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PRÍLOHA

Č.

1 SP

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO
SYSTÉMU
(verzia č. 3 - platná od 30.01.2020)

Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente „Všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému“ (ďalej
len „VPP DNS“) sú v rozsahu zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších podpisov (ďalej len „ZVO“) upravené najmä podmienky používania dynamického nákupného systému
(ďalej len „DNS“) z hľadiska bezpečnosti ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu pri zaradení do DNS a zadávania
zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. VPP DNS sú
zverejnené v systéme certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS (ďalej len „EN EVOSERVIS“) umiestnenom na
webovej adrese www.evoservis.sk/vusch/dns_prehled.php a vzhľadom na svoju všeobecnú povahu je ich platnosť univerzálne
platná pre všetky DNS, ktorých zriaďovateľom je VÚSCH, a.s.
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1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov:
Sídlo:
Krajina:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Internetová adresa (URL):

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice
Slovenská republika
36 601 284
202 210 8704
SK2022108704
http://www.vusch.sk

2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY VYTVORENIA A ZRIADENIA DNS
Podrobné informácie týkajúce sa základných podmienok vytvorenia a zriadenia príslušného DNS sú uvedené v príslušných
súťažných podkladoch (ďalej len „SP“). Skutočnosti neuvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a v príslušných SP sa riadia príslušnými ustanoveniami platného ZVO.

3. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK V DNS
3.1

Realizácie zákazky v rámci zriadeného DNS prebieha plne elektronicky s výnimkou podpisu zmluvy alebo realizácie
doručenia objednávky.

3.2

Pri zadávaní konkrétnej zákazky v zriadenom DNS systém automaticky odošle výzvu na predloženie ponuky všetkým
záujemcom zaradeným do DNS. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať (10) dní odo dňa
odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

3.3

Obsah ponuky predkladanej na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci DNS bude uvedený v predmetnej výzve na
predkladanie ponúk, ktorá obsahuje najmä:
a)
presnú špecifikáciu predmetu zákazky,
b)
lehotu na predkladanie ponúk,
c)
presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná,
d)
ďalšie potrebné informácie (napr. minimálny obsah ponuky, návrh zmluvy, rámcový obsah objednávky alebo
zmluvy a pod.).

3.4

Vyhotovenie a jazyk ponúk:
3.4.1
Ponuky predkladané na konkrétne zákazky zadávané v rámci DNS (ďalej len „ponuky“) musia byť vyhotovené
výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS, t.z. kritériá sa vkladajú do určeného
formulára EN EVOSERVIS a ostatné doklady sa vkladajú vo VOB požadovanom formáte ako príloha.

3.5

3.4.2

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je súčasťou doklad alebo dokument
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenčiny; to neplatí pre
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej
a reprodukovateľnej podobe.

3.4.3

V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v výzve na predkladanie ponúk a/alebo v
inej sprievodnej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých VOB, môže záujemca požiadať
písomne o ich vysvetlenie a to výlučne elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania EN
EVOSERVIS. Odpoveď na takúto žiadosť o vysvetlenie predloženú zo strany ktoréhokoľvek uchádzača VOB
oznámi všetkým známym záujemcom bezodkladne, najneskôr však šesť (6) dní u nadlimitnej zákazky a tri (3)
pracovné dni u podlimitnej zákazky pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že
o vysvetlenie uchádzač požiada dostatočne vopred, a to prostredníctvom komunikačného rozhrania EN
EVOSERVIS v ostatných prípadoch VOB poskytne vysvetlenie záujemcom bezodkladne.

3.4.4

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, vyhotovením a predložením ponúk znáša uchádzač bez
finančného nároku voči VOB, bez ohľadu na výsledok zadávania konkrétnej zákazky v rámci DNS.

Mena a ceny uvádzané v ponukách, mena finančného plnenia:
3.5.1
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie/poskytnutie/uskutočnenie požadovaného predmetu v
rámci konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS, uvedená v predloženej ponuke uchádzača na konkrétnu
zákazku zadávanú v rámci DNS, bude vyjadrená v mene EUR (ak VOB vo výzve na predkladanie ponúk
neurčil inak) a v súlade s požiadavkami VOB uvedenými v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk.
Navrhovaná zmluvná cena za obstarávaný predmet konkrétnej zákazky musí byť vyššia ako nula (0). Cena
rovná nule (0) znamená, že na ňu nie je predložená ponuka a komisia VOB na vyhodnotenie ponúk vylúči
takúto ponuku uchádzača z ďalšieho procesu verejného obstarávania.
3.5.2

Uchádzač stanoví zmluvnú cenu za obstarávaný predmet konkrétnej zákazky na základe vlastných výpočtov,
činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky
na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci DNS povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a
riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu
konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS.

