkov
na predchádzanie ochoreniu vyvolaného vírusom COVID-19 pre rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, organizácií v zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti MPSVR SR a pre verejných a neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb.

2.2

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky
na tovary, ktoré sú bežne dostupné na trhu, bližšie špecifikovaný v bode 3. Predmet zákazky týchto súťažných
podkladov.

2.3

Centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len „COO“), v tomto prípade MPSVR SR, zabezpečuje
centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 15 ZVO pre seba a pre organizácie uvedené
v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) v pozícií ostatných verejných obstarávateľov.
COO vykonáva postup DNS prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie podľa § 20 ZVO.
COO je zodpovedná za centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní.

2.4

Verejný obstarávateľ (ďalej len „VOB“) v DNS prevádzkovaného COO môže v zmysle § 15 ods. 3 písm. c)
ZVO zadávať zákazky na základe DNS prevádzkovaného COO. VOB sú v zmysle § 15 ods. 4 písm. a) ZVO
zodpovední za časť verejného obstarávania, ktorú vykonávajú sami, ide najmä o zadanie zákazky v tomto
DNS, ktorý prevádzkuje COO. VOB pre zadávanie konkrétnej zákazky sú podľa týchto SP MPSVR SR
a organizácie podľa prílohy č. 1 týchto SP.

2.5

Záujemcom sa rozumie hospodársky subjekt, ktorý v stanovenej lehote podal žiadosť o zaradenie do DNS.
Záujemca môže použiť tieto SP len pre účely spracovania žiadosti o zaradenie pre tento DNS.

2.6

Žiadosť o zaradenie do DNS – je žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou záujemca
preukazuje splnenie podmienok účasti. COO vedie chronologicky zoznam žiadateľov.

2.7

Vytvorením DNS – sa rozumie zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania postupom užšej
súťaže v zmysle § 59 ods. 2 ZVO.

2.8

Zriadením DNS – sa rozumie doručenie informácie o zaradení/nezaradení všetkým záujemcom, ktorí
predložili žiadosť o účasť v lehote na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS.

2.9

Súťažné podklady predstavujú dokument, ktorý obsahuje údaje a požiadavky VOB v pozícii COO v zmysle
§ 15 ods. 1 písm. a) ZVO. SP vymedzujú podrobnosti nevyhnutné pre vypracovanie a predloženie žiadosti
záujemcov o zaradenie do DNS. SP 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 elektronickom
nástroji Evoservis (ďalej len „EN EVOSERVIS“) pri konkrétnom vyhlásenom DNS.

2.10

Všeobecné podmienky používania DNS (VPP DNS) - predstavujú dokument, ktorý obsahuje údaje
a požiadavky verejného obstarávateľa v pozícii COO v zmysle § 15 ZVO. Sú zverejnené v EN EVOSERVIS
a vzhľadom na svoju všeobecnú povahu je ich platnosť univerzálne platná pre všetky DNS, ktorých
zriaďovateľom je MPSVR SR.

2.11

Tento DNS je zavedený elektronicky v zmysle § 58 ods. 1 ZVO v EN EVOSERVIS umiestnenom
na webovej adrese https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_prehled.php. Všetky úkony sa uskutočňujú
elektronicky prostredníctvom tohto elektronického nástroja. Všetky písomnosti zasielané prostredníctvom EN
EVOSERVIS sa považujú za riadne doručené dňom ich doručenia do sféry dispozície adresáta.

2.12

K doručeniu podania medzi stranami dôjde vtedy, ak doručí odosielateľ zásielku do sféry dispozície
adresáta bez toho, aby sa s ňou musel adresát zoznámiť a doručenie potvrdzovať. Sférou dispozície adresáta je
server prichádzajúcej pošty adresáta. Chráni sa tým reálna možnosť odosielateľa urobiť také hmotnoprávne
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úkony, ktoré sú závislé na doručení adresátovi. Chráni sa tým aj adresát, ktorý musí mať objektívnu možnosť
sa so zásielkou zoznámiť.
2.13

Za týmto účelom je prostredníctvom EN EVOSERVIS odosielaný uchádzačom, záujemcom, dodávateľom,
správcovi systému EN EVOSERVIS a VOB notifikačný e-mail s informáciou o možnosti vyzdvihnutia
správy, dokumentu a pod. v prostredí EN EVOSERVIS a najmä v zabezpečenom komunikačnom rozhraní EN
EVOSERVIS.

2.14

Registrácia v EN EVOSERVIS - pre plné využitie EN EVOSERVIS je potrebné uskutočniť registráciu. Je
povinnosťou záujemcu, aby pred dokončením registrácie do elektronického nástroja skontroloval svoje
kontaktné údaje.

