
Výzva na predkladanie ponúk  
 
v súlade so zákonom č. 25/2006  Z. z. o verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  
niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov podľa  § 9 ods.9  na  poskytnutie služby 
 
Číslo : 37/2013/Ka 
 
Názov zákazky : Zavedenie elektronického systému platieb za služby spojené    s  parkovaním 
prostredníctvom mobilného telefónu a systému SMS 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov:   Mesto Rožňava 
    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 
    IČO:   00328 758 
    Kontaktná osoba: Mária Kardošová 
    e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 
    Telefón:058/7773 256 
 
2. Typ zmluvy:  
    Zmluva o poskytnutí služby podľa Obchodného zákonníka. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
    Mestský úrad, Šafárikova 29,  Rožňava.   
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
    Predmetom  zákazky  je  zabezpečenie   poskytovania   úhrady  parkovného   v  Zóne  so 
    spoplatneným parkovaním  cez  mobilný telefón  bez   registrácie, a   to  systémom  SMS     
    s využitím  všetkých  mobilných  operátorov  na   Slovensku:  Orange   Slovensko,  a. s.,   
    Slovak  Telekom,  a. s. a  Telefónica   Slovakia,  s. r. o.    a   zabezpečenie   systému   na   
    overenie  platnosti  úhrady  parkovného  vrátane  odborného  zaškolenia. 
    4.1  Miesto dodania:  
      Mesto Rožňava – Zóna s obmedzeným státím v zmysle Prevádzkového poriadku č. 

P1/07/2012 (ďalej len „Prevádzkový poriadok“)vydaným príspevkovou organizáciou 
Technické služby mesta Rožňava. 

      Lokality parkovacích miest P1 – parkovisko pred VÚB; P2 – parkovisko pred OKC; P3 – 
Parkovisko  Šafárikova ulica; P4 – parkovisko  Námestie - východ; P5 – parkovisko 
Námestie západ; P6 – parkovisko Čučmianska ulica; P7 – Betliarska cesta.  

 
     4.2  Charakteristika predmetu predaja parkovného prostredníctvom SMS: 

 zabezpečenie výstupov z databázových štatistík poskytovanej služby, 
 vyplatenie súčtu konečných súm za  SMS  parkovanie v  zmysle  mesačnej  štatistiky    

mesačne na účet mesta najneskôr do  40  dní  po  ukončení   zúčtovacieho  mesiaca, 
 následne fakturácia odmeny za poskytnutie služieb dodávateľom – príloha k faktúre: 

výstup z databázových  štatistík poskytovanej služby, 
 zabezpečenie troch samostatných zariadení pre kontrolnú činnosť úhrady za  dočasné  

parkovanie vrátane odborného  zaškolenia ,  
 základná  časová jednotka – tarifikácia 1 hodina, cena  za  parkovanie:  

0,50 Eur/1 hodina za jedno motorové vozidlo  
 čas spoplatnenia: pondelok - piatok od 08.00 hod. do 18.00 hod. 
 čas spoplatnenia: sobota od 8.00 hod do 14.00 hod.  
 systém  musí rozlišovať  čas, počas  ktorého  sa platí  úhrada  za dočasné 

parkovanie podľa  Prevádzkového poriadku Technických služieb mesta Rožňava na 
dni Pondelok až Piatok v  čase  08.00 do 18.00 hod.  a v sobotu  od  7.30 hod.  do  
14.00 hod. v zónach P1 – P6 v zóne P 7 pondelok – piatok od  06.00 hod. do 14.00 
hod.  

 potvrdenie  zaplatenia  parkovného prostredníctvom spätnej SMS, 
 možnosť zakúpenia SMS parkovacieho lístka  na viac hodín prostredníctvom jednej 

SMS správy, 
 servisná  SMS  komunikácia, vrátane  notifikácií  expirácie  už realizovanej úhrady, 
 servisná  expiračná  SMS  s dobou  10 min. pred  expiráciou, 



 možnosť dopĺňať systém (nové cenové hladiny a pod., variabilná doba trvania 
parkovného, zmena v prevádzkovej dobe). 

 Mimo  prevádzkovej  doby   a   počas  štátneho  sviatku   je  v   lokalite 
spoplatneného  parkovania,  parkovanie  prostredníctvom  SMS  neprípustné.   