3.5.3

V prípade ak to bude podľa výzvy na predkladanie ponúk potrebné:
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3.6.3.1 uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa štruktúrovaného rozpočtu ceny zmluvy/výkazu výmer,
určenými funkcionalitou EN EVOSERVIS, uvedie k navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu.
Ak je to relevantné, zmluvná cena za dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky je daná
súčtom všetkých medzisúčtov alebo súčinov jednotkovej ceny a množstva (počet jednotiek)
uvedeného v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy/výkaze výmer. Do príslušnej položky musia byť
započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia,
3.6.3.2 uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky
musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, čiže súčet všetkých položiek, ktorý
vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa štruktúrovaného rozpočtu ceny zmluvy/výkazu
výmer, určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS.

3.6

3.7

3.8

3.5.4

Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy pokyny na vyhotovenie ponuky uvedené v
predmetnej výzve na predkladanie ponúk.

3.5.5

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR.

3.5.6

Príslušná DPH bude uhradená v zmysle platných právnych predpisov.

Predloženie ponuky a späťvzatie ponuky:
3.6.1
Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku pri zadávaní konkrétnej zákazky
v rámci DNS, buď samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to výlučne elektronicky
spôsobom určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS. Uchádzačom nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky, resp. pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS, členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku.
3.6.2

Uchádzač predloží úplnú ponuku v požadovanom formáte dokumentov výlučne elektronicky spôsobom
určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS.

3.6.3

Uchádzač môže predloženú ponuku pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

3.6.4

Späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky a to výlučne elektronicky, spôsobom
určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS. Späťvzatú ponuku je možné opätovne doručiť spôsobom opísaným
v týchto VPP DNS v lehote na predkladanie ponúk.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
3.7.1
Lehotu na predkladanie ponúk pri zadávaní zákaziek v rámci DNS určí VOB vo výzve na predkladanie ponúk.
3.7.2

Uchádzači predložia svoje ponuky v lehote na predkladanie ponúk výlučne elektronicky, spôsobom určeným
funkcionalitou EN EVOSERVIS.

3.7.3

Obsah každej ponuky bude VOB sprístupnený až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

Lehota viazanosti ponúk:
3.8.1
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej VOB vo výzve na
predkladanie ponúk. VOB stanoví lehotu viazanosti ponúk na obdobie max. 60 dní (ak VOB neurčí inú lehotu
viazanosti ponúk).
3.8.2

3.9

V prípade, že budú začaté revízne postupy, resp. v odôvodnených prípadoch VOB bezodkladne upovedomí
uchádzača/uchádzačov elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS o predpokladanom
predĺžení viazanosti ponúk, pričom navrhne primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk a požiada
uchádzača/uchádzačov o akceptáciu navrhovanej predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V prípade
akceptovania predĺženej lehoty viazanosti ponúk je uchádzač/uchádzači viazaný svojou ponukou do uplynutia
VOB dohodnutej predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V prípade neakceptovania predĺženej lehoty viazanosti
ponúk je uchádzač/uchádzači viazaný svojou ponukou v súlade s bodom 3.9.1 týchto VPP DNS a VOB bude
následne postupovať v súlade so ZVO.

Vyhodnotenie ponúk:
3.9.1
Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú v súlade so ZVO.
3.9.2

Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami
a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.9.3

Komunikácia medzi VOB a uchádzačom/uchádzačmi počas vyhodnotenia ponúk bude prebiehať výlučne
elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS.

3.9.4

Ak komisia VOB identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač
poskytol, resp. požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Uchádzač doručí
vysvetlenie VOB do dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, pokiaľ komisia
neurčila dlhšiu lehotu. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, VOB môže písomne,
elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce
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sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač doručí vysvetlenie do dvoch (2) pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Vysvetlením ponuky
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
3.9.5

3.10

3.11

VOB bezodkladne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS upovedomí uchádzača,
že bol vylúčený alebo, že jeho ponuka bola vylúčená s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môžu byť uplatnené
revízne postupy v súlade so ZVO.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
3.10.1 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia sú stanované v predmetnom oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, v predmetných SP, resp. spresnené v predmetnej výzve na predkladanie ponúk.
3.10.2

Komisia VOB vyhodnotí ponuky na základe stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk. V prípade, ak ponuka
bude obsahovať inú sadzbu DPH, aká je používaná na území SR, komisia odpočíta ním udanú hodnotu DPH
od celkovej ceny a pripočíta k nim platnú sadzbu DPH používanú na území SR. Takýto úkon sa nepovažuje
za zmenu ponuky.