2.15

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa užívateľského používania EN EVOSERVIS je potrebné
kontaktovať technickú podporu EN EVOSERVIS: e-mail podpora@evoservis.sk, č. tel. +420 7 75404045,
46.

2.16

Predpokladaná doba trvania tohto DNS je 24 mesiacov. V prípade zmeny trvania DNS bude VOB
postupovať podľa § 59 ods. 5 ZVO. VOB predpokladá zadávanie zákaziek v nepravidelných intervaloch,
závislých najmä od vlastných prevádzkových potrieb, potrieb ostatných VOB.

2.17

Záujemca alebo uchádzač zodpovedá za riadne a včasné zoznámenie sa s písomnosťami zasielanými VOB
a za správnosť svojich kontaktných údajov.

3.

Predmet zákazky: „Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre
rezort MPSVR SR.“
ID v EN EVOSERVIS: 6631739730DNS

3.1

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka zdravotníckeho materiálu zaradeného v Spoločnom
slovníku obstarávania v rozsahu kódov CPV 330 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky
osobnej starostlivosti, ochranných biologických odevov a dezinfekčných prostriedkov, ktoré spolu tvoria
jeden celok.

3.2

VOB bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS uvedením konkrétneho kódu v CPV, pričom
presná technická špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v konkrétnej Výzve na predkladanie ponúk.

4.

Predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému
Predpokladaná hodnota DNS je určená ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa
predpokladajú zadávať počas trvania DNS.
Predpokladaná hodnota DNS počas obdobia 24 mesiacov je 15 000 000,00 EUR bez DPH

5.

Obchodné a platobné podmienky

5.1

VOB – účastník DNS vyzve na predloženie cenovej ponuky zaradených záujemcov v DNS osobitne pre každú
vyhlásenú individuálnu zákazku zadávanú v rámci DNS.

5.2

Na základe výsledku zadávania konkrétnej zákazky, vyhlásenej v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom
uzavretá kúpna zmluva alebo objednávka vystavená VOB a potvrdená úspešným uchádzačom (ďalej len ako
„zmluva“).

5.3

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu VOB, VOB neposkytuje
preddavok. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe
predložených faktúr podľa podmienok dohodnutých v zmluve, resp. vo výzve na predkladanie ponúk
konkrétnej zákazky.

6.
6.1
7.
7.1

Variantné riešenie
Variantné riešenie sa nepripúšťa.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Uchádzač predložením ponuky berie na vedomie, že zmluva, ktorej predmetom bude konkrétna zákazka,
môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k
informáciám) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie
ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa Infozákona
nesprístupňuje napr. obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo
zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet obchodného tajomstva, je povinný VOB túto skutočnosť písomne
oznámiť pred uzatvorením zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet obchodného
tajomstva v súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
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Uchádzač predložením ponuky zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo akejkoľvek
jej časti prináleží výlučne VOB.
8.
8.1

9.

Náklady na konkrétnu ponuku
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením konkrétnej ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného alebo iného nároku voči VOB a to aj v prípade, že VOB neprijme ani jednu z predložených ponúk
alebo zruší postup zadávania konkrétnej zákazky v zmysle ZVO.
Komunikácia medzi VOB a záujemcami

9.1

VOB bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ods. 3 ZVO
prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania EN EVOSERVIS.

9.2

Obsahom komunikácie bude vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie výziev na predkladanie ponúk,
predložených ponúk, ako aj komunikácia pri revíznych postupoch.

9.3

Ak je odosielateľom informácie VOB, tak záujemca/uchádzač dostane do sféry dispozície adresáta doručený
notifikačný e-mail – t.j. správu na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii v EN EVOSERVIS)
informáciu, že k predmetnej zákazke existuje nová správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému
a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať obsah komunikácie v zmysle predchádzajúceho bodu.
Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o komunikácií medzi VOB
a uchádzačom, prípadne správcom EN EVOSERVIS.

9.4

Ak je odosielateľom informácie záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže
prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy VOB a správcovi systému EN
EVOSERVIS.

9.5

Podrobné informácie sú uvedené v dokumente VPP DNS a v dokumente VPP EN EVOSERVIS, ktoré tvoria
prílohu č. 3 a č. 4 týchto súťažných podkladov a súčasne sú zverejnené na portáli www.evoservis.sk/mpsvrsr/

9.6

Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje v EN EVOSERVIS. Doručenie prostredníctvom elektronického
nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy
v elektronickom nástroji.

10.

