
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

k zákazke zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
 
 
 

Názov predmetu zákazky: 

 

INFORMAČNÝ SYSTÉM - ELEKTRONICKÉ SPRACOVANIE 

EVIDENCIE ZBIEROK: DIGITÁLNA EVIDENCIA MÚZEJNÝCH 

ZBIEROK (IS DEMZ) 

 

Postup: Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7, písm. b) 

Zákazka na: Služba 

Finančný limit: nadlimitná zákazka 

Interné číslo: DEMZ/2022 

 
 
 
 
Súťažné podklady schválil: 

V Bratislave, dňa 29.06.2022                  ----------------------------------------- 

                  Mgr. Branislav Panis 

               Generálny riaditeľ SNM                                                         

 

 

 

 

 

 

Užitočné linky: 

Slovenské národné múzeum 
Vestník verejného obstarávania 
Úradný vestník EÚ 
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Odkaz na dokumenty z PTK: 

mailto:https://www.snm.sk/
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-590.html
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20171108
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429451
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EVIDENCIA MÚZEJNÝCH ZBIEROK (IS DEMZ) 

 
A.1 Informácie o zákazke a pokyny pre záujemcov a uchádzačov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:    Slovenské národné muzeum 
Sídlo a kontaktné miesto: Vajanského nábrežie 2 

810 06 Bratislava -mestská časť Staré Mesto 
IČO:    00164721 
Webové sídlo:   https://www.snm.sk/  
Odkaz na profil:  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/610 

 

 Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z.  
 
 Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Christán Kraus,  
 e-mail:    kraus_co@mail.com 
 
Vzhľadom na to že verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie prostredníctvom 
informačného  systému EVO (ďalej len „IS EVO“), verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca a 
uchádzač postupovali podľa príručky pre používateľa systému IS EVO zverejnené na stránke 
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html 

 
2. Predmet zákazky 

2.1 Názov predmetu zákazky: „INFORMAČNÝ SYSTÉM - ELEKTRONICKÉ SPRACOVANIE 
EVIDENCIE ZBIEROK: DIGITÁLNA EVIDENCIA MÚZEJNÝCH ZBIEROK (IS DEMZ)“ 

2.2 Zatriedenie predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV – Common 
Procurement Vocabulary): 

2.2.1 Hlavný predmet: 72000000-5  Služby informačných technológií: konzultácie, 
vývoj softvéru, internet a podpora 

2.2.2 Doplňujúce predmety CPV: 

72250000-2  Služby týkajúce sa podpory systému 

 
3. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky ,,INFORMAČNÝ SYSTÉM - ELEKTRONICKÉ SPRACOVANIE EVIDENCIE 
ZBIEROK: DIGITÁLNA EVIDENCIA MÚZEJNÝCH ZBIEROK (IS DEMZ) je vytvorenie 
katalogizačného systému na odbornú evidenciu zbierkových predmetov, pričom návrh je aktuálne 
označený ako IS DEMZ (Digitálna evidencia múzejných zbierok, isvs_10906), ktorý umožňuje 
zaznamenanie a uchovanie informácií o zbierkových predmetoch v digitálnej podobe a servisná 
podpora a údržba na 48 mesiacov a implementácia zmien podľa súťažných podkladov a 
zmluvných podmienok vrátane príloh. Predpokladom náhrady súčasného systému je migrácia 
údajov z existujúcej databázy do nového systému. 
 
Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach 
uvedených v Prílohe č. 3A a 3B súťažných podkladov. 
 
  

4. Predpokladaná hodnota 
4.1 Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) celej zákazky je 947 384,17 € bez 

DPH a zahŕňa: 
4.1.1 predpokladanú hodnota implementácie projektu 718 155,833 € bez DPH 

4.1.2 predpokladanú služieb podpory prevádzky (SLA) vo výške 114 903,333 € bez DPH 

na 48 mesiacov 

https://www.snm.sk/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/610
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
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4.1.3 predpokladanú hodnota služieb rozvoja (255 MD) vo výške 114 325,00 € bez DPH 

 
5. Rozdelenie predmetu zákazky 

5.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. 
5.1.1 Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:  

Podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ a obstarávateľ 
môžu rozdeliť zákazku alebo koncesiu na samostatné časti, pričom v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o 
koncesii určia veľkosť a predmet takýchto častí a uvedú, či ponuky možno predložiť na 
jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti.  

Podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ nerozdelí 
zákazku na časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
alebo v súťažných podkladoch; táto povinnosť sa nevzťahuje na zadávanie koncesie.  

Vzhľadom na nadväznosť a podmienenosť jednotlivých zložiek plnenia zmluvy, zložitú 
koordináciu viacerých poskytovateľov služieb a všeobecne zvýšené riziko riadneho plnenia 
zákazky pri viacerých len ťažko časovo a vecne koordinovateľných entitách, by rozdelenie 
predmetu zákazky na časti predstavovalo nadmerne technicky obtiažne a nákladovo 
neefektívne riešenie, ktoré by zároveň znamenalo vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia 
zákazky. Obsah predmetu zákazky je vzájomne úzko funkčne previazaný a nie je možné ho 
logicky rozdeliť na menšie časti bez toho, aby sa stratila kontinuita a funkčné väzby celého 
riešenia. Nerozdelenie zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní od 
jedného poskytovateľa služieb.  

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko rozdelenie predmetu 
zákazky na časti bypre verejného obstarávateľa predstavovalo viaceré riziká, vykonanie 
zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym a koordinačne nezvládnuteľným. 
Vzhľadom na nadväznosť a podmienenosť jednotlivých zložiek plnenia zmluvy, zložitú 
koordináciu viacerých poskytovateľov služieb a všeobecne zvýšené riziko riadneho plnenia 
zákazky pri viacerých len ťažko časovo a vecne koordinovateľných entitách, by rozdelenie 
predmetu zákazky na časti predstavovalo nadmerne technicky obtiažne a nákladovo 
neefektívne riešenie, ktoré by zároveň znamenalo vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia 
zákazky. Obsah predmetu zákazky je vzájomne úzko funkčne previazaný a nie je možné ho 
logicky rozdeliť na menšie časti bez toho, aby sa stratila kontinuita a funkčné väzby celého 
riešenia. Nerozdelenie zákazky je ekonomicky a administratívne výhodnejšie pri dodaní od 
jedného poskytovateľa služieb.  

Predmetom zákazky je implementácia a služby podpory a služby rozvoja toho istého 
systému a v prípade rozdelenia zákazky na samostatné časti medzi viacerých dodávateľov 
by mohlo viesť k dodaniu funkčne nekompatibilného riešenia. Rozdelenie predmetu 
zákazky na časti by verejnému obstarávateľovi spôsobilo neprimerané ťažkosti s 
koordináciou rôznych potencionálnych dodávateľov. Dôvodom pre nerozdelenie predmetu 
zákazky je, že predmetom verejného obstarávania je implementácia a služby podpory pre 
IS DEMZ a na vzniknuté prevádzkové problémy nadväzujúce nadpaušálne služby (služby 
rozvoja), ktorých poskytnutie je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia 
prevádzkyschopnosti a bezpečnosti daného informačného systému. IS DEMZ je 
prevádzkovaný a udržiavaný ako jeden celok, zmena v jednej časti systému má za 
následok zmenu v ďalších častiach. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by preto 
verejnému obstarávateľovi spôsobilo nielen neprimerané ťažkosti, ale aj ďalšie výdavky 
spojené s koordináciou rôznych potenciálnych dodávateľov. Keďže predmetom zákazky je 
v toho istého informačného systému, v prípade rozdelenia zákazky na samostatné časti 
medzi viacerých dodávateľov by mohlo viesť k dodaniu funkčne nekompatibilného riešenia. 
Manažment týchto aktivít by bol nielen veľmi náročný, navyše by mohla byť ohrozená 
stálosť a bezpečnosť informačného systému. Ďalšie potenciálne riziko spojené s 
rozdelením predmetu zákazky na časti vidí verejný obstarávateľ v uplatňovaní záruky a v 
nejednoznačnom určení zodpovednosti toho ktorého dodávateľa. Pre vyššie uvedené 
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dôvody verejný obstarávateľ zastáva názor, že sa jedná o komplexnú službu a z 
praktických ako aj právnych dôvodov nie je možné takúto zákazku rozdeliť na časti. 

