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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35937874
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Mária Kuklicová
Telefón: +421 220824466
Fax: +421 220824387
Email: maria.kuklicova@vszp.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet:  zdravotné poistenie

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Projekt CUD – nákup a podpora licencií softvérového produktu OpenText eDocs DM

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55
Kód NUTS:SK0

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je nákup, upgrade a podpora licencií pre Centrálne úložisko dokumentov (ďalej len CUD),
vybudované na softvérovom produkte OpenText eDocs DM.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 48310000-4 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72261000-2 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.1.8)    Časti
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Táto zákazka sa delí na časti:  Nie
II.1.9)    Informácie o variantoch

Varianty sa budú prijímať:  Nie
II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  231 000,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  30

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Áno
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa

tieto podmienky a spôsoby riadia
29.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 10 000,00 eur (slovom
desaťtisíc eur), a to poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov na účet
verejného obstarávateľa. 
29.2 Zábezpeku je možné uskutočniť: 
29.2.1 Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 
Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Banková záruka môže byť
vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo
zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky musí byť v bankovej záruke minimálne do skončenia lehoty
viazanosti ponúk. Z bankovej záruky vystavenej bankou ďalej musí vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (verejného
obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade  
prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa. Banka predĺži platnosť bankovej záruky v  
prípade, že verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom a banke predĺženie lehoty viazanosti ponúk z dôvodu uplatnenia
revíznych postupov. Banka sa musí bezpodmienečne zaviazať zaplatiť na účet verejného obstará- 
vateľa pohľadávku krytú bankovou zárukou do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na jej zaplatenie.
Banková záruka vzniká dňom písomného vyhlásenia banky a zábezpeka vzniká doručením záručnej listiny ako súčasti
ponuky, preloženej v lehote na predkladanie ponúk verejnému obstarávateľovi.  
Banková záruka zanikne:  
a)Plnením banky vo výške zábezpeky, ktoré banka poskytla za uchádzača v prospech verejného 
obstarávateľa, 
b)uvoľnením bankovej záruky uchádzača na základe písomného oznámenia súhlasu verejného obstarávateľa
doručeného banke a uchádzačovi, 
c)uplynutím lehoty platnosti bankovej záruky, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia lehoty platnosti neuplatnil svoje
nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal
uchádzača o predĺženie lehoty platnosti bankovej záruky z titulu predĺženia lehoty viazanosti. Ak bankovú záruku
poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, banková záruka vyhotovená
zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky, musí byť zároveň doložená úradným prekladom do
slovenského jazyka. 
 
29.2.2Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa. 
V prípade zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa tieto musia byť zložené na účet: , 
Banka: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 7000182424/8180 
Variabilný symbol: IČO dodávateľa, maximálny počet znakov 10  
Špecifický symbol: 6/2013 
Konštantný symbol: 0558 
Informácie pre príjemcu platby: PROJEKT CUD  
 
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
29.3Ak nebude platná záručná listina súčasťou ponuky uchádzača alebo nebudú v stanovenej lehote uložené finančné
prostriedky na účte verejného obstarávateľa, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený. Uchádzač bude
písomne upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §
138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 
29.4Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do siedmich dní od uzavretia Zmluvy. 
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29.5Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, v
prípade ak: 
29.5.1 uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil z verejného
obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní,  
29.5.2vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa
v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.  
29.6Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, zábezpeku uchádzačom bezodkladne vráti. 
29.7Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti
ponúk § 36 ods. 4, ak v prípadoch podľa § 32 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom
alebo predloží doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi, uvedenými v čestnom vyhlásení alebo ak neposkytne súčinnosť
podľa § 45 ods. 9.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ponuku môže predložiť okrem uchádzača aj skupina dodávateľov. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. V prípade predloženia ponuky skupinou, verejný
obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala čestné vyhlásenie, podpísané oprávneným zástupcom všetkých členov
skupiny o tom, kto bude za skupinu konať a podpisovať zmluvu. Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie predmetu
zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, musí mať do termínu na uzavretie Zmluvy stanoveného
verejným obstrávateľom právnu subjektivitu, ktorú musí písomne preukázať.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Nie

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne
osvedčených kópií. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia : 
1.1.1nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme - preukáže
podľa § 26 ods. 2 písm. a) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk, 
1.1.2nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. a) výpisom z registra trestov nie starším ako
tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 
1.1.3nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. b) potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 
1.1.4nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. c) potvrdením
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 
1.1.5nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm.
d) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk, 
1.1.6je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - preukáže podľa § 26 ods. 2
písm. e) platným dokladom o oprávnení dodávať tovar súvisiacim s predmetom činnosti alebo platným dokladom o
zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, 
1.1.7nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať. 
1.1.8nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
a) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
b) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou  
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz  
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účasti vo verejnom obstarávaní, 
c) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. h) čestným vyhlásením. 
 