 
      Kód  predmetu   zákazky   podľa   platných  klasifikácií.  Spoločný  slovník  obstarávania  
     (CPV): Hlavný slovník: 64212000-5  Mobilné telefónne služby 

                            64212100-6  Služby krátkych textových správ (SMS)  
                            63712400-7  Parkovacie služby 

      
5. Spôsob určenia ceny 
    Navrhovaná zmluvná cena  musí byť stanovená podľa § 3 zákona  NR SR č. 18/1996 Z. z.    
    o cenách v  znení  neskorších  predpisov. Uchádzačom  navrhovaná  zmluvná  cena  bude   
    vyjadrená   percentom   z celkovej   tržby  za   poskytnutú   službu – úhradu   dočasného  
    parkovania   motorových   vozidiel   prostredníctvom   SMS. 
    Odmena /provízia/musí zahŕňať všetky požiadavky verejného  obstarávateľa  podľa Výzvy 
    na predkladanie ponúk, t.j. vrátane všetkých nákladov, dodanie softvéru, prevádzkovanie   
    eP, dopravy na miesto určenia, zaškolenia obsluhy vrátane platby mobilných operátorov. 
     

 Odmena /provízia/ z tržieb za parkovanie stanovená percentom z tržieb: 
 vyjadrené percento bude obsahovať všetky náklady spojené s prevádzkou platobného 

systému,  
 cena za parkovanie cez SMS : 0,50 €/1 hod. vrátane DPH, 
 predpokladaný počet hodín parkovania s úhradou  parkovného cez SMS:  120 000 ks 
 predpokladané tržby za 1 mesiac: 2 500 eur, 
 predpokladané tržby za obdobie dodania zákazky (01.01.2014-31.12.2015): 

60 000  eur. 
    Ak  uchádzač  nie je  platiteľom DPH upozorní na  túto  skutočnosť v  Návrhu  na   plnenie    
    kritérií. 
 
6. Obchodné podmienky 
    Úspešný   uchádzač  predloží   návrh   Zmluvy    o    poskytnutí   služby   na    Zavedenie       
    elektronického  systému  platieb  za   služby  spojené    s   parkovaním   prostredníctvom    
    mobilného    telefónu   a   systému  , podpísaný   štatutárnym  orgánom  uchádzača. 
 
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
    Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

8. Variantné riešenie:  
    Nepripúšťa sa. 

9. Podmienky účasti uchádzačov: 
    Osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 písm. f/ zák. č. 25/2006 Z. z. 
    Uchádzač  preukáže  oprávnenosť poskytovať  predmet zákazky predložením dokladu         
    dokladu o oprávnení poskytovať  služby, ktorá je  predmetom zákazky. Doklad môže   
    záujemca   nahradiť   aj   platným  potvrdením  o   zapísaní  záujemcu  do  zoznamu  
    podnikateľov vedenom Úradom  pre verejné obstarávanie. 
    Doklad sa predkladá ako originál alebo overená kópia. 
 
10. Obsah cenovej ponuky: 
10.1  Identifikačné údaje uchádzača kontakt   na    zodpovedného  zástupcu: meno,   číslo  
        telefónu,   číslo faxu,   e-mailová adresa,  
10.2  Návrh na plnenie kritéria bod č. 18 (Príloha č. 1), 
10.3  Doklady a dokumenty podľa bodu č. 9,  
10.4  Čestné vyhlásenie, uchádzača podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať  
        za uchádzača /tlačivo tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve/, 
10.7 Všetky požadované doklady, ktorými  uchádzač  preukazuje splnenie podmienok účasti  
       vo verejnom  obstarávaní, resp. ďalšie   požadované dokumenty   musia   byť  originály  
       alebo úradne overené kópie originálov, 
10.8 Uchádzač vo svojej ponuke vyznačí údaje, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva 
       alebo   tie,  ktoré   uchádzač   považuje   za   dôverné   informácie,  ktoré  verejnému     



       obstarávateľovi poskytol, 
10.9  Ponuka  musí  byť  pevne  zviazaná  tak,  aby  nebola  rozoberateľná, okrem  tlačovej  
        literatúry -  prospekty a pod. tak, aby  sa  nedali  strany ponuky vyberať, vymieňať  a  
        ani dodatočne vkladať, 
10.10 Verejný   obstarávateľ    požaduje    v   ponuke  usporiadať  doklady   a   dokumenty   
         v chronologickom poradí nasledovne: 

 samostatný list, v ktorom sú uvedené identifikačné údaje uchádzača, 
 návrh na plnenie kritéria, 
 doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, 
 čestné vyhlásenie uchádzača, 
 prípadná iná  dokumentácia (letáky, brožúry, prospekty a iné). 