V neposlednom rade verejný obstarávateľ uvádza, že rozdelenie zákazky na časti je ex 
lege fakultatívna možnosť verejného obstarávateľa, pričom táto fakultatívnosť vyplýva z 
dikcie ust. § 28 ods. 1 zákona o strana 3 z 7 verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ môžu rozdeliť zákazku alebo koncesiu na samostatné časti;  

- odôvodnenia (recitálu) 78 druhý odsek smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní, 
podľa ktorého veľkosť a predmet jednotlivých častí by mali slobodne určiť verejní 
obstarávatelia, ktorí by v súlade s príslušnými pravidlami o výpočte predpokladanej hodnoty 
obstarávania mali mať možnosť zadať niektoré časti zákazky bez uplatnenia postupov 
uvedených v tejto smernici. Verejný obstarávateľ by mal byť povinný zvážiť vhodnosť 
rozdelenia zákaziek na časti, pričom naďalej by mal mať možnosť samostatne rozhodovať 
na základe akéhokoľvek dôvodu, ktorý považuje za relevantný, a to bez toho, aby podliehal 
administratívnemu alebo justičnému dohľadu. Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by 
nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, hlavné dôvody tohto rozhodnutia verejného 
obstarávateľa by sa mali uviesť v samostatnej správe alebo v súťažných podkladoch. 
Takýmto dôvodom by napríklad mohlo byť, že verejný obstarávateľ sa domnieva, že takéto 
rozdelenie by mohlo predstavovať riziko obmedzenia hospodárskej súťaže alebo riziko, že 
vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným či drahým, alebo že potreba 
koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko 
ohrozenia riadneho plnenia zákazky;  

- dikcie čl. 46 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejní 
obstarávatelia môžu rozhodnúť o zadaní zákazky vo forme samostatných častí a môžu 
určiť veľkosť a predmet takýchto častí. 

 
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

6.1 Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 
2, 810 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

6.2 NUTS kód zákazky: SK  
6.3 Lehoty a podmienky dodania sú podrobne uvedené v opise predmetu zákazky 

a v zmluvných podmienkach. 
 

7. Zdroj finančných prostriedkov 
7.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a z o 

štrukturálnych fondov Európskej únie, a to z prostriedkov Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra.  

7.2 Verejný obstarávateľ v zákazke neposkytuje preddavky. Spôsob a podmienky fakturácie sú 
bližšie uvedené v zmluvných podmienkach.  

7.3 Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 

8. Variantné riešenia 
8.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

predmetu zákazky a ani verejný obstarávateľ nevyžaduje variantne riešenie.  
8.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnocovania ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

9. Lehota viazanosti ponuky 
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do termínu uvedeného v bode IV.2.6) oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk 
nebude lehota viazanosti dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk. Po uplynutí lehoty podľa druhej vety lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť. 

 
10. Obhliadka miesta poskytovania služieb 

10.1  Obhliadka miesta poskytovania služieb nie je potrebná.  
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11. Mena a ceny uvádzané ponuky, spôsob určenia ceny 

11.1 Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za požadovaný predmet zákazky dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

11.2 V cene musia byť započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk 
podľa § 2 a § 3 zákona  č.  18/1996  Z.  z.  o  cenách  v platnom  znení  a  §  3  vyhl.  MF  
SR č. 87/1996 Z. z. Súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň 
a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných 
opatrení ustanovených osobitnými predpismi. 

11.3 Cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov 
alebo poplatkov). 

11.4 Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH, výšku DPH v EUR a cenu celkom vrátane 
DPH vyjadrenú v EUR. 

11.5 V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, toto uvedie v Návrhu na plnenie kritéria 
(Príloha č. 2). 

11.6 Určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný. 
11.7 Uchádzač spracuje svoj návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, ktorý tvorí 

Prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov. 
11.8 Cenu za jednotlivé položky ako aj celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky, 

uchádzač uvedie do príslušného formulára „Priloha_c_6_strukturovany_rozpocet“, ktorý 
tvorí Prílohu č. 6 k súťažným podkladom a ktorý bude tvoriť prílohu Zmluvy. 

