UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
REKTORÁT
Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek
Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA
DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU

Verejný obstarávateľ uvádza, že všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému sú vypracované v súlade
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a upravujú podmienky
používania dynamického nákupné 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. Vzhľadom na svoju povahu sú všeobecné podmienky používania dynamického
nákupného systému platné univerzálne pre všetky dynamické nákupné systémy, ktorých zriaďovateľom je Univerzita
Komenského v Bratislave.

Článok I.
Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1 Názov organizácie: Univerzita Komenského v Bratislave
1.2 Adresa organizácie: Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
1.3 IČO:

00 397 865

1.4 Web:

http://www.uniba.sk

1.5 Kontaktná osoba:

JUDr. Stanislav Mydlo, vedúci Oddelenia centrálneho
obstarávania zákaziek
+421 2 9010 9335
stanislav.mydlo@rec.uniba.sk
Mgr. Eva Sabová, odborný referent Oddelenia centrálneho
obstarávania zákaziek
+421 2 9010 9209
eva.sabova@uniba.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

Článok II.
Výklad základných pojmov a skratiek
ZVO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) – elektronický proces určený na obstarávanie tovaru,
stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny
podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa.
EN EVOSERVIS – elektronický nástroj, webové sídlo, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ
realizuje zriadenie DNS a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci daného DNS.
Verejný obstarávateľ – na účely tohto DNS je subjekt v súlade s § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.
Záujemca – hospodársky subjekt, ktorý prejavil záujem o zaradenie do DNS podaním žiadosti
o zaradenie do DNS.
Žiadosť o zaradenie do DNS – žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ktorou
záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti.
Zaradenie záujemcu do DNS – súbor úkonov, ktoré je verejný obstarávateľ povinný vykonať, aby došlo
k zaradeniu záujemcu do DNS, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a oznámenie o zaradení
záujemcu do DNS (resp. oznámenie o vylúčení) prostredníctvom systému EVOSERVIS.
Súťažné podklady (ďalej len „SP“) – dokument, ktorý obsahuje údaje nevyhnutné pre vypracovanie
a predloženie žiadosti o zaradenie záujemcov do DNS, požiadavky verejného obstarávateľa, stručný
opis povahy predpokladaných nákupov v rámci DNS. Sú zverejnené na Profile verejného obstarávateľa
a v EN EVOSERVIS.
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Všeobecné podmienky používania DNS (ďalej len „VPP DNS“) – dokument, ktorý obsahuje iné
doplňujúce informácie. Sú zverejnené na EN EVOSERVIS a vzhľadom na ich všeobecnú povahu je ich
platnosť univerzálna pre všetky DNS, ktorých zriaďovateľom je Univerzita Komenského v Bratislave.
Výzva na predkladanie ponúk – dokument, ktorý vypracuje verejný obstarávateľ a uvedie v ňom pri
každej zákazke presnú špecifikáciu predmetu zákazky, lehotu na predkladanie ponúk, presnejšiu
špecifikáciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, prípadne návrh zmluvy a ďalšie potrebné informácie pre
vypracovanie ponuky.
Uchádzač – hospodársky subjekt, ktorý na základe výzvy na predkladanie ponúk predložil ponuku
v rámci DNS.

Článok III.
Podmienky používania DNS
(1) VPP DNS upravujú v rozsahu ZVO najmä základné podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti
ochrany osobných údajov a iných údajov, podmienky postupu pri zaradení do DNS a zadávania zákaziek
v ňom a podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii.
(2) DNS je v zmysle ZVO elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo
služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka
obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky podľa verejného obstarávateľa a
a) je vytvorený na určitú dobu,
b) počas doby, na ktorú je zriadený je bezodplatne prístupný pre všetkých záujemcov, ktorí
spĺňajú podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom,
c)
je
dostupný
na
webovom
https://www.evoservis.sk/uniba/,