1.1.9nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola  
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia preukáže
podľa § 26 ods. 2 písm. i) čestným vyhlásením. 
 
nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo  
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - preukáže podľa §
26 ods. 2 písm. j) čestným vyhlásením. 
1.2Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované
v bodoch 1.1.1 až 1.1.7 nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o
jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s Výkladovým stanoviskom
č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
1.3Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v
bodoch 1.1.1 až 1.1.6 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
1.4Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo krajine sídla uchádzača.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač v ponuke predloží : 
2.1Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo bánk alebo pobočiek zahraničných bánk v ktorých mal
uchádzač vedené účty za obdobie rokov 2010 až 2012 a vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo bánk
alebo pobočiek zahraničných bánk v ktorých má uchádzač vedené účty v čase predkladania ponuky, o schopnosti
uchádzača plniť svoje finančné záväzky v čase predkladania ponuky a musí obsahovať: 
2.1.1že uchádzač nebol za predchádzajúce tri roky v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete, predloží
zdôvodnenie prečo sa tak stalo, 
2.1.2že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
2.1.3že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie, 
2.1.4pozitívne hodnotenie finančnej situácie uchádzača.  
Vyjadrenie uchádzač doloží originálnym dokladom, alebo jeho úradne osvedčenou kópiou.  
2.2 Čestné vyhlásenie uchádzača, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Čestné vyhlásenie
uchádzač potvrdí svojim podpisom. 
Odôvodnenie: Touto podmienkou si verejný obstarávateľ overuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho
platobnú schopnosť a plnenie si finančných záväzkov voči banke. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby
uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač v ponuke predloží :  
3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri  
roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom  
a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný  
obstarávateľ,  
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,  
vyhlásením uchádzača o ich dodaní.  
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Touto podmienkou účasti overuje verejný obstarávateľ, či je uchádzač schopný dodávať tovar v
požadovanom sortimente včas.  
 
3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. d) doklad s opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo
záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení v súlade s § 29 zákona o verejnom
obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie platného certifikátu systému riadenia kvality vydaného nezávislou
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom, t. j. platný certifikát na systémy
manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 v oblasti správy a obehu dokumentov, t.j. oblasti ktorej sa predmet
zákazky týka alebo porovnateľného certifikátu, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických
noriem alebo z noriem, ktoré uzná verejný obstarávateľ ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi
členských štátov.  
Odôvodnenie: požadované doklady majú garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností
uchádzača s poskytovaním tovaru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
k § 28 ods. 1 písm. a)  
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Zoznam by mal byť rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania, vrátane súvisiacich služieb.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch a
budú uvedené aj vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

VšZP MaKu 6/2013
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Nie
IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho

dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.01.2014 10:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  20.01.2014 10:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  30.04.2014

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  21.01.2014 10:00
Miesto:  V súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa účasť uchádzačov na otváraní ponúk neumožňuje.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Nie
VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Záujemcovi sa poskytnú súťažné podklady na základe podpísanej žiadosti zaslanej poštou alebo doručenej do
podateľne verejného obstarávateľa, v ktorej okrem poštovej adresy a telefónneho čísla uvedie aj svoju emailovú adresu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ si v súlade s
rozsudkom Súdneho dvora (štvrtá komora) vo veci C-27/98 zo 16.9.1999 vyhradzuje možnosť zrušiť použitý postup
zadávania zákazky, ak v postupe zadávania zákazky zostal len jediný uchádzač. 
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aby úspešný uchádzač, ktorý využil inštitút možnosti preukázania splnenia
podmienok účasti čestným vyhlásením, aby do 10 kalendárnych dní po doručení informácie o výsledku vyhodnotenia
ponúk po elektronickej aukcii, zaslal verejnému obstarávateľovi doklady, tak ako to verejný obstarávateľ vyžadoval v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.  
3.V prípade, ak úspešný uchádzač podľa výsledku elektronickej aukcie, odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti
ponúk, komisia na vyhodnotenie ponúk novým vyhodnotením zo zostávajúcich výsledkov uskutočnenej elektronickej
aukcie identifikuje nového úspešného uchádzača. 
4.Uchádzač predloží potvrdenie spoločnosti OpenText, ako vlastníka majetkových práv softvérového produktu eDocs DM
o oprávnenosti uchádzača predávať špecifické licencie produktu ktorý je predmetom obstarávania. 
5.Záujemci, ktorí si nevyžiadali od verejného obstarávateľa súťažné podklady písomnou formou a teda verejný
obstarávateľ o nich nevie, budú mať vysvetlenia zverejnené na profile verejného obstarávateľa.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
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Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35937874
Mamateyova 17 , 850 00 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Telefón: +421 220824466
Email: maria.kuklicova@vszp.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.vszp.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.12.2013
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