11.9 Ponúknutá cena bude počas trvania Zmluvy cenou maximálnou, musí byť vypočítaná v 
súlade s Prílohou č. 6, pričom bude obsahovať všetky náklady úspešného uchádzača 
potrebné na splnenie predmetu zákazky. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 6 ako 
súčasti ponuky uchádzača sú cenami pevnými počas celého trvania Zmluvy. 

11.10 Uchádzač je povinný pri vyplnení tabuľky v Návrhu na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 6 
týchto súťažných podkladov dodržať nasledovné obmedzenia: 

11.10.1 Počet jednotiek doplnený uchádzačom nemôže byť vyšší, ako je maximálny 
% podiel na celkovom počte ČD v rámci riešenia, ktoré je predmetom projektu. 
Percentuálne limity sú definované v Príručke oprávnenosti výdavkov Prioritnej osi 
7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana- 

infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html 

11.10.2 Počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku sa uvádza v celých číslach 

bez desatinných miest. 

11.10.3 Jeden človekodeň sa rovná 8 človekohodinám. 

11.10.4 Jednotková cena v EUR bez DPH za experta nesmie prekročiť limity 

definované v Príručke oprávnenosti výdavkov Prioritnej osi 7 Informačná 

spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana- 

infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html 

11.11 V prípade ponuky, ktorej predmetom bude aj dodávka softvérových produktov tretích 

strán (proprietárny softvér), uchádzač rozšíri tabuľku o potrebný počet riadkov a 

identifikuje názovproduktu, t.j. ak napríklad predmetom dodávky budú produkty ako 

Microsoft, ORACLE a SAP alebo ekvivalentné produkty, tak uchádzač rozšíri priloženú 

tabuľku a do stĺpca Pozícia / Produkt doplní názov produktu miesto textu Softvérové 

produkty tretích strán). 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
http://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-
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11.12     Uchádzač uvedie celkovú cenu za poskytnutie predmetu zákazky podľa Návrhu na 
plnenie kritérií Prílohy č. 9 týchto súťažných podkladov aj rozdelenú v rámci jednotlivých 
etáp, pričom cena za každú etapu nesmie presiahnuť určené maximálne % z ceny za 
Dielo uvedené v nasledujúcej tabuľke Finančného harmonogramu fakturačných 
míľnikov: 

 

 

Finančný harmonogram fakturačných míľnikov 

 

Etapa projektu % podiel z celkovej ceny za Dielo 

Etapa 1: Analýza a Dizajn Maximálne 15% z ceny za Dielo 

Etapa 2: Implementácia a Testovanie Maximálne 75% z ceny za Dielo 

Etapa 3: Nasadenie Maximálne 30% z ceny za Dielo 

Súčet ceny za jednotlivé etapy nemôže presiahnuť cenu za Dielo. 

 
12. Komunikácia. 

12.1 Komunikácia a výmena informácií (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, 
ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu 
dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.  

12.2 Podľa § 20 ods. 1 prvá veta zákona komunikácia a výmena informácií vo verejnom 
obstarávaní sa uskutočňuje písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak 
tento zákon neustanovuje inak. 

12.3 Verejný obstarávateľ realizuje predmetné verejné obstarávanie (vrátane elektronickej 
komunikácie) prostredníctvom IS EVO. 

12.4 Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO je, aby mal uchádzač príslušné 
technické a odborné predpoklady – technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. 
Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované 
v aktuálnych príručkách a videonávodoch. Pre prácu v IS EVO je potrebné nasledovné 
technické vybavenie: 

12.4.1 počítač s prístupom na Internet a kancelárske aplikácie,  
12.4.2 Adobe Acrobat Reader DC 
12.4.3 Podporované prehliadače: 

Microsoft Internet Explorer verzia 11 alebo vyšší, 
Microsoft Edge verzia 40 alebo vyšší 
Mozilla Firefox verzia 57 alebo vyšší, 
GoogleChrome verzia 60 alebo vyšší, 
Safari verzia 12 alebo vyšší, 
Opera verzia 50 alebo vyšší. 