3.10.3

Zoradenie ponúk v DNS sa vykoná aukčným postupom (t. j. elektronickou aukciou) vždy, ak pôjde o zákazku
na tovar a môže sa vykonať aukčným postupom aj ak pôjde o zákazku na stavebné práce alebo služby.

3.10.4

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola elektronicky vyhodnocovaná, VOB písomne, elektronicky
spôsobom určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS oznámi výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov. 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 môžu byť
uplatnené revízne postupy v súlade so ZVO.

Uzavretie zmluvy:
3.11.1

VOB pristúpi k uzavretiu zmluvy po uplynutí zákonom stanovených lehôt v súlade so ZVO. VOB vyzve
uchádzača na poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy.
VOB žiada uchádzačov, aby včas zabezpečili registráciu do registra partnerov verejného sektora podľa zákon
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon č. 315/2016 Z. z.“), resp. overili registráciu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č.
315/2016 Z.z. a to vo vzťahu k sebe ako zmluvnej strane a zároveň vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých
sa táto povinnosť vzťahuje podľa zákona č. 315/2016 Z.z.

3.11.2

VOB umožňuje využitie subdodávateľa/subdodávateľov. VOB vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve
najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rozsah plnenia
subdodávky.

3.11.3

Ak VOB uzavrie v príslušnom DNS kúpnu zmluvu (ďalej len „KZ“) môže ktorýkoľvek záujemca zaradený
v príslušnom DNS kedykoľvek počas účinnosti KZ elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EN
EVOSERVIS predložiť VOB svoju aktuálnu cenovú ponuku na predmet KZ. Ponuky, ktoré je VOB oprávnený
posudzovať, musia byť čo do kvality ponúkaného tovaru, služieb a stavebných prác a podmienok ich dodania
zhodné s podmienkami dohodnutými v príslušnej KZ. V prípade, ak celková cena za predmet KZ z cenovej
ponuky záujemcu bude nižšia ako celková cena predmetu KZ, VOB vyzve predávajúceho elektronicky,
spôsobom určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS na rokovanie o znížení ceny. V prípade, ak sa VOB a
predávajúci dohodnú na znížení ceny predmetu KZ, uzavrú písomný dodatok. V prípade, ak sa VOB
a predávajúci nedohodnú na znížení ceny predmetu KZ, VOB prostredníctvom DNS odošle výzvu na
predloženie ponuky na predmet príslušnej KZ všetkým záujemcom, ktorí boli zaradení do DNS. V prípade
získania výhodnejšej ponuky na predmet KZ ukončí VOB s predávajúcim zmluvný vzťah v súlade s KZ
a následne v súlade so ZVO pristúpi k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom.
V prípade predloženia aktuálnej cenovej ponuky na predmet KZ, ktorej celková cena za predmet KZ bude
vyššia ako celková cena predmetu KZ, VOB nebude na takúto predloženú cenovú ponuku prihliadať, t. j.
nebude predmetom rokovania o zmene ceny.

4. PODMIENKY POUŽÍVANIA DNS
4.1

VPP DNS upravujú v rozsahu ZVO najmä podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti ochrany osobných
údajov a iných údajov, postupu pri zaradení do DNS a zadávania zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku
komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. VPP DNS sú zverejnené v systéme certifikovaného
elektronického nástroja EVOSERVIS umiestnenom na webovej adrese www.evoservis.sk/vusch/dns_prehled.php a
vzhľadom na svoju všeobecnú povahu je ich platnosť univerzálne platná pre všetky DNS, ktorých zriaďovateľom je
VÚSCH, a.s.

4.2

DNS je založený na dodržaní etických noriem v rámci realizácie zadávania zákaziek a používateľom poskytuje
primerané a účinné prostriedky na vylúčenie nezákonných korupčných praktík.

