
Príloha č. 2 výzvy 

Ostatné informácie 
 

1. Doplnenie pokynov k spôsobu predkladania ponúk: 

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je zákazka obstarávaná 

prostredníctvom elektronického nástroja IS EVOSERVIS, ktorý je prevádzkovaný na internetovej 

adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr/. 

Ponuku uchádzača je potrebné predložiť prostredníctvom IS EVOSERVIS. Registrácia záujemcov 

a uchádzačov v IS EVOSERVIS je bezplatná. 
Všeobecné a obchodné podmienky elektronického nástroja ako aj postup uchádzača, ktorý je potrebné 

dodržať pre korektné predloženie ponuky, je definovaný a podrobne opísaný na vyššie uvedenej 

webovej adrese. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

2. Komunikácia 

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

komunikačné rozhranie IS EVOSERVIS. Sprístupnenie elektronicky podaných ponúk  pre účely 

vyhodnocovania ponúk sa realizuje tak, že po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa ponuky 

sprístupnia verejnému obstarávateľovi. 

 

3. Ostatné 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena predmetu zákazky 

prevyšuje finančné možnosti verejného obstarávateľa pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky 

podklady uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.  

Výsledok tohto verejného obstarávania bude oznámený všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

Ponúknutá cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na realizáciu predmetu zákazky 

Zákazka bude financovaná z fondov EÚ. 

 

4. Podpis zmluvy 

Úspešný uchádzač bude vyzvaný k podpisu zmluvy. Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom 

zmluvy byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. 

V súlade so Zákonom č. 315/2016 Z. z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov účinným od 1.2.2017, § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. - Partnerom verejného 

sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu nie je ten, komu 

majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur, alebo                   

v úhrne neprevyšujúcom sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. 

 

5. Výkonová záruka  

Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy zložiť na účet verejného obstarávateľa výkonovú 

záruku vo výške 5 % zmluvnej ceny, ktorou sa bude zaisťovať plnenie zmluvy riadne a včas.  

Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť poskytnúť verejnému 

obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ môže zmluvu 

uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

http://www.evoservis.sk/mpsvrsr

