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I. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK 

 
1. OTVÁRANIE PONÚK 

 
 Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s ustanoveniami §52 zákona o VO. 
 
1.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 20.08.2019 o 10.00 hod. na adrese: 

  
Názov: Slovenská správa ciest, IVSC Košice 

Obec (mesto):        Košice                     
Ulica:                      Kasárenské námestie  4   
Poschodie:           zasadačka 2. poschodie. 

 

Komisia otvorí každú ponuku prístupnú pre verejného obstarávateľa v lehote na otváranie ponúk. 
V prípade zašifrovanej ponuky heslom je uchádzač povinný najneskôr do lehoty na otváranie ponúk 
poskytnúť verejnému obstarávateľovi heslo. V opačnom prípade bude ponuka pre verejného 
obstarávateľa v čase otvárania ponúk neprístupná, čo je dôvodom na vylúčenie ponuky. 
 

1.2 Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku 
prostredníctvom systému IS EVO v lehote na predkladanie ponúk.  
Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny 
orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk 
preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača aj plnomocenstvom  na zastupovanie.  

 
1.3 Komisia otvorí ponuky v poradí, v akom boli predložené do lehoty na predkladanie ponúk. Otváraním 

ponúk elektronicky prostredníctvom systému IS EVO sa rozumie ich sprístupnenie na vyhodnotenie pre 
komisiu.  

 
 Komisia zverejní obchodné mená, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a 

ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na 
vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponukách sa nezverejňujú. 

 
1.4 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle prostredníctvom 

elektronickej komunikácie v systéme IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky  v lehote na 
predkladanie ponúk vyššie uvedeným spôsobom a sprístupnili ich verejnému obstarávateľovi, zápisnicu 
z otvárania ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk. 

 
 

2. DÔVERNOSŤ PROCESU  VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 

2.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk 
a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné 
osoby verejného obstarávateľa nesmú zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným 
osobám. 
 

2.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné (nie v zmysle zákona č.215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov), nebudú zverejnené. 

 
2.3 Verejný obstarávateľ v zmysle §22 zákona o VO informuje uchádzačov, že je povinný zachovávať 

mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu 
uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za 
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dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne 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.  

 
Ustanoveniami prvej a druhej vety 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 tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 

 
 

3. PRESKÚMANIE PONÚK 
 

3.1 POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  

3.1.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia:  
a) podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 

zákona o VO 
b) podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona 

o VO 
c) podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34, § 36 

zákona o VO 

3.1.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje 
splnenie podmienok účasti v súlade s § 37 ods. 3 zákona o VO 

3.1.3 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania a súťažných podkladov, z predložených dokladov podľa požiadaviek 
uvedených v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti.  

3.1.4 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom 
(JED), v súlade s § 39 zákona o VO. Ak uchádzač preukazuje finančné alebo ekonomické 

postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, 
JED obsahuje informácie podľa § 39 ods. 2 zákona o VO aj o tejto osobe. 

Uchádzač, ktorý nahrádza doklady predložením JEDu predkladá JED  

- za seba 

- za osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti (podpisuje iná osoba) 

V prípade skupiny dodávateľov JED predkladá za každého člena skupiny (podpisuje každý 
člen skupiny. 

Nevylučuje sa kombinácia predloženia dokladov a JED. 

Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek v priebehu procesu požiadať uchádzača o predloženie 
dokladov, ktoré boli nahradené predložením JED. Nepredloženie dokladov v lehote (do 5 
pracovných dní od doručenia žiadosti) je dôvodom na vylúčenie  

3.1.5 V prípade podľa § 39 zákona o VO t.j. ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 
JEDom, postupuje verejný obstarávateľ podľa § 55 ods. 1 zákona o VO.  

3.1.6 Verejný obstarávateľ požiada uchádzačov v zmysle § 40 ods. 4 zákona o VO o vysvetlenie 
alebo doplnenie predložených dokladov ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich 
platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 

3.1.7 Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupuje v súlade s § 40 
ods.5 zákona o VO. 