4.3

VÚSCH, a.s. nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webovému sídlu
www.evoservis.sk/vusch/ alebo informáciám na ňom zverejnených, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia.
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4.4

VÚSCH, a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových sídiel tretích osôb, na ktoré existujú prepojenia z
webového sídla www.evoservis.sk/vusch/.

4.5

VÚSCH, a.s. nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne ako následok používania webového sídla
www.evoservis.sk/vusch/, 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.

4.6

Webové sídlo www.evoservis.sk/vusch/, 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 len
s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom VÚSCH, a.s.

4.7

Ak nejde o šírenie alebo poskytovanie podľa ZVO, pri preberaní a šírení údajov z webového sídla
www.evoservis.sk/vusch/ a jeho podstránok musí byť ako zdroj informácií uvedené VÚSCH, a.s. a príslušný
elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.

4.8

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 vykonávaných nezávislou spoločnosťou. EN EVOSERVIS má
implementované povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov podľa zákona o ochrane
osobných údajov a má vypracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov.

4.9

Pri vypĺňaní formulárov na webovom sídle www.evoservis.sk/vusch/ môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré
môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek VÚSCH, a.s. EN EVOSERVIS okrem týchto vedome poskytnutých
údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie.

4.10

Niektoré z údajov poskytnutých VÚSCH, a.s. prostredníctvom webového sídla www.evoservis.sk/vusch/ môžu mať
povahu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a nakladanie s nimi a ich ochrana sa riadia úpravou
uvedeného zákona.

4.11

EN EVOSERVIS nezhromažďuje dáta pre komerčné účely, nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom
neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné účely, ak ZVO neustanovuje inak.

5. PODMIENKY POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ V RÁMCI DNS A ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉHO
PRIPOJENIA

5.1

Identifikácia a autentifikácia:
5.1.1
Identifikácia je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne
reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu.
5.1.2

Autentifikácia je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdenie identifikácie fyzickej osoby alebo fyzickej
osoby zastupujúcej právnickú osobu.

5.1.3

Na zabezpečenie elektronického verejného obstarávania sa používa EN EVOSERVIS, ktorý je dostupný na
webovej adrese https://www.evoservis.sk/vusch/. Kompletný manuál na používanie EN EVOSERVIS je
zverejnený na webovej adrese správcu systému https://www.evoservis.sk/napoveda.php.

5.1.4

EN EVOSERVIS zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej
osoby. Na účely identifikácie a autentifikácie umožňuje aj použitie nástrojov podľa § 14 ods. 2 písm. a) ZVO občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (elektronická identifikačná karta
- eID).

5.1.5

Za účelom identifikácie a autentifikácie a zároveň pre plné využitie EN EVOSERVIS je potrebné uskutočniť
registráciu v EN EVOSERVIS. V prípade potreby má záujemca k dispozícii elektronický užívateľský manuál
administrátora „Použitie systému z pozície uchádzača – 1. Registrácia“ zverejnený na webovej adrese
správcu systému https://www.evoservis.sk/vusch/napoveda2.php?id=140. Je povinnosťou záujemcu, aby
pred dokončením registrácie do EN EVOSERVIS skontroloval svoje kontaktné údaje. V prípade akýchkoľvek
otázok týkajúcich sa užívateľského používania EN EVOSERVIS kontaktujte e-mail: podpora@evoservis.sk,
č. tel. +420/775404045.

5.1.6

Po vykonanej registrácii EN EVOSERVIS vygeneruje identifikačné údaje - meno a heslo. Identifikačné údaje
sú automaticky zasielané na e-mailovú adresu, uvedenú v registrácii a slúžia na prihlásenie do EN
EVOSERVIS. Ak je záujemca/uchádzač registrovaný v EN EVOSERVIS, nevykonáva novú registráciu do EN
EVOSERVIS, ale používa prístupové meno a heslo, ktoré mu bolo vygenerované a doručené.
Záujemca/uchádzač sa prostredníctvom prístupového mena a hesla prihlási do EN EVOSERVIS dostupnom
na webovej adrese https://www.evoservis.sk/vusch/. Po prihlásení záujemca/uchádzač klikne na „Prehľad
zákaziek/EA“, vyberie predmetnú Zákazku, DNS, a pod. a potvrdí „Zobraziť“. Záujemcovi/uchádzačovi sa
sprístupnia všeobecné informácie o Zákazke, DNS apod. V lehote na začatie elektronickej aukcie, bude
uchádzačovi sprístupnená „Elektronická aukcia“, kde môže predkladať (ďalšie) nové „aukčné ceny, resp. nové
hodnoty aukčných prvkov“.