sídle

prostredníctvom

EN

EVOSERVIS

d) pri obstarávaní v rámci DNS sa použije postup užšej súťaže v súlade so ZVO,
e) jeho využitím nemožno uzavrieť rámcovú dohodu.
(3) DNS je založený na dodržaní etických noriem v rámci realizácie zadávania zákaziek a používateľom
poskytuje primerané a účinné prostriedky na vylúčenie nezákonných korupčných praktík.
(4) Univerzita Komenského v Bratislave nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových sídiel
tretích osôb, na ktoré existujú prepojenia z webového sídla https://www.evoservis.sk/uniba/.
(5) Univerzita Komenského v Bratislave nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne ako následok používania
webového sídla https://www.evoservis.sk/uniba/, 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.
(6) Webové sídlo https://www.evoservis.sk/uniba/, na ňom uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či
textový obsah, resp. ich umiestnenie môžu byť predmetom ochrany v zmysle autorského zákona. Ich
akékoľvek použitie je možné výlučne s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Univerzity
Komenského v Bratislave.
(7) Bezpečnostné opatrenia zavedené v EN EVOSERVIS sú pravidelne podrobované bezpečnostným
auditom tretích strán vykonávaných nezávislou spoločnosťou. EN EVOSERVIS má implementované
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povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov podľa zákona o ochrane
osobných údajov a má vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov.
(8) Pri vypĺňaní formulárov na webovom sídle https://www.evoservis.sk/uniba/ môžu byť požadované
niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek Univerzity Komenského
v Bratislave. EN EVOSERVIS okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava
žiadne ďalšie informácie.
(9) Niektoré z údajov poskytnutých Univerzite Komenského v Bratislave prostredníctvom webového
sídla https://www.evoservis.sk/uniba/môžu mať povahu osobných údajov podľa zákona o ochrane
osobných údajov a nakladanie s nimi a ich ochrana sa riadia úpravou uvedeného zákona.
(10) EN EVOSERVIS nezhromažďuje dáta pre komerčné účely. EN EVOSERVIS nepredáva, neprenajíma
a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu pre komerčné účely, ak ZVO
neustanovuje inak.

Článok IV.
Základné podmienky vytvorenia a zriadenia DNS
(1) Podrobné informácie týkajúce sa základných podmienok vytvorenia a zriadenia príslušného DNS sú
uvedené v príslušných SP.
(2) Na účely vytvorenia DNS Univerzita Komenského v Bratislave 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.
(3) Skutočnosti neuvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v príslušných SP sa riadia
ustanoveniami ZVO.
(4) Verejný obstarávateľ vytvorí Zoznam záujemcov (záujemcovia, ktorí predložili žiadosti o zaradenie
do DNS). Zoznam bude vedený chronologicky podľa dátumu doručenia Žiadosti o zaradenie do DNS,
spolu s informáciou o spôsobe vybavenia tejto žiadosti.
(5) Verejný obstarávateľ vytvorí Zoznam záujemcov zaradených do DNS, ktorý bude vedený
chronologicky podľa dátumu doručenia Žiadosti o zaradenie do DNS.