3.1.8 Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie informácií a údajov predložených v ponuke 
prostredníctvom systému IS EVO. 

3.1.9 Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača ak budú naplnené dôvody uvedené v § 40 ods. 6, 7, 8, 
10 zákona o VO. 
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3.2 VYHODNOCOVANIE PONÚK  

 

3.2.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 

3.2.2 Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa 
na predmet zákazky a náležitosti ponuky, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 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.  

3.2.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 
uchádzač poskytol, požiada prostredníctvom systému IS EVO o vysvetlenie ponuky a ak je to 
potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu 
ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

3.2.4 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré 
spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou 
je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o 
a) 15 % nižšia, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk, okrem ponuky s najnižšou 

cenou a   
b) 10 % nižšia, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia  

3.2.5 Ak sa pri tejto zákazke objaví podľa zákona mimoriadne nízka ponuka, komisia môže 
prostredníctvom IS EVO požiadať uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré 
sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť písomné vysvetlenie nízkej ponuky do 
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. 

Vysvetlenie sa môže týkať najmä: 
 hospodárnosti stavebných postupov, 
 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač 

k dispozícii na  uskutočnenie stavebných prác, 
 osobitosti stavebných prác navrhovanej uchádzačom, 
 dodržiavania povinnosti v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie 

minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia, alebo sociálneho práva 
podľa osobitných predpisov,  

 dodržiavania povinností voči subdodávateľom  
 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

3.2.6 V prípade, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí 
byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola 
poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu EÚ, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.  

3.2.7 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou alebo odôvodnenie 
mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.                   .  

3.2.8 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:  
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa zákona v lehote 

dvoch (2) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí 
dlhšiu lehotu  

b) predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa 
zákona  

c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich (5) pracovných dní 
od doručenia žiadosti, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu   

d) predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú 
nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa zákona o VO.  

e) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie 
ponúk  

f) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávateľa 
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g) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných 
na vypracovanie ponuky. 

3.2.9 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči uchádzača, ktorý je v tom istom postupe zadávania 
zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.  

3.2.10 Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania  a v týchto súťažných podkladoch.  

3.2.11 Uchádzač bude prostredníctvom systému IS EVO upovedomený o vylúčení s uvedením: 
a) Dôvodov vyplývajúcich najmä nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, 

výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými 
verejným obstarávateľom. 

b) lehoty v ktorej môžu byť doručené námietky 

 
 

4. HODNOTENIE PONÚK  

4.1 Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a spôsobom určeným v časti „A.3“ Kritériá na hodnotenie ponúk 
a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov. 

4.2 Pri vyhodnocovaní ponúk verejný obstarávateľ postupuje podľa § 53 zákona o VO.  

4.3 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade: 

4.3.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená 
správne, 

4.3.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom 
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena, 

4.3.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková 
cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej 
jednotkovej ceny, 

4.3.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť 
bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

4.3.5 o každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom 
prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky o predloženie písomného súhlasu s vykonanou 
opravou. 

 

II. PRIJATIE ZMLUVY 

5. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

5.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný 
obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na 1. mieste 
v novozostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Verejný 
obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 
zákona o VO.  
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5.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 5.1; a po odoslaní 
všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých 
ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne 
zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému 
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o 
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 

 
 

6. UZAVRETIE ZMLUVY 
 

6.1 Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bude prijatá, bude uzavretá podľa §56 zákona 
o VO a to najskôr 16-ty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť 
o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa §164 ods.5 alebo 6 zákona o VO alebo ak neboli 
doručené námietky podľa §170 zákona o VO. 

 
6.2 Uzavretá zmluvy nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom.  
 
6.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 

zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 
Takáto ponuka je pre verejného obstarávateľa neprijateľná.  