5.1.7

Požiadavky na užívateľov pre správny chod EN EVOSERVIS vo vzťahu k hardvérovému, alebo softvérovému
vybaveniu sú uvedené a aktualizované správcom systému na webovej adrese https://www.evoservis.sk/.
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Šifrovaná komunikácia:
5.2.1
EN EVOSERVIS používa na kontrolu autenticity servera a šifrovanie komunikácie medzi počítačom užívateľa
a serverom EN EVOSERVIS protokol HTTPS. Prehliadač overuje identitu servera pomocou elektronického
certifikátu, ktorý bol pre server vydaný medzinárodnou certifikačnou autoritou.
5.2.2

Je potrebné skontrolovať, či prehliadač komunikuje s EN EVOSERVIS šifrovaným spôsobom, t. j. či používa
šifrovaný komunikačný protokol HTTPS a je pripojený na server EN EVOSERVIS.

5.2.3

Pri použití šifrovaného spojenia musí internetová adresa EN EVOSERVIS v internetovom prehliadači v poli
pre zadanie webovej adresy všeobecne začínať https://www.evoservis.sk/... .

5.2.4

Komunikácia – šifrovaný protokol SSL, šifrovanie SHA256RSA.

5.2.5

SSL spojenie funguje na princípe asymetrickej šifry, kedy každá z komunikujúcich strán má dvojicu šifrovacích
kľúčov - verejný a súkromný. Klient pošle serveru požiadavku na SSL spojenie, spolu s rôznymi doplňujúcimi
informáciami (verzia SSL, nastavenie šifrovania atď.). Server pošle klientovi odpoveď na jeho požiadavku,
ktorá obsahuje rovnaký typ informácií a hlavne certifikát servera. Podľa prijatého certifikátu si klient overí
autentickosť servera. Certifikát tiež obsahuje verejný kľúč servera. Na základe doteraz získaných informácií,
vygeneruje klient základ šifrovacieho kľúča, ktorým sa bude šifrovať následná komunikácia. Klient zašifruje
komunikáciu verejným kľúčom servera a pošle dátovú správu späť na server. Server použije svoj súkromný
kľúč k rozšifrovanie základu šifrovacieho kľúča. Z tohto základu vygenerujú ako server, tak klient hlavný
šifrovací kľúč. Klient a server si navzájom potvrdia, že od tohto okamihu bude ich komunikácia šifrovaná týmto
kľúčom. Je nastavené zabezpečené spojenie, šifrované vygenerovaným šifrovacím kľúčom.

5.2.6

Využívaná vydávajúca certifikačná autorita má v bežných internetových prehliadačoch prednastavený svoj
certifikát, u väčšiny užívateľov teda nie je nutné importovať do internetového prehliadača tzv. koreňový
certifikát (verejný kľúč), prípadne povoľovať bezpečnostnú výnimku.

Formáty kódovania dokumentov vkladaných do EN EVOSERVIS:
5.3.1
Podľa § 20 ods. 11 ZVO nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický
prenos a prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a
vhodných postupov zabezpečovať, aby:
a)
bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponuky, návrhu a žiadosti o účasť,
b)
bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k
informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,
c)
výlučne oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
d)
bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám alebo k časti odovzdaných informácií možný výlučne
pre oprávnené osoby,
e)
bol prístup výlučne pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom
termíne,
f)
informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné výlučne osobám,
ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať,
g)
bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu alebo podmienky prístupu podľa
písmen b) až f), presné zistenie tohto porušenia alebo pokusu o toto porušenie.
5.3.2

Okrem požiadaviek podľa § 20 ods. 11 ZVO sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické
prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť uplatňujú tieto pravidlá:
a)
informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť vrátane
kódovania, šifrovania a časového označovania, musia byť dostupné zainteresovaným stranám,
b)
VOB určí v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia
podmienok účasti úroveň bezpečnosti, ktorá je potrebná pre elektronické prostriedky komunikácie
v rôznych fázach konkrétneho postupu verejného obstarávania a ktorá musí byť primeraná
súvisiacemu riziku.

