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Komunikácia

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje 
písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak zákon o verejnom 
obstarávaní neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú 
komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia 
byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi 
informačných a komunikačných technológií. 

Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý 
zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a 
žiadosti o účasť. Obsah ponúk, návrhov a žiadostí o účasť možno sprístupniť a 
preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie. 



Komunikácia

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v: 

 oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 

 oznámení použitom ako výzva na súťaž, 

 oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo 

 vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska, 

zverejnia podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a 
identifikujú informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie 
realizuje. 



Komunikácia

Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným 
funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie 
realizuje. 

Zainteresované strany musia mať k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej 
povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých podmienok, určených vopred 
verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. 



Komunikácia

Použitie elektronických prostriedkov nie je povinné, ak:

a) by si osobitná povaha verejného obstarávania vyžadovala špeciálne nástroje, zariadenia alebo 
formáty súborov, ktoré nie sú všeobecne dostupné alebo ktoré nie sú podporované všeobecne 
dostupnými počítačovými programami,

b) počítačové programy podporujúce formáty súborov vhodné na vypracovanie ponuky používajú 
také formáty súborov, pri ktorých nemožno používať iné počítačové programy s otvoreným 
zdrojovým kódom, všeobecne dostupné počítačové programy alebo sa na tieto počítačové 
programy vzťahujú také licenčné podmienky, ktoré znemožňujú ich prevzatie alebo použitie na 
diaľku,

c) je potrebné špeciálne kancelárske zariadenie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemá 
bežne k dispozícii alebo

d) sa vyžaduje predloženie vzorky, fyzického modelu alebo modelu v pomernej veľkosti, ktorý 
nemožno predložiť elektronickými prostriedkami.



Komunikácia

Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie 
ponúk, návrhov a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných 
postupov zabezpečovať, aby:

 bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponuky, návrhu a žiadosti o účasť,

 bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k 
informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,

 výlučne oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,

 bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám alebo k časti odovzdaných informácií možný výlučne 
pre oprávnené osoby,

 bol prístup výlučne pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom 
termíne,

 informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné výlučne osobám, 
ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať,

 bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu alebo podmienky prístupu podľa vyššie 
uvedeného, presné zistenie tohto porušenia alebo pokusu o toto porušenie.



Určenie lehôt

Na účely zákona o verejnom obstarávaní sa do lehoty určenej podľa dní 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, 
ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom 
mesiaca. 

Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je 
posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 



Určenie lehôt

Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na 
preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo 
uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy 
ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný 
predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasti 
alebo lehotu na predkladanie návrhov. 

 najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk (vysvetlenie)

 lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa 
odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

 verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú 
zmluvu alebo rámcovú dohodu najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia 
oznámenia



Určenie lehôt

Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ prihliadajú na zložitosť predmetu zákazky alebo koncesie 
a čas potrebný na vypracovanie ponúk; tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na 
predkladanie ponúk a na predloženie žiadostí o účasť podľa zákona o verejnom 
obstarávaní. 

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 
predkladajú v štátnom jazyku. 

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je 
úradný preklad do štátneho jazyka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v 
oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov umožniť predloženie 
ponuky aj v inom jazyku, ak ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej 
koncesie alebo súťaž návrhov. 
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