Vysvetľovanie súťažných podkladov a iných dokumentov

10.1

V prípade potreby objasnenia podmienok, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých VOB v lehote na predkladanie ponúk,
môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie.

10.2

VOB bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, na preukázanie
splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom/uchádzačom, ktorí sú im známi, najneskôr však 6 dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie žiadosti o zaradenie do DNS, resp. lehoty na predkladanie ponúk pri
zadávaní konkrétnej zákazky. Prístup do systému EN EVOSERVIS záujemca/uchádzač uskutoční cez webovú
adresu https://www.evoservis.sk/mpsvrsr/dns_prijem_zadosti.php?id=522.

10.3

Poskytovanie vysvetlení bude prebiehať prostredníctvom komunikačného rozhrania EN EVOSERVIS.

11.
11.1
12.

Miesto a lehota dodania predmetu zákazky
Miesto a lehotu dodania predmetu zákazky určí VOB vo výzve na predkladanie ponúk konkrétnej zákazky.
Jazyk ponuky

12.1

Žiadosť o zaradenie, ponuka a tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku, t. j.
v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.

12.2

Doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca
so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
doložené úradným prekladom do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

13.
13.1
14.
14.1

Lehota viazanosti ponúk
Uchádzači sú svojimi ponukami viazaní po dobu uvedenú v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.
Predkladanie a vyhodnotenie žiadosti o zaradenie do DNS
Elektronická žiadosť o zaradenie do DNS predložená záujemcom musí obsahovať:
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14.2

Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných dokumentov,
vrátane uvedenia názvu a presnej adresy záujemcu s kontaktným miestom (telefón, e-mail), podpísaný
záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu.

14.3

V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený
prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi
skupiny alebo osobou resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Plná moc
bude záujemcom vložená v pdf. (naskenovanej) forme s názvom „Plná moc“.

14.4

Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v rozsahu stanovenom v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania. Požadované doklady a dokumenty budú uchádzačom vložené v „PDF“
(naskenovanej) forme označené príslušnými názvami.

14.5

Žiadosti o zaradenie do DNS a ponuky nemôžu byť predkladané cez komunikačné rozhranie EN
EVOSERVIS alebo e-mailom. Žiadosti o zaradenie do DNS musia byť predkladané v EN EVOSERVIS
výhradne prostredníctvom na to určenej časti s názvom „Predloženie žiadosti o zaradenie do DNS“
a súčasne vložením požadovaných dokladov a dokumentov vo formáte „PDF“, ako „Súbory žiadosti
o zaradenie do DNS“.

14.6

VOB vyhodnotí žiadosti o zaradenie do DNS predložené v termíne do lehoty na predkladanie žiadostí
o zaradenie z hľadiska splnenia podmienok účasti. VOB môže v tejto etape uplatniť inštitút vysvetľovania
predložených dokumentov.

14.7

VOB bezodkladne odoslaním správy prostredníctvom EN EVOSERVIS informuje záujemcov, ktorí splnili
podmienky účasti o ich zaradení do dynamického nákupného systému. V prípade nesplnenia podmienok
účasti VOB zašle záujemcovi oznámenie o nezaradení.

14.8

VOB môže počas trvania DNS záujemcu zaradeného do DNS písomne požiadať, aby do piatich pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti predložil aktualizované doklady, ktorými preukázal splnenie podmienok
účasti.

15.

Vyhotovenie ponuky pri konkrétnej zákazke

15.1

VOB vypracuje na základe svojich požiadaviek výzvu na predloženie ponuky ku každej konkrétnej zákazke.

15.2

Do výzvy VOB uvedie presnú špecifikáciu predmetu zákazky vrátane kódov CPV, spôsob a lehotu na
predkladanie ponúk, informácie o uplatnení elektronickej aukcii, ďalšie potrebné informácie, ako napr.
minimálny obsah ponuky, návrh zmluvy, rámcový obsah objednávky alebo zmluvy a pod.

15.3

Výzvu na predloženie ponuky vo formáte „PDF“ zverejní VOB prostredníctvom EN EVOSERVIS, ktorý
pridelí zákazke poradové číslo ID tohto DNS a EN EVOSERVIS vyzve elektronickými prostriedkami súčasne
všetkých záujemcov zaradených v DNS na predloženie ponuky.

15.4

VOB v jednotlivých podlimitných a nadlimitných verejných obstarávaniach môže v zmysle § 46 ZVO
vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej
záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet VOB v banke. Bližšie informácie
o zábezpeke VOB uvedie v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.

15.5

Elektronickú ponuku uchádzač vloží do určeného formulára na príjem ponúk súčasne s požadovanými
dokladmi a dokumentmi vo formáte „PDF“.