  
11. Splnenie podmienok účasti : 
     Splnenie  podmienok  účasti  bude  posudzované  na základe predloženia  požadovaných    
      dokumentov   a  dokladov  v  súlade  so   zákonom   a   s   touto Výzvou .  Do   procesu    
     vyhodnocovania   ponúk   budú   zaradené   tie   ponuky,   ktoré    obsahujú   náležitosti 
     určené  v obsahu  ponuky, zodpovedajú  požiadavkám  a   podmienkam   uvedených  vo    
     výzve. Platnou ponukou je ponuka, ktorá súčasne neobsahuje žiadne  obmedzenia a  nie  
     je v rozpore s uvedenými požiadavkami  a   podmienkami. Ostatné  ponuky  uchádzačov  
     budú   vylúčené o čom  bude uchádzač upovedomený s  uvedením dôvodu vylúčenia. 
 
12. Miesto a lehota na poskytnutie predmetu zákazky: 
     Mesto Rožňava – zóna  s obmedzeným státím. 
     Predpokladané obdobie poskytovania služby: 01.01.2014  -  31.12.2015.  
 
13. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.    

14. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:    
      a) dňa 21.11.2013 do 11.00 hod. 
      b) doručenie    poštou    na    adrese   uvedenej   v   bode   1.  tejto  výzvy   v   prípade  
          osobného  doručenia    uchádzači    odovzdajú    ponuku  do   podateľne   Mestského    
          úradu  v   Rožňave. V  prípade,   že    uchádzač  predloží   ponuku   prostredníctvom    
          poštovej   zásielky,    rozhodujúci    je     termín     doručenia    ponuky   verejnému   
          obstarávateľov,  
      c) uchádzač  vloží  ponuku  do  samostatného  obalu,  obal  musí  byť  uzatvorený, 
      d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 

 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
 adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať“! 
 označenie – heslo súťaže  „SMS parkovanie“. 

      Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
      Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.  
 
15.  Otváranie ponúk: 
       Dátum a čas otvárania ponúk: 21.11.2013 o 13:00 hod. 
       Miesto otvárania ponúk: MsÚ Rožňava 
       Pri   použití    elektronickej   aukcie  sa  §  41  zák. č. 25/2006 Z.z.  nepoužije,  z  čoho      
       vyplýva,  že   verejný   obstarávateľ  neumožní   uchádzačom,  ktorí  predložili  ponuku  
       účasť  na  otváraní  ponúk, a  nebude  zaslaná  uchádzačom  ani  zápisnica  z otvárania  
       ponúk. Uchádzači,  ktorí   nebudú   vylúčení  z  verejnej   súťaže,    budú   vyzvaní   na    
       účasť    v     elektronickej   aukcii    v    súlade   s    §  43   zákona. Výzva    na  účasť v    
       elektronickej  aukcii  bude  zaslaná elektronickými prostriedkami a  bude v nej uvedené   
       dátum  a  čas začatia elektronickej  aukcie.  
 
16. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 
      V  tejto výzve  sú  uvedené  všetky  podklady  na  predloženie  cenovej  ponuky. Ďalšie    
      súťažné podklady sa preto neposkytujú. 
 
 17. Podmienky financovania: 
      Predmet   zákazky  sa   bude   financovať  formou  bezhotovostného   platobného styku   
      v  lehote   splatnosti  faktúry    30   kalendárnych  dní  odo  dňa   doručenia  verejnému    



      obstarávateľovi.  Verejný   obstarávateľ  neposkytuje    zálohové  platby. 
      Vyplácanie súčtu konečných  súm  za   SMS  parkovanie  v  zmysle   mesačnej štatistiky   
      Mesačne  na   účet  mesta  najneskôr  do  40 dní  po   ukončení  zúčtovacieho  mesiaca.  
      Faktúry musia byť predložené  minimálne 1 deň  po   prevode  finančných  prostriedkov   
      za  SMS  parkovanie  na   účet   mesta  za   predchádzajúci  mesiac. Príloha  ku   každej  
      faktúre  za   poskytnutie služieb  dodávateľom  bude  výstup  z  databázových   štatistík  
      poskytovanej  služby. 
      Predpokladaná hodnota: 18 000,00 Eur bez DPH. 
 