5.3.3 Podľa § 49 ods. 4 ZVO elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a
určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a
šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch kódovania a šifrovania. VOB vylúči
záujemcu/uchádzača, ak:
a)
nedodržal určený spôsob komunikácie,
b)
obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo
c)
nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri
vyhodnocovaní ponúk.
5.4

Z uvedeného vyplýva povinnosť pre VOB presne stanoviť (pre jednotlivé súbory, ktoré budú tvoriť ponuku) formáty
kódovania, šifrovania a komunikačný formát:
5.4.1
K štandardom upraveným vo Výnose Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy (ďalej len „výnos“) pri zverejňovaní súborov na webovej stránke, prijímaní, čítaní a
odosielaní súborov pri e–mailovej komunikácii patria:
Strana 7

Verejný obstarávateľ:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice
Slovenská republika

5.4.1.1 pri textových súboroch (výstupy z MS Word) formáty –.html, .htm, .xhtml, .pdf, .odt .docx a .txt,
5.4.1.2 pri súboroch obsahujúcich tabuľky (výstupy z MS Excel) formáty – .html, .htm, .xhtml, .pdf,.txt, .ods,
.xlsx a .csv,
5.4.1.3 formát pre kompresiu súborov formáty – .zip, .tar, .gz, .tgz, .tar.gz,
5.4.1.4 pri grafických súboroch formáty – .gif, .png, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif, .tif, .tiff, .pdf, .svg .
5.4.2

K štandardom upraveným vo výnose pri zverejňovaní súborov na webovej stránke, pri prijímaní, čítaní a
odosielaní súborov nepatria:
5.4.2.1 bežne používané formáty MS Office s príponami .doc, pre textové súbory,
5.4.2.2 formáty s príponami .xls pre súbory obsahujúce tabuľky.

5.4.3

Verejný obstarávateľ:
5.4.3.1 vkladá do certifikovaného EN EVOSERVIS súbory vo formáte, ktorý je štandardom alebo vkladá
súčasne dva dokumenty toho istého obsahu v tej istej štruktúre, pričom jeden zo súborov bude v
štandardnom formáte,
5.4.3.2 má zákonnú povinnosť presne stanoviť v SP formáty kódovania, formáty šifrovania a komunikačné
formáty, ktoré majú povinnosť záujemcovia/uchádzači dodržiavať pri predkladaní elektronickej
žiadosti o zaradenie do DNS, resp. ponuky,
5.4.3.3 môže vyjadriť v SP súhlas/nesúhlas (podľa požiadavky VOB) na prijímanie súborov v neštandardnom
formáte.

6. DOSTUPNOSŤ DOKUMENTOV K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU
6.1

VOB uverejňuje dokumenty potrebné na vypracovanie žiadosti o zaradenie do DNS a na vypracovanie ponuky verejne,
bezodplatne, neobmedzene, úplne a priamo na adrese (URL): http://www.evoservis.sk/vusch/ od uverejnenia
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade so ZVO.

6.2

VOB umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k predmetným SP a ku všetkým
doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej
sprievodnej dokumentácie budú VOB zverejnené ako elektronické dokumenty v profile VOB formou odkazu na systém
EN EVOSERVIS.

6.3

Správca EN EVOSERVIS ponúka v EN EVOSERVIS neobmedzený, priamy prístup elektronickými prostriedkami k
týmto VPP DNS, SP a ku všetkým doplňujúcim podkladom od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania až do ukončenia používania DNS, resp. až po dobu piatich rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy
alebo zrušenia postupu zadávania zákazky.

7. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE INFORMÁCIÍ MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI
7.1

Obsahom komunikácie bude najmä komunikácia súvisiaca so zriadením a využívaním príslušného DNS v súlade so
ZVO, t. j. vysvetľovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (tohto DNS), SP, prípadne doplnenie SP,
vysvetľovanie výziev na predkladanie ponúk, predložených ponúk, oznámenie o nezaradení záujemcu do DNS,
informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk v rámci zadávanej konkrétnej zákazky, výzva žiadateľa na odstránenie
nedostatkov, ako aj komunikácia pri revíznych postupoch, výsledok vybavenia žiadosti o nápravu a oznámenie o
zamietnutí žiadosti o nápravu.

7.2

Komunikácia a výmena informácii, vrátane doručovania v procese verejného obstarávania sa bude uskutočňovať
v súlade so ZVO, v slovenskom jazyku, písomne, elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou certifikovaného EN
EVOSERVIS umiestnenom na webovej adrese www.evoservis.sk/vusch/dns_prehled.php, spôsobom, ktorý zabezpečí
integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v žiadosti o zaradenie do DNS a v ponuke..

