
Príloha č. 2: 

KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM 

A UCHÁDZAČMI, RESP. ZÁUJEMCAMI 
 

1. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý 

zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. 

2. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa 

uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

3.    Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, využívať 

komunikačné rozhranie systému EVOSERVIS.  

4.    Obsahom komunikácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. 

záujemcami, bude vysvetľovanie tejto Výzvy, prípadné doplnenie súťažných 

podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk. 

5.    Ak je odosielateľom informácie verejný obstarávateľ, tak uchádzačovi, resp. 

záujemcovi, bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému 

EVOSERVIS) doručená informácia prostredníctvom notifikačného e-mailu, že k 

predmetnej zákazke existuje nová správa. Uchádzač, resp. záujemca, sa prihlási do 

systému EVOSERVIS a v komunikačnom rozhraní tohto systému bude mať obsah 

komunikácie. Uchádzač, resp. záujemca, si môže v komunikačnom rozhraní systému 

EVOSERVIS zobraziť celú históriu o komunikácii medzi ním a verejným 

obstarávateľom, prípadne správcom systému EVOSERVIS. 

6.    Ak je odosielateľom informácie uchádzač, resp. záujemca, tak po prihlásení do 

systému EVOSERVIS a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného 

rozhrania systému EVOSERVIS odosielať správy a potrebné prílohy verejnému 

obstarávateľovi a správcovi systému. 

 

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

 

1.   V prípade potreby objasnenia požiadaviek uvedených v tejto Výzve, podmienok účasti 

vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej 

sprievodnej dokumentácie môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich 

vysvetlenie, a to prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS.. 

2.   Žiadosti o vysvetlenie tejto Výzvy alebo oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania predložené v inom jazyku ako slovenskom musia byť preložené do 

štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka. To sa netýka žiadostí, ktoré sú vyhotovené v 

českom jazyku. V prípade rozdielov v obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho 

jazyka, t.j. slovenského jazyka. 

3.   Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo 

inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ oznámi všetkým známym 

záujemcom prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS. 
 