18. Kritérium na hodnotenie ponúk: 
      - Odmena (provízia) z tržieb za poskytnutie služby vyjadrená v %. 
 
19. Lehota viazanosti ponúk: 
      Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 31.12.2013 

20. Ďalšie podmienky: 
      Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje právo neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, 
      ak   cenová   ponuka    nebude   vyhovovať     finančným    možnostiam    verejného   
      obstarávateľa,  alebo   ak   budú  neregulárne  alebo  inak  neprijateľné. Ak  úspešný   
      uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi  od  podpisu  zmluvy, verejný  obstarávateľ       
      môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

 
 
 

V Rožňave 11.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1  
 

 
 

 NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 
 
 
Predmet zákazky: „Zavedenie elektronického systému platieb za služby spojené s  
parkovaním prostredníctvom mobilného telefónu a systému SMS" 
 
1) Kritérium 1: Odmena z tržieb za poskytnutie služby vyjadrená v %  
 
 

 
Názov zákazky 

 
Odmena (provízia) z tržieb za 
poskytnutie služby vyjadrená 

v % 
 

Zavedenie elektronického systému platieb za služby 
spojené s parkovaním prostredníctvom mobilného 
telefónu a systému SMS 

 

 

 
Platca DPH   áno / nie 
 
 
 
 
Dátum: 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................................................................................   
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
 
 
 
 
 
Pečiatka: 
 



Príloha č. 2  
 
 
 

 Vyhlásenie uchádza ča k predloženej ponuke 
 
 
Údaje o uchádzačovi: 
 
 
Obchodné meno:   

Sídlo:   

Štatutárny zástupca:   

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:    

Fax:   

E-mail:   

Zápis v  Obchodnom alebo 

Živnostenskom registri 

 

 
 
Čestne vyhlasujeme, že: 
 
• všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné 
• súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom 
• všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo 

jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude 
obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude naša ponuka  zo súťaže 
vylúčená 

• nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke 
• predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku 
• súhlasíme s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a 

údaje v nich 
 
 
Dátum: 
 
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 
 
 
 
Pečiatka: 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 3 

 

 

AUKČNÝ PORIADOK 

Verejný obstarávateľ zaradí v rámci vyhodnotenia ponúk predmetnú zákazku   
 

„ Zavedenie elektronického systému platieb za služby spojené s parkovaním prostredníctvom 
mobilného telefónu a systému SMS“ 

  

elektronickú aukciu implementovanú v systéme EVO (www.evo.gov.sk) 

 

V rámci danej zákazky bude použitá  

Otvorená elektronická aukcia pre najnižšiu odmenu (províziu),  

 

z tohto dôvodu verejný obstarávateľ odporúča postupovať podľa 

 „Príručky k novej verzii modulu e-aukcie v systéme EVO“ 

(http://www.evo.gov.sk/InstRes/PriruckaEVO-Uchadzac_e-Aukcia_20110330.pdf) 

 

Nastavenia elektronickej aukcie 
Názov elektronickej aukcie (ďalej len „e-aukcie): : „ Zavedenie  elektronického  systému  platieb za 
služby spojené s parkovaním prostredníctvom mobilného telefónu a systému SMS“ 
  
Počet úspešných víťazov: 1 
 
Pre účely automatického  zostavenia  poradia  ponúk  bude  odmena (provízia) z tržieb za poskytnutie 
služby vyjadrená v %. Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk a východiskom elektronickej aukcie 
je odmena (provízia) z tržieb za poskytnutie služby vyjadrená v %. 
V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im 
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie, a to aktuálna najnižšia odmena (provízia) 
z tržieb za poskytnutie služby vyjadrená v % a aktuálna odmena (provízia) z tržieb vyjadrená v % 
uvedeného uchádzača. 
Minimálny krok zníženia ponuky 
Odmenu (províziu) predmetu zákazky je možno znižovať minimálne o 0,1 %. 
Príklad: 

Uchádzač predloží v ponuke odmenu (províziu) napr. 30%. Minimálny krok zníženia je 0,1 %, a preto 

jeho ponuka bude po prvom minimálnom znížení 29,9%. 

(Minimálny krok zníženia odmeny (provízie) je vo vzťahu k ponuke uchádzača,) 

Systém EVO kontroluje, či predložené nové návrhy percenta  sú nižšie minimálne o 0,1 % v porovnaní 
s predchádzajúcim registrovaným návrhom daného uchádzača. 

Doba trvania e -aukcie: 30 minút 

Presný začiatok a koniec e-aukcie bude uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. 

Časové navýšenie e -aukcie: 2 minúty. 



Časové navýšenie umožní uchádzačom predkladať nové návrhy aj po uplynutí stanoveného konca e-
aukcie v prípade, že nový návrh bude spĺňať podmienku minimálneho rozdielu a bude predložený 
pred uplynutím posledných dvoch minút pred ukončením e-aukcie. Týmto dôjde k posunu 
stanoveného konca  e-aukcie o stanovené časové navýšenie. 