12.5 Na komunikáciu uskutočnenú záujemcom/uchádzačom iným spôsobom ako 
prostredníctvom IS EVO verejný obstarávateľ nebude prihliadať, resp. prihliadne na ňu 
iba v rozsahu, že verejný obstarávateľ prostredníctvom elektronickej pošty bezodkladne 
upozorní hospodársky subjekt na potrebu uskutočniť komunikáciu prostredníctvom IS 
EVO (za predpokladu že hospodársky subjekt poskytne e-mailovú adresu). 

12.6 Podmienkou komunikácie v IS EVO je, aby Záujemca/uchádzač bol evidovaný 
v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že 
hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len „IS UVO“) evidovaný, 
vytvorí si účet v IS ÚVO. 

 
13. Vysvetlenie  

https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXME
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13.1 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných  
na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým 
záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne 
vopred. 

 
14. Vyhotovenie ponuky  

14.1 Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej forme. 
14.2 Všetky doklady a dokumenty ponuky (ide o dokumenty požadované v rámci bodu  

15 súťažných podkladov „Obsah ponuky“ sa vyhotovujú elektronicky a posielajú cez 
systém EVO. V prípade predloženia listinnej formy ponuky, uchádzač nesplní podmienku 
predloženia ponuky pokiaľ ide o komunikačný formát a určený spôsob a bude vylúčený 
v súlade s § 49 ods. 4 zákona. 

14.3 Doklad a dokument, ktorý sa zasiela prostredníctvom IS EVO sa kópia dokladu vrátane 
kópie v elektronickej podobe. Existencia originálnych, resp. overených dokladov a 
dokumentov zaslaných prostredníctvom IS EVO sa potvrdzuje Sprievodným listom (viď 
aktuálne príručky a videonávody pre prácu s IS EVO), obsahujúcim zoznam platných 
zaslaných dokumentov a dokladov, podpísaným podpisom osoby oprávnenej podpisovať 
za záujemcu/uchádzača v súlade s oprávnením podpisovať za záujemcu/uchádzača 
alebo ním splnomocnenou osobou, v prípade splnomocnenia sa vyžaduje aj predloženie 
splnomocnenia, z ktorého bude jednoznačne a nespochybniteľne vyplývať, že osoba, 
ktorá Sprievodný list za záujemcu/uchádzača podpísala, bola splnomocnená 
osobou/osobami, ktoré boli oprávnené, takéto splnomocnenie vystaviť. Verejný 
obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať 
uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie 
originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o 
pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho 
priebehu verejného obstarávania.  

14.4 Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty 
vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom, t. j. v slovenskom jazyku. Ak 
sú doklady alebo dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku, musia byť predložené spolu 
s ich úradným prekladom do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je 
úradný preklad do štátneho jazyka, t. j. slovenského jazyka.  

14.5 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo 
podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu 
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto 
podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. 

 
15. Obsah ponúk   

15.1 Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu:  
- obchodné meno,  
- sídlo,  
- štatutárny orgán,  
- prípadne osoba splnomocnená na podpisovanie ponuky,  
- IČO,  
- DIČ, 
- IČ DPH,  
- bankové spojenie, IBAN, 
- kontaktná osoba na komunikáciu, jej e-mailová adresa, telefónne číslo,  

15.2 Čestné vyhlásenia podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov (pozn.: návrh zmluvy 
sa v ponuke nepredkladá), 

15.3 Návrh na plnenie kritéria podľa Prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, 
15.4 Vyplnená Príloha č. 6 týchto súťažných podkladov, 
15.5 Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania a Prílohy č. 4 Podmienky účasti, 
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15.6 Doklad o zložení zábezpeky, 
15.7 Údaje o podiele zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom, 

vrátane údajov o navrhovaných subdodávateľov, ich percentuálnom podiele na plnení 
zákazky a predmetoch subdodávok podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov. 
V prípade, že uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľom, na 
samostatnom liste uvedie, že žiadnu časť predmetu zákazky nemá v úmysle zadať 
subdodávateľom. 

15.8 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti zo strany subdodávateľov 
(pozri bod 27), 

15.9 Zoznam dôverných informácií podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov 
 

16. Zábezpeka ponuky 
16.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 

30 000,00 eur (slovom tridsaťtisíc eur)  
 

16.2 Spôsob zloženia zábezpeky: 
16.2.1 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, 
16.2.2 poskytnutie poistenia záruky alebo 
16.2.3 zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v 

banke podľa bodu 16.4 týchto súťažných podkladov. 
16.3 Podmienky poskytnutia bankovej záruky a poistenia záruky: 

16.3.1 Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v 
Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo 
zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) a preukazuje sa záručnou listinou tak, ako 
je uvedené ďalej. 