Článok V.
Základné podmienky zadávania zákaziek v DNS
(1) Pri obstarávaní v rámci DNS sa použije postup užšej súťaže.
(2) Realizácia zákazky v rámci DNS prebieha plne elektronicky s výnimkou podpisu zmluvy a realizácie
predmetu zákazky.
(3) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky pošle výzvu na predkladanie ponúk súčasne všetkým
záujemcom zaradeným do DNS alebo všetkým záujemcom zaradeným do určitej kategórie
zodpovedajúcej zadávanej zákazke, ak bol DNS rozdelený do kategórií.
(4) Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na
predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ môže po dohode so záujemcami stanoviť lehotu na
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predkladanie ponúk kratšiu ako desať dní len za predpokladu, že každý záujemca bude mať rovnaký
čas na prípravu a predkladanie ponuky.
(5) Pre účely odoslania výzvy na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ vedie a denne aktualizuje
Zoznam záujemcov a Zoznam záujemcov zaradených do DNS.
(6) Výzva na predkladanie ponúk obsahuje v súlade s § 68 ods. 2
a) odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú dostupné SP,
b) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,
c) lehotu na predkladanie ponúk, adresu na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky,
v ktorých možno predkladať ponuky,
d) odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady vyžadované na preukázanie splnenia
podmienok účasti,
e) relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie
dôležitosti kritérií, ak nie je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo
v SP,
f) ďalšie potrebné informácie.
Výzva na predkladanie ponúk môže obsahovať presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk,
ak je potrebná.
(5) Lehotu na predkladanie ponúk pri zadávaní zákaziek v rámci DNS určí verejný obstarávateľ vo výzve
na predkladanie ponúk.
(6) Uchádzači predložia svoje ponuky v lehote na predkladanie ponúk a to elektronicky, spôsobom
určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS.
(7) Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie
od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorú verejný
obstarávateľ stanoví vo výzve na predkladanie ponúk.
(8) Verejný obstarávateľ môže vyžadovať, aby sa ponuka predkladala vo forme elektronického
katalógu.
(9) Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazku v rámci DNS aj spôsobom, že v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania vyžaduje, aby záujemca o zaradenie do DNS okrem žiadosti o účasť predložil aj
elektronický katalóg.
(10) Ponuka predložená v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocuje podľa kritérií uvedených
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na opätovné potvrdenie záujmu, ak sa
použije pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž.
(11) Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú v súlade so ZVO.
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Článok VI.
Komunikácia a doručovanie
(1) Komunikácia a výmena informácií, vrátane doručovania v procese verejného obstarávania medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v súlade so ZVO, v slovenskom
jazyku, písomne, elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EN 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 určeným na doručovanie je certifikované elektronické rozhranie EN EVOSERVIS zriadené
v rámci DNS.
(4) EN EVOSERVIS zabezpečuje, aby sa s obsahom komunikácie, najmä ak ide o žiadosť o zaradenie do
DNS 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 Univerzitou Komenského v Bratislave.
(5) Komunikácia, výmena informácií vrátane doručovania medzi verejným obstarávateľom
a záujemcom/uchádzačom prostredníctvom komunikačného rozhrania EN EVOSERVIS vyžaduje
potvrdenie e-podpisom/UEZ založeným na kvalifikovanom systémovom certifikáte.
(6) Plynutie zákonných lehôt pri elektronickej komunikácii je viazané na deň odoslania správy, ktorý je
aj dňom jej doručenia. Pod pojmom doručenie rozumieme moment, kedy bola správa uchádzačovi
doručená na elektronickú adresu zriadenú v rámci DNS v rozhraní EN EVOSERVIS, nie kedy ju
záujemca/uchádzač prečítal. Chráni sa tým reálna možnosť odosielateľa urobiť také hmotnoprávne
úkony, ktoré sú závislé na doručení adresátovi. Adresát má objektívnu možnosť sa s obsahom zásielky
oboznámiť – EN EVOSERVIS zasiela notifikačný e-mail s informáciou o možnosti vyzdvihnutia správy,
dokumentu a pod. v prostredí EN EVOSERVIS.
(7) 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 inej sprievodnej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých Univerzitou
Komenského v Bratislave, môže ktorýkoľvek zo záujemcov/uchádzačov požiadať písomne o ich
vysvetlenie.
(8) Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie dokumentu verejný obstarávateľ považuje žiadosť
o vysvetlenie doručenú spôsobom podľa týchto VPP DNS v lehote najneskôr 5 dní pred uplynutím
lehoty na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS alebo lehoty na predkladanie ponúk.

Článok VII.
Identifikácia a autentifikácia
(1) Identifikácia je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré
jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu alebo právnickú
osobu zastupujúcu právnickú osobu.
(2) Autentifikácia je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdenie identifikácie fyzickej osoby alebo
fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu.
(3) Za účelom identifikácie a autentifikácie a zároveň pre plné využitie EN EVOSERVIS je potrebné
uskutočniť registráciu v EN EVOSERVIS.
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(4) V prípade potreby má záujemca/uchádzač k dispozícií elektronický užívateľský manuál
administrátora „Použitie systému z pozície uchádzača – 1. Registrácia“ zverejnený na webovej adresu
správcu https://www.evoservis.sk/uniba/napoveda2.php?id=140.
(5) Je povinnosťou záujemcu, aby pred dokončením registrácie v EN EVOSERVIS skontroloval svoje
kontaktné údaje. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa užívateľského prostredia EN EVOSERVIS
kontaktujte e-mail podpora@evoservis.sk, tel. č.: +420 775 404 045.
(6) Po úspešnej registrácií vygeneruje EN EVOSERVIS identifikačné údaje – meno a heslo. Identifikačné
údaje sú automaticky zasielanú na e-mailovú adresu použitú pri registrácií a slúžia na prihlásenie do
EN EVOSERVIS.
(7) Záujemca/uchádzač sa prostredníctvom prístupového mena a hesla prihlási do EN EVOSERVIS
dostupnom na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/. Po prihlásení záujemca/uchádzač
klikne na „Prehľad zákaziek/EA“, vyberie predmetnú zákazku, DNS a pod.
(8) Požiadavky na užívateľov pre správny chod EN EVOSERVIS vo vzťahu k hardvérovému
a softvérovému vybaveniu sú uvedené a aktualizované správcom na webovej adrese
https://www.evoservis.sk/.
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