7.3

EN EVOSERVIS zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby
(menom
a heslom).
Každá
komunikácia,
výmena informácií
vrátane
doručovania
medzi
VOB
a záujemcom/uchádzačom prostredníctvom komunikačného rozhranie EN EVOSERVIS môže vyžadovať potvrdenie
e-podpisom/UEZ založeným na kvalifikovanom systémovom certifikáte. EN EVOSERVIS na účely identifikácie
a autentifikácie umožňuje aj použitie nástrojov podľa § 14 ods. 2 písm. a) ZVO.

7.4

EN EVOSERVIS zabezpečuje, aby sa s obsahom komunikácie, najmä ak ide o 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 VOB.

7.5

Všetky písomnosti zasielané prostredníctvom EN EVOSERVIS sa považujú za riadne doručené dňom ich doručenia
do sféry dispozície adresáta. 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. Doručenie
prostredníctvom elektronického nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta alebo
adresátov dátovej správy v EN EVOSERVIS. 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,
Strana 8

Verejný obstarávateľ:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8, 040 11 Košice
Slovenská republika

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 potom v zabezpečenom komunikačnom rozhraní
elektronického nástroja EN EVOSERVIS.
7.6

Miestom na doručovanie a/alebo poskytnutie je elektronická schránka zriadenia v rámci EN zriadená v rámci DNS.
Doručenie do elektronickej schránky sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1

VOB bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so ZVO, prípadne inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v ZVO.

8.2

Ak dôjde v čase pred zriadením DNS, resp. v čase trvania DNS k novele, resp. k zmene ZVO (ďalej len „zmena ZVO“),
VOB:

8.3

8.2.1

aktualizuje VPP DNS, predmetné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a predmetné SP v súlade
so
zmenou
ZVO,
ktoré následne
zverejní
priamo
na
adrese
(URL):
http://www.evoservis.sk/vusch/dns_prehled.php a zároveň v profile VOB,

8.2.2

(ak neuplatní postup podľa bodu 8.2.3 týchto VPP DNS a zároveň ak je to relevantné) písomne, elektronicky
spôsobom určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS požiada všetkých záujemcov zaradených do DNS
o vysvetlenie a/alebo doplnenie dokladov a dokumentov predložených v pôvodnej žiadosti o zaradenie do
DNS za účelom preukázania splnenia podmienok účasti a ostatných požiadaviek v súlade s aktuálne platným
ZVO. VOB určí primeranú lehotu na doručenie vysvetlenia a/alebo doplnenia dokladov a dokumentov, ktoré
vyhodnotí v lehote a spôsobom v súlade so ZVO. Následne VOB bezodkladne informuje všetkých záujemcov
o ich zaradení do DNS alebo im oznámi dôvody nezaradenia s uvedením lehoty, v ktorej môžu byť uplatnené
revízne postupy,

8.2.3

v prípade, ak zmeny ZVO budú mať za následok zmenu okolnosti, za ktorých VOB vytvoril/zriadil DNS, bude
VOB považovať takého zmeny za dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od VOB požadovať,
aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, preto z dôvodu uvedeného VOB zruší vytvorené/zriadené DNS.

Záujemca zaradený do DNS je počas celej doby jeho trvania povinný bezodkladne oznámiť VOB elektronicky,
spôsobom určeným funkcionalitou EN EVOSERVIS akúkoľvek zmenu údajov uvedených v dokladoch a dokumentoch
prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti a ostatných požiadaviek v rámci žiadosti o zaradenie
do DNS. Záujemca je zároveň povinný bezodkladne predložiť elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EN
EVOSERVIS aktualizované doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých preukáže, že naďalej spĺňa všetky VOB
stanovené podmienky účasti a ostatné požiadavky.

9. ZOZNAM SKRATIEK
Termín

Význam

Aukčný postup

DNS

Elektronická aukcia
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
Dynamický nákupný systém

VPP DNS

Všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému

e-podpis/UEZ

Elektronický podpis/Uznávaná elektronická značka

EA

Elektronická aukcia

EN EVOSERVIS

Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS
Za tento katalóg, resp. technickú dokumentáciu sa nepovažuje katalóg podľa
§ 50 ZVO
Súťažné podklady pre DNS

CPV

Katalóg, resp. iná technická dokumentácia
SP
VOB
VÚSCH, a.s.
ZVO

Verejný obstarávateľ
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8,
040 11 Košice
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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