15.6

V prípade, že elektronický formulár určený na predloženie ponuky nebude vyplnený, resp. bude vyplnený iba
čiastočne, systém ponuku nezaregistruje a uchádzača bude informovať, že elektronická ponuka nebola prijatá.

16.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

16.1

Uchádzač môže predloženú ponuku zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie elektronických
ponúk.

16.2

Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím
na tlačidlo „Zmeniť ponuku“, potom je možné podať novú ponuku).

16.3

Po ukončení lehoty na predloženie ponuky nebude uchádzačom umožnené vložiť, dopĺňať a meniť svoje
ponuky.

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 a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.

17.2

Uchádzačom navrhovaná Celková cena za predmet zákazky bude vyjadrená v mene EUR v zmysle návrhu
na plnenie kritérií (ďalej len „NPK“), ktorý bude tvoriť prílohu výzvy na predkladanie ponúk.
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18.
18.1
19.

Otváranie ponúk
EN EVOSERVIS sprístupní ponuky VOB/komisii po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Otváranie
ponúk je neverejné. Zodpovednosť za údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač.
Vyhodnotenie ponúk

19.1

Komisia/administrátor zákazky VOB vyhodnotia ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek VOB na predmet
zákazky v súlade s § 53 ZVO.

19.2

Ak sa pri určitej zákazke javí niektorá ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k predmetu zákazky, VOB
môže písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania EN EVOSERVIS požiadať uchádzača o podrobnosti
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne
nízkej ponuky do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ VOB neurčí dlhšiu lehotu.

19.3

V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním navrhovaná cena zahŕňa všetky náklady
súvisiace s dodaním tovaru, podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

20.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

20.1

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny. Kritériom je Celková cena za predmet zákazky
v EUR s DPH a je vytvorená vyplnením tabuľky v NPK. Celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH určí
uchádzač ako súčet cenových položiek, pričom cena každej položky sa vypočíta ako súčin požadovaného
množstva a jednotkovej ceny danej položky a pripočítaním príslušnej sadzby DPH.

20.2

Ponuky sa budú vyhodnocovať s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku zostavením objektívneho
poradia ponúk od najnižšej Celkovej ceny za predmet zákazky po najvyššiu.

20.3

Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý ponúkol po realizácii elektronickej aukcie najnižšiu Celkovú
cenu za predmet zákazky v EUR s DPH.

20.4

Na základe výsledku elektronickej aukcie bude úspešný uchádzať vyzvaný na predloženie upraveného Návrhu
na plnenie kritérií výhradne znížením jednotkových cien tak, aby výsledná cena bola v súlade s výsledkom
elektronickej aukcie.

21.

Elektronická aukcia

21.1

Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky bude VOB vyhodnocovať ponuky
na základe elektronickej aukcie, bližšie špecifikovanej v prílohe výzvy na predkladanie ponúk konkrétnej
zákazky.

21.2

Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky na predmet zákazky
a ich ponuka nebola vylúčená.

21.3

Po takomto vyhodnotení ponúk, systém automatizovaným spôsobom vygeneruje protokol s výsledným poradím
a zoradením ponúk uchádzačov na akom poradí sa umiestnili, pričom pri vyhodnotení sa použijú pravidlá
pre uplatnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, uvedené vo výzve na predloženie ponuky.

22.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

22.1

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola po elektronickej aukcii vyhodnocovaná, VOB písomne oznámi
výsledok vyhodnotenia ponúk prostredníctvom komunikačného rozhrania EN EVOSERVIS.

22.2

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom jednotlivo bude
oznámené, že ich ponuka neuspela, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk
a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) ZVO.

22.3

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytnú informácie týkajúce sa zadávania zákazky alebo koncesie,
uzavierania rámcových dohôd 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.

23.

Uzavretie zmluvy

23.1

VOB uzavrie kúpnu zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva
so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

nesmie

byť

v rozpore

23.2

VOB uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom podľa § 56 ZVO.

23.3

Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť poskytnúť VOB riadnu súčinnosť
podľa § 56 ods. 12 ZVO, potrebnú na uzavretie zmluvy, VOB 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 VOB riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný,
VOB môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
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Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť VOB riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
zmluvy, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
24.

Dôvernosť procesu verejného obstarávania

24.1

Informácie týkajúce sa zaradenia do DNS, preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomné porovnania
ponúk a odporúčaní prijatia ponuky, sú dôverné, VOB zverejňuje informácie výhradne v zmysle ZVO.

24.2

Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO v platnom znení.
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