Ak sa do dátumu a času skončenia e-aukcie zníženého o časové navýšenie ukončenia (posledné 2 
minúty od stanoveného konca e -aukcie) nepredloží žiadna nová ponuka spĺňajúca požiadavky 
týkajúce sa minimálneho rozdielu, e -aukcia sa skončí v pôvodne stanovenom dátume a čase 
skončenia e -aukcie. 

 

Zaradenie uchádzačov do e-aukcie: 
Verejný obstarávateľ zaradí do e-aukcie tých uchádzačov, ktorí sa zaregistrovali na predmetnú 
zákazku:  „Zavedenie elektronického systému platieb za služby spojené s parkovaním 
prostredníctvom mobilného telefónu a systému SMS“ zverejnenej na portáli EVO a predložili 
ponuku podľa pokynov na predkladanie ponúk v lehote na predkladanie ponúk.  

Vstupné hodnoty týmto uchádzačom zadá do e-aukcie verejný obstarávateľ na základe hodnôt 
uvedených v predložených ponukách cez systém EVO.   

Výzva na účasť v e-aukcii 

Verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na účasť v e-aukcii prostredníctvom notifikácie zaslanej na 
mailovú adresu uvedenú vo formulári registrácie. Táto notifikácia obsahuje informácie o názve 
zákazky, ku ktorej bola e-aukcia vytvorená, prihlasovacie meno uchádzača, dátum a čas začiatku e-
aukcie ako aj linku do aukčného priestoru.  

V termíne začatia e-aukcie bude uchádzačom zaradeným do e-aukcie zaslaná notifikácia, ktorá 
informuje  o jej začatí. 

Obidve vyššie uvedené notifikácie obsahujú linku do priestoru e-aukcie. Kliknutím na danú linku sa 
zobrazí okno vyžadujúce zadanie užívateľského mena a hesla uchádzača.  

Pre vstup do priestoru e-aukcie je potrebné zadať prihlasovacie meno uvedené v notifikácii a heslo, 
ktoré uchádzač zadal do formulára pri registrácií do tejto zákazky. 

Po prihlásení je aukčný priestor zákazky sprístupnený uchádzačovi. Ak nenastal čas začiatku e-aukcie, 
je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených na sprístupnenej stránke. V ľavej časti obrazovky 
je zobrazený čas začiatku e-aukcie. 

Priebeh e-aukcie 

Po sprístupnení aukčného priestoru uchádzači predkladajú nové návrhy , pričom systém EVO 
prepočíta vstupnú odmenu (províziu) celkom za celý predmet zákazky. Každý nový návrh uchádzača 
je potrebné potvrdiť prostredníctvom položky menu „Potvrdiť“ (umiestnenej v pravom hornom rohu 
obrazovky). Až takto potvrdený návrh bude zaradený do položky „Registrovaný návrh“, pričom musí 
splniť podmienku minimálneho rozdielu, vzťahujúcu sa na celý objem dodávky. Na nedodržanie 
minimálneho rozdielu je uchádzač upozornený systém EVO prostredníctvom hlásenia o nedodržaní 
tohto rozdielu. 

Uchádzač v e-aukcii má sprístupnené počas e-aukcie v každom okamihu hodnoty svojho 
predchádzajúceho návrhu v položke „Registrované“, svoje relatívne umiestnenie v položke „Moja 
pozícia“ a hodnotu najlepšej ponuky v položke „Najlepšia ponuka“, ktoré systém EVO prepočíta 
okamžite po predložení novej ponuky ktorýmkoľvek uchádzačom  v e-aukcii. Do ukončenia e-aukcie 
môže uchádzač predkladať nové návrhy odmeny.  

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý v e-aukcii predloží za dodanie celého predmetu zákazky najnižšiu 
odmenu (províziu) z tržieb za poskytnutie služby vyjadrenú v %.  



Návrh na plnenie kritérií predložený uchádzačom nemôže obsahovať nulové hodnoty. 

 

 

Skončenie e-aukcie 

O skončení e-aukcie informuje uchádzačov systém EVO prostredníctvom zaslania notifikačného e-
mailu. Notifikačný e-mail obsahuje aj linku na e-aukciu pre zobrazenie výsledkov.  

 

Ďalšie informácie 

1. Technické prekážky na strane verejného obstarávateľa, ktoré je možné preukázať, oprávňujú 
verejného obstarávateľa zopakovať e-aukciu v rámci danej zákazky na ten istý predmet 
obstarávania. O tejto skutočnosti budú prostredníctvom systému EVO bezodkladne 
informovaní všetci uchádzači a bude im oznámený ďalší postup.  

2. Technické problémy na strane uchádzača nebudú dôvodom na opakovanie ani na zrušenie e-
aukcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


