Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
v súlade s § 53 a § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Identifikačné údaje
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo verejného obstarávateľa:

Národné centrum zdravotníckych informácií
Lazaretska 26, 811 09 Bratislava 1
IKT pre NCZI.
IKT/NCZI/2020-007 Kritický HW a SW
pre prevádzku eZdravia

2. Predmet / názov zákazky:

3. Druh postupu:
Dynamický nákupný systém v súlade s ust. §
58 až 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
4. Označenie v Úradnom vestníku EÚ:
5. Označenie vo Vestníku VO č.:
6. Lehota na predkladanie ponúk
7. Lehota na otváranie ponúk
8. Vyhodnotenie ponúk komisiou

č.2020/S 207-501 756 zo dňa 23.10.2020
č. 222/2020 dňa 26.10.2020 pod zn. 37890MUT
03.05.2021o 10:00 hod
03.05.2021o 13:00 hod

Ponuky boli predložené elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, spĺňajúceho požiadavky uvedené v § 20
zákona. V lehote na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovných uchádzačov:
P. č.
1
2
3
4
5
6
7

Názov uchádzača

ID uchádzača
33328
33359
33385
33387
33396
33430
33434

Komisia po vyhodnotení ponúk skonštatovala nasledovné:

Dátum a čas doručenia
29.04.2021 15:01:23
30.04.2021 09:39:44
30.04.2021 14:06:43
30.04.2021 14:22:40
02.05.2021 13:43:17
03.05.2021 09:45:14
03.05.2021 09:56:48

Ponuky spoločnosti:
P. č.
1
5

Názov uchádzača

ID uchádzača
33328
33396

splnili požadované požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v
súťažných podkladoch.
Ponuka spoločnosti:
P. č.
2

Názov uchádzača

ID uchádzača
33359

Komisia vyhodnotila ponuku uchádzača z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a v zmysle § 53 ods. 1 ZVO a listom dňa 05.05.2021 žiadala
o vysvetlenie v nasledovnom znení:
Verejný obstarávateľ požadoval v položke č.4 zariadenie 4. Thales nShield HSM karta nShield
6000+ F3 - SEE Ready, zároveň pripustil, že bude akceptovať kompatibilnú náhradu určenú
výrobcom zariadení, v prípade EOL výrobku. Je však nutné uviesť presný názov zariadenia.
Vo Vašej ponuke uvádzate v položke č. 4 zariadenie s názvom Thales Luna PCIe HSM A750,
taktiež vo svojej ponuke, Ste predložili požadovaný produktový list k danému zariadeniu.
Z predložených dokladov a dokumentov jasne nevyplýva splnenie podmienky o náhrade
určenej výrobcom.
Komisia Vás žiada o preukázanie / napr. potvrdenie výrobcu.../, že Vami ponúknutý produkt je
kompatibilná náhrada určená výrobcom zariadení.
Súčasne upozornila uchádzača, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Lehota na doručenie vysvetlenia bola stanovená v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia
tejto žiadosti podľa § 53 ods. 5 písm. c) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
komunikačného rozhrania josephine
Uchádzač zaslal odpoveď na žiadosť o vysvetlenie dňa 07.05.2021 14:56:08 t.j v požadovanej
lehote. V liste uvádza, že prikladá elektronickú formu potvrdenia zo strany výrobcu o splnení
podmienok o náhrade určenej výrobcom.
Verejný obstarávateľ opätovne prehodnotil splnenie požadovaného a konštatuje, že ponuka
uchádzača splnila požadované požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
uvedené v súťažných podkladoch.

Ponuka spoločnosti:
P. č.
3

Názov uchádzača

ID uchádzača
33385

Komisia vyhodnotila ponuku uchádzača z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a v zmysle § 53 ods. 1 ZVO a listom dňa 05.05.2021 žiadala
o vysvetlenie v nasledovnom znení:
Verejný obstarávateľ požadoval v bode 7 Výzvy na predkladanie ponúk s názvom obsah
ponuky nasledovné:
e. Produktové listy preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky jednotlivých
položiek predmetu zákazky v slovenskom jazyku.
Z dôvodu právnej istoty komisia žiadala uchádzača o vysvetlenie, akým spôsobom preukazuje
splnenie vyššie uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa.
Súčasne upozornila uchádzača, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Lehota na doručenie vysvetlenia bola stanovená v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia
tejto žiadosti podľa § 53 ods. 5 písm. c) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
komunikačného rozhrania josephine.
Žiadosť o vysvetlenie bola uchádzačovi doručená dňa 05.05.2021 o 11:31:17. Odpoveď
uchádzača bola doručená verejnému obstarávateľovi dňa 10.05.2021 o 16:29:08 t.j po termíne,
ktorý bol stanovený na dva pracovné dni odo dňa doručenia žiadosti, čiže uplynul 07.05.2021
00:00 vrátane.
Na základe vyššie uvedeného bola ponuka uchádzača vylúčená v súlade s § 53 ods. 5 písm. c)
zákona o verejnom obstarávaní.