16.3.2 Poistenie záruky uchádzača môže byť poskytnuté poisťovňou so sídlom v 
Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej 
republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“) v súlade so 
zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov alebo ekvivalentným právnym predpisom z inej členskej krajiny a 
preukazuje sa dokladom vystaveným poisťovňou na účely poistenia záruky (ďalej 
len „poistná záruka“) tak, ako je uvedené ďalej.  

16.3.3 Zo záručnej listiny vystavenej bankou alebo z poistnej záruky musí vyplývať, že: 

− banka alebo poisťovňa uspokojí veriteľa - verejného obstarávateľa za dlžníka - 
uchádzača v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného 
obstarávateľa podľa bodu 16.7, 

− banková záruka alebo poistenie záruky sa použije na úhradu zábezpeky ponuky 
vo výške podľa bodu 16.1, 

− banka alebo poisťovňa sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 14 dní po 
doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného 
obstarávateľa podľa bodu 16.4, 

− banková záruka alebo poistenie záruky nadobúda platnosť dňom jej/jeho 
vystavenia bankou alebo poisťovňou a zábezpeka vzniká doručením záručnej 
listiny alebo poistnej záruky verejnému obstarávateľovi, 

− platnosť bankovej záruky alebo poistenia záruky končí uplynutím lehoty 
viazanosti ponúk. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk musí 
zábezpeka zložená formou bankovej záruky alebo poistenia záruky naďalej 
zabezpečovať viazanosť ponuky, až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti 
ponúk. V prípade, ak bude zábezpeka zložená formou bankovej záruky alebo 
poistenia záruky na dobu, ktorá by mala uplynúť skôr ako predĺžená lehota 
viazanosti ponúk, uchádzač bude povinný predložiť bankovú záruku alebo 
poistenie záruky opakovane s predĺženou dobou platnosti pred uplynutím 
pôvodne platnej bankovej záruky alebo poistenia záruky.  

16.3.4 Banková záruka alebo poistenie záruky zanikne: 

− plnením banky alebo poisťovne v rozsahu, v akom banka alebo poisťovňa za 
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uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa, 

− odvolaním bankovej záruky alebo poistenia záruky na základe písomnej 
žiadosti verejného obstarávateľa, 

− uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby 
platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke alebo poisťovni vyplývajúce z 
vystavenej záručnej listiny alebo z vystavenej poistnej záruky. 

16.3.5 Záručná listina alebo poistná záruka podľa bodu 16.3 musí byť súčasťou ponuky. 
Ak bankovú záruku alebo poistenie záruky poskytne zahraničná banka alebo 
zahraničná poisťovňa, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, 
záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla 
takejto banky alebo poistná záruka vyhotovená zahraničnou poisťovňou v štátnom 
jazyku krajiny sídla takejto poisťovne, musí byť zároveň doložená úradným 
prekladom do slovenského jazyka (to neplatí v prípade listiny vyhotovené 
v českom jazyku). 

16.3.6 UPOZORNENIE: Záručná listina alebo poistná záruka, ktorá je vystavená bankou 
alebo poisťovňou ako elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým 
podpisom banky alebo poisťovne sa predkladá ako súčasť ponuky elektronicky. 
Záručná listina alebo poistná záruka, ktorá nie je vystavená bankou alebo 
poisťovňou ako elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým 
podpisom banky alebo poisťovne sa predkladá verejnému obstarávateľovi v lehote 
na predkladanie ponúk ako listinný originál, písomne prostredníctvom pošty, iného 
doručovateľa, osobne do podateľne alebo ich kombináciou, a zároveň ako scan 
ako súčasť ponuky elektronicky. Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu 
záručnej listiny banky, predloží okrem originálu záručnej listiny aj jej úradne 
overenú kópiu. 

 
16.4 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa. 

Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa:  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
IBAN:   SK3581800000007000243944 
SWIFT/BIC:   SPSRSKBA    
Variabilný symbol: číslo výzvy na predkladanie ponúk (bez písmen)  
Špecifický symbol: IČO uchádzača 
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa 
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Túto skutočnosť bude 
verejný obstarávateľ preverovať na vyhodnocovaní ponúk. 
Doba platnosti zábezpeky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet 
verejného obstarávateľa musí byť počas celej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ 
nenastane dôvod na vrátenie zábezpeky. 

 
16.5 Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky: 
Verejný obstarávateľ podľa § 46 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní uvoľní alebo vráti 
uchádzačovi zábezpeku do siedmich (7) dní odo dňa: 

16.5.1 uplynutia lehoty viazanosti ponúk, 
16.5.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ 

vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý 
postup zadávania zákazky, 

16.5.3 uzavretia zmluvy 
Verejný obstarávateľ vráti zábezpeku aj v prípade, ak záujemca zloží zábezpeku na účet 
verejného obstarávateľa a nepredloží svoju ponuku do lehoty na predkladanie ponúk, príp. do  
predĺženej lehoty na predkladanie ponúk, a to v lehote do siedmich dní odo dňa uplynutia týchto 
lehôt. 
16.6 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v 

bode 16.2. 
16.7 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač: 
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16.7.1 odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo 
16.7.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 

zákona o verejnom obstarávaní. 
 

17. Náklady na ponuku 
17.1 Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami 

uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky 
alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním 
ponuky.  

17.2 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi  prostredníctvom systému EVO a 
predložené v lehote na predkladanie ponúk sa stávajú súčasťou dokumentácie 
k verejnému obstarávaniu. 

 
18. Predkladanie ponúk 

18.1 Pri predkladaní ponúk sa bude postupovať podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona. 
18.2 Uchádzač vypracuje a predloží ponuku len elektronicky, cez IS EVO.  
18.3 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie 

ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na 
ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na 
ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. 

 
19. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

19.1 Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk a elektronicky, 
prostredníctvom IS EVO. 

19.2 Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v bode IV.2.2) oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania.  

19.3 Nevyžaduje sa šifrovanie ponuky. V prípade, že uchádzač zašifruje ponuku heslom, 
uchádzač doručí heslo na odšifrovanie ponuky v systéme IS EVO postupom podľa 
Príručky pre Záujemcu/uchádzača  https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-
5f7.html    

 
20. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

20.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

20.2 Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky. Doplnenú, 
zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné predložiť elektronicky 
prostredníctvom IS EVO v lehote na predkladanie ponúk  

20.3 Pre doplnenie alebo zmenu elektronickej ponuky sú záväzné a určujúce aktuálne platné 
 príručky a videonávody, voľne dostupné na stránke Úradu pre verejné obstarávanie TU, 

ktoré je potrebné poznať. 
 

21. Otváranie/sprístupnenie ponúk  
21.1 Otváranie/sprístupnenie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 zákona. 
21.2 Ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, a 

umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom 
funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku 
určeným spôsobom komunikácie. 

21.3 Otváranie/sprístupnenie ponúk sa uskutoční v čase uvedenom v bode IV.2.7) oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania. 

21.4 Verejný obstarávateľ sa rozhodol využiť v systéme EVO ver. 18.0 funkcionalitu "on-line" 
sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk 
všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na 
predkladanie ponúk. Príručka k funkcionalite "on-line" sprístupnenie ponúk je na 
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html 

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20220401.html#paragraf-20
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
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21.5 Verejný obstarávateľ nastavil v súvislosti s "on-line" sprístupnením ponúk štruktúrované 
kritéria, uchádzač ich musí v systéme EVO ver. 18.0  pri predkladaní ponuky vyplniť. 

 

22. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk 
22.1 Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a 

vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 
kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

22.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia sú uvedené Prílohe č. 2 
súťažných podkladov. 

22.3 Komisia bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v súlade s § 53 zákona. 
22.4 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti zo strany uchádzačov 

a subdodávateľov v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito 
súťažných podkladmi, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 14. 

22.5 Elektronická aukcia sa nepoužije. 
 

23. Informácia/ Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
23.1 Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 55 zákona. 

