Oznámenie pre uchádzačov o spôsobe elektronickej komunikácie pre
zákazku ev.č.: NL 0818 „S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti
a mládež“- služby
KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

- KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 343/2015 Z. z. určuje
prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne
dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi
informačných a komunikačných technológií. Komunikácia sa bude uskutočňovať
elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného
nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk
- Námietka sa podáva v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa zákona
č. 305/2016 v znení zákona č. 214/2014 Z.z. o e-Governmente (prostredníctvom
ÚPVS), a doručuje sa Úradu pre verejné obstarávanie a verejnému obstarávateľovi
v pozícii kontrolovaného. V tomto prípade sa iba takéto doručenie považuje za moment
doručenia. Momentom doručenia pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie
moment odoslania informácií resp. dokumentov, ktoré sa nachádzajú okamžite
v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa alebo uchádzača.
- Momentom doručenia/ odoslania akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia
o výsledku verejného obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok
účasti alebo vylúčenia ponuky) pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie
moment odoslania informácií resp. dokumentov prostredníctvom elektronického
nástroja eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite
v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa alebo uchádzača
- Za účelom elektronickej komunikácie, každý uchádzač do 2 pracovných dní odo dňa
oznámenia o spôsobe elektronickej komunikácie, elektronicky prostredníctvom portálu
www.ezakazky.sk predloží Prílohu - „Vyhlásenie o elektronickej komunikácii“
podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

Príloha - Vyhlásenie o elektronickej komunikácii

PREDMET ZÁKAZKY:

S KAMARÁTKOU ENERGIOU EFEKTÍVNE PRE DETI A MLÁDEŽ

Identifikácia uchádzača:

Názov:
Sídlo:
IČO:
t.č.:
e-mail:
Prehlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k zákazke "S Kamarátkou Energiou efektívne pre
deti a mládež", budeme využívať naše konto s užívateľským menom xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx na portáli
www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním
(sprístupnením) v našom konte s užívateľským menom xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx na portáli
www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej zodpovednosti.
Pozn.: uchádzač doplní e-mailové adresy

V.................................dňa......................

Meno a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