Ponuka spoločnosti:
P. č.
4

Názov uchádzača

ID uchádzača
33387

Komisia vyhodnotila ponuku uchádzača z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a v zmysle § 53 ods. 1 ZVO a listom dňa 05.05.2021 žiadala
o vysvetlenie v nasledovnom znení:
Verejný obstarávateľ požadoval v položke č.4 zariadenie 4. Thales nShield HSM karta nShield
6000+ F3 - SEE Ready, zároveň pripustil, že bude akceptovať kompatibilnú náhradu určenú
výrobcom zariadení, v prípade EOL výrobku. Je však nutné uviesť presný názov zariadenia.
Vo Vašej ponuke uvádzate v položke č. 4 zariadenie s názvom Thales Luna PCIe HSM A750,
taktiež vo svojej ponuke, Ste predložili požadovaný produktový list k danému zariadeniu.

Z predložených dokladov a dokumentov jasne nevyplýva splnenie podmienky o náhrade
určenej výrobcom.
Komisia Vás žiada o preukázanie / napr. potvrdenie výrobcu.../, že Vami ponúknutý produkt je
kompatibilná náhrada určená výrobcom zariadení.
Súčasne upozornila uchádzača, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Lehota na doručenie vysvetlenia bola stanovená v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia
tejto žiadosti podľa § 53 ods. 5 písm. c) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
komunikačného rozhrania josephine
Uchádzač zaslal odpoveď na žiadosť o vysvetlenie dňa 07.05.2021 16:41:37t.j v požadovanej
lehote. V liste deklaruje nasledovné:
že výrobca Thales aktuálne ponúka v rámci HMS produktov iba karty LUNA, a tieto spĺňajú
podmienku určenú verejným obstarávateľom, t.j. kompatibilná náhrada určená výrobcom
zariadení.
Verejný obstarávateľ opätovne prehodnotil splnenie požadovaného a konštatuje, že ponuka
uchádzača splnila požadované požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
uvedené v súťažných podkladoch.
Ponuka spoločnosti:
P. č.
6

Názov uchádzača

ID uchádzača
33430

Komisia vyhodnotila ponuku uchádzača z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a v zmysle § 53 ods. 1 ZVO a listom dňa 05.05.2021 žiadala
o vysvetlenie v nasledovnom znení:

1. Komisia žiada o vysvetlenie/potvrdenie, že ponuka uchádzača pri položke č. 4 nShield
6000+ F3 - SEE Ready spĺňa požadovaný opis predmetu zákazky v nasledovnom znení:
„Ponuka musí zahŕňať záruku po dobu 5 rokov od inštalácie zariadenia s pokrytím
8x5 a odstránením poruchy do NBD.“
2. Zároveň verejný obstarávateľ požadoval v bode 7 Výzvy na predkladanie ponúk
s názvom obsah ponuky nasledovné:
e. Produktové listy preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky jednotlivých
položiek predmetu zákazky v slovenskom jazyku.
Uchádzač vo svojej ponuke predložil produktové listy v anglickom jazyku pre zariadenie
Thales nShield Connect 6000, ale zároveň vo svojej ponuke uvádza zariadenie Thales nShield
HSM karta nShield 6000+ F3 SEE Ready
Komisia v súlade s § 53 ods. 1 žiadala o vysvetlenie z dôvodu právnej istoty, akým spôsobom
preukazuje splnenie vyššie uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa. Súčasne upozornila
uchádzača, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.

Lehota na doručenie vysvetlenia bola stanovená v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia
tejto žiadosti podľa § 53 ods. 5 písm. c) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
komunikačného rozhrania josephine.
Žiadosť o vysvetlenie bola uchádzačovi doručená dňa 05.05.2021 o 11:30:22. Termín pre
zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie márne uplynul dňa 07.05.2021 00:00 vrátane. Do
daného termínu uchádzač nedoručil verejnému obstarávateľovi požadované.
Na základe vyššie uvedeného bola ponuka uchádzača vylúčená v súlade s § 53 ods. 5 písm. c)
zákona o verejnom obstarávaní.

Ponuka spoločnosti:
P. č.
7

Názov uchádzača

ID uchádzača
33434

Komisia vyhodnotila ponuku uchádzača z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a v zmysle § 53 ods. 1 ZVO a listom dňa 05.05.2021 žiadala
o vysvetlenie v nasledovnom znení:
Komisia žiada o vysvetlenie/potvrdenie, že ponuka uchádzača pri položke č. 4 nShield 6000+
F3 - SEE Ready spĺňa požadovaný opis predmetu zákazky v nasledovnom znení: „Ponuka musí
zahŕňať záruku po dobu 5 rokov od inštalácie zariadenia s pokrytím 8x5 a odstránením poruchy
do NBD.“
Súčasne upozornila uchádzača, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Lehota na doručenie vysvetlenia bola stanovená v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia
tejto žiadosti podľa § 53 ods. 5 písm. c) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
komunikačného rozhrania josephine
Uchádzač zaslal odpoveď na žiadosť o vysvetlenie dňa 07.05.2021 14:14:08 t.j v požadovanej
lehote s nasledovným vysvetlením:
Týmto si dovoľujeme Verejného obstarávateľa ubezpečiť, že cenová ponuka Uchádzača pri
položke „č. 4 – nShield 6000+ F3 - SEE Ready“ zahŕňa záruku v rozsahu, ktorý Verejný
obstarávateľ pri predmetnej položke požadoval“. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si
týmto Uchádzač dovoľuje zaslať ako prílohu tejto odpovede dokument „Product information
support“, v ktorom uvádzame podrobný rozpis ponúkanej záruky k predmetnej položke č.4.
Verejný obstarávateľ opätovne prehodnotil splnenie požadovaného a listom dňa 11.05.2021
žiadala o vysvetlenie v nasledovnom znení:
Verejný obstarávateľ požadoval v bode 7 Výzvy na predkladanie ponúk s názvom obsah
ponuky nasledovné:
e. Produktové listy preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky jednotlivých
položiek predmetu zákazky v slovenskom jazyku.