 
24. Zmluva a jej uzavretie 

24.1 Verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť dve zmluvy s určené v prílohe týchto 
súťažných podkladov s jedným uchádzačom.  

24.2 Úspešný uchádzač  je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do desiatich pracovných dní 
odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 2 až 7 zákona. 

24.3 Pri uzavretí zmluvy sa bude postupovať v súlade s § 56 zákona. 
24.4 Verejný obstarávateľ si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu 

zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom bez akýchkoľvek sankcií (ak 
už nedošlo zo strany zmluvných strán k plneniu). 

24.5 Verejný obstarávateľ si ako objednávateľ uplatňuje nasledovnú podmienku: Zmluva 
nadobudne platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť' dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky, nie však skôr ako po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ 
príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv 
na výsledok Verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z 
kontroly prijímateľovi; ak boli v rámci finančnej kontroly Verejného obstarávania 
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok Verejného 
obstarávania, Zmluva o dielo nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s 
výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia 
podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, 
ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za Verejné obstarávanie. 

24.6.   Verejný obstarávateľ informuje, že jeden z výsledkov projektu, ktoré budú sledované je 
naplnenie merateľných ukazovateľov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.  
Upozorňujeme  tak úspešného uchádzača na budúce plnenia vyplývajúce z verejného 
obstarávania so záväzkami objednávateľa uvedené  v zmluve o poskytnutí NFP.  

24.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo projekt prerušiť alebo nerealizovať v prípade, 
že riadiace alebo sprostredkovateľské orgány neposkytnú alebo prerušia finančné 
prostriedky na projekt (NFP). 

 
25. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

25.1 Verejný obstarávateľ  zachová mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, 
ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytne; na tento účel uchádzač alebo záujemca 
označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. 
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25.2 Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné 
tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, 
modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len 
cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. 

25.3 Ustanovením bodu 25.1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce 
povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné 
oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu 
zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a ani ustanovenia 
ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa 
verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa 
verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného 
predpisu. 

25.4 Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za 
zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, 
osôb poskytujúcich uchádzačovi kapacity) so spracovaním osobných údajov 
uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
26. Konflikt záujmov 

26.1 Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu 
záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť 
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

26.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, kedy zainteresovaná osoba, ktorá môže 
ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti 
formálneho zapojenia do priebehu verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy 
finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať 
za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. 

26.3 Zainteresovanou osobou je najmä osoba, ktorá sa podieľala na príprave a realizácii 
verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi 
podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave a realizácii 
verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími právomocami, ktorá môže 
ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na 
jeho príprave alebo realizácií. 

26.4 Verejný obstarávateľ zabezpečí posudzovanie možnosti vzniku konfliktu záujmov vo 
všetkých etapách  procesu tohto verejného obstarávania. 

26.5 Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje, aby 
záujemca, uchádzač, resp. člen skupiny dodávateľov, subdodávateľ vo všetkých fázach 
procesu verejného obstarávania postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov 
spôsobom, potvrdí  podľa Prílohy č. 5 týchto súťažných podkladov.  

26.6 Záujemca/Uchádzač/subdodávateľ je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie 
o konflikte záujmov alebo o možnosti jeho vzniku, písomne  informovať o tejto 
skutočnosti verejného obstarávateľa. 

26.7 Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak identifikuje  
konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej 
osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej 
povinností a zodpovedností s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade 
nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, verejný obstarávateľ 
v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) zákona vylúči uchádzača z tohto verejného obstarávania. 

 
27. Subdodávatelia 

27.1 Uchádzač je oprávnený plniť zmluvu aj prostredníctvom subdodávateľa, pričom 
uchádzač bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 
subdodávateľa, ako aj za služby vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o 
subdodávke.  
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27.2 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má 
v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok. 

27.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. 

27.4 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o 
jeho nahradenie. Vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ. 
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Prílohy súťažných podkladov: 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 – Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

Príloha č. 3A – Zmluvné podmienky – Zmluva o dielo 

Príloha č. 3B – Zmluvné podmienky - Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji 
informačného systému 

Príloha č. 4 – Podmienky účasti 

Príloha č. 5 – Vyhlásenia 

Príloha č. 6 – Štrukturovaný rozpočet 

 
 