 
6.4 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo ak nie sú splnené povinnosti podľa §56 ods.8 

zákona o VO, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý 
v poradí. 

 
6.5 Ak uchádzač ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému 

obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných 
dní odo dňa keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu 
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.   

 
6.6 Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi  riadnu 

súčinnosť potrebnú na  uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď 
bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.  

 
6.7 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom / uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať 

sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ich subdodávatelia, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPSV a nie sú zapísaný v RPVS v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. 
o RPVS. 

 
Zahraničný subjekt musí byť zapísaný v RPVS na Slovensku. 
 

6.8 Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol 
údaje o všetkých známych subdodávateľoch (s výnimkou dodávateľa materiálov), o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o VO a predložil čestné vyhlásenie, že 
spĺňajú/v čase plnenia budú spĺňať podmienku podľa § 32 ods. 1, písm. e) zákona o VO vo vzťahu k tej 
časti plnenia zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.  

 Zároveň VO upozorňuje uchádzačov že podľa § 41 ods.4 zákona o VO v súťažných podkladoch, zväzok 
2, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne, stanovuje povinnosť uchádzača/zhotoviteľa a pravidlá zmeny 
subdodávateľa. 
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 Subdodávateľom je v zmysle §2 ods.5 písm. e) zákona o VO hospodársky subjekt ktorý uzavrie alebo 
uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 

 
 

7. ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 
 

7.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak nastane jedna z podmienok uvedených 
v § 57 zákona o VO 

7.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, a postupovať 
v zmysle § 57 zákona o VO, resp. neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym 
uchádzačom v prípade ak ponuky budú neprijateľné, v prípade nepridelenia finančných prostriedkov z 
fondov EU, v prípade ak uchádzač ktorý sa umiestnil tretí v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, v prípade 
nepridelenia súhlasu na podpis zmluvy, v prípade ak ponúkané ceny bez DPH budú vyššie ako 
predpokladaná hodnota zákazky. 

7.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení 
použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní 
zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

 

8. ETICKÉ PODMIENKY 
 

8.1 Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO vylúči z verejného obstarávania 
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel 
v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.   

Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s iným 
hospodárskym subjektom, neoprávnene ovplyvňovať postup verejného obstarávania alebo ovplyvňovať 
člena komisie na vyhodnotenie ponúk alebo zamestnanca verejného obstarávateľa pred alebo počas 
vyhodnocovania ponúk bude viesť k vylúčeniu uchádzača.  

Uchádzač je povinný riadiť sa etickým kódexom záujemcu/uchádzača tak, aby bol zachovaný verejný 
záujem, princípy a zásady verejného obstarávania, ochrana hospodárskej súťaže. Etický kódex sa 
vzťahuje aj na subdodávateľov a iné subjekty účastné v procese verejného obstarávania.  

8.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a informáciách 
označených uchádzačom ako dôverné, okrem informácii, ktoré verejný obstarávateľ zverejňuje v zmysle 
zákona o VO. 

8.3 Súťažné podklady sú duševným vlastníctvom verejného obstarávateľa a slúžia len pre potreby tohto 
postupu verejného obstarávania.  

 

9. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

9.1 V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických 
osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 
Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné 
údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov 
fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania.  

9.2 Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej 
vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Práva osoby, ktorej osobné 
údaje sa spracúvajú, sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a GDPR. 
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9.3 Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj 
súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb 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 a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá 
skupina dodávateľov. 

 

10. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

 

10.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo 
mohli byť dotknuté postupom obstarávateľskej organizácie, môže podať verejnému obstarávateľovi 
žiadosť o nápravu. Žiadosť o nápravu musí obsahovať údaje podľa § 164 ZVO.  

10.2 Uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, môže v prípade zamietnutia 
podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska obstarávateľskej 
organizácie k podanej úplnej žiadosti o nápravu, je oprávnený podať námietky podľa § 170 ZVO. 

 