Z dôvodu právnej istoty komisia žiada uchádzača o vysvetlenie, akým spôsobom preukazuje
splnenie vyššie uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa.
Súčasne upozornila uchádzača, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Lehota na doručenie vysvetlenia bola stanovená v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia
tejto žiadosti podľa § 53 ods. 5 písm. c) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
komunikačného rozhrania josephine
Uchádzač zaslal odpoveď na žiadosť o vysvetlenie dňa 13.05.2021 14:35:48 t.j v požadovanej
lehote s nasledovným vysvetlením:
Z dôvodu zrejmej chyby, Uchádzač žiaľ nedopatrením zabudol k odovzdanej cenovej ponuke
priložiť požadovaný Produktový list ponúkaného zariadenia. Za vzniknuté nedorozumenie sa
týmto Uchádzač ospravedlňuje.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si Uchádzač dovoľuje zaslať ako prílohu tejto
odpovede dokument „Technický list_Thales-Luna-PCIe-HSM-7-pb“, predmetný produktový
list ponúkaného zariadenia v požadovanom slovenskom jazykovom prevedení.

Na základe informácií doručených v stanovenej lehote dňa 13.05.2021 14:35:48 komisia
opätovne posúdila splnenie požiadaviek na predmet zákazky.
Komisia konštatovala, že požiadavky na predmet zákazky požadované vo výzve ste nesplnili
a to nasledovne:
Verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk požadoval predloženie dokladu
Produktové listy preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky jednotlivých položiek
predmetu zákazky v slovenskom jazyku.
Ako uvádzate vo Vašom vysvetlení na našu žiadosť, že z dôvodu zrejmej chyby, uchádzač
nedopatrením zabudol k odovzdanej cenovej ponuke priložiť požadovaný Produktový list
ponúkaného zariadenia. Zároveň uchádzač priložil požadovaný dokument.
V súlade s § 53 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z. z. nie je možné doplniť ponuku nakoľko by došlo
k jej zmene. Vami predložené vysvetlenie nie je možné akceptovať. Za obsah dokumentov
a dokladov predložených uchádzačom do ponuky je zodpovedný uchádzač sám na vlastnú
zodpovednosť a vo vlastnej starostlivosti.
Na základe vyššie uvedeného bola ponuka uchádzača vylúčená v súlade s § 53 ods. 5 písm. c)
zákona o verejnom obstarávaní.

9. Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia kritéria prostredníctvom systému JOSEPHINE
vyzval verejný obstarávateľ všetkých zaradených uchádzačov na účasť v elektronickej
aukcii v systéme PROEBIZ, ktorý je nadstavbou systému JOSEPHINE. Elektronická
aukcia sa konala 09.06.2021 o 10:00 hod.

Dátum odoslania Výzvy na účasť vo
výberovom konaní:
Začiatok Aukčné kolo:
Ukončenie Aukčné kolo:

2021-06-04 15:47:10
2021-06-09 10:00:00
2021-06-09 10:26:00

Uchádzači sa umiestnili v nasledovnom poradí po elektronickej aukcii:

Názov uchádzača

ID uchádzača

Celková ponuka uchádzača

33359
33387
33328
33396

91 700.00 EUR
92 467.20 EUR
161 104.00 EUR
166 920.00 EUR

Poradie
uchádzača
1
2
3
4

Komisia po ukončení elektronickej aukcie, opätovne vyhodnotila ponuku uchádzača
umiestneného na prvom mieste a požiadala listom zo dňa 21.06.2021 o nasledovné vysvetlenie:
V rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy, verejný obstarávateľ žiada uchádzača o stanovisko
ku kompatibilite a komunikácii súčasných HSM kariet nShield Thales 6000+ F3 a uchádzačom
ponúkaných Thales Luna PCIe HSM A750 (položka č. 4) v jednom spoločnom
Security world-e. Dodané karty budú doplnené do existujúceho security world IAM prostredia
pozostávajúceho z HSM Thales 6000+ F3 kariet.
Žiadame uchádzača o potvrdenie, že dané karty budú kompatibilné a komunikácia medzi nimi
bude prebiehať bez problémov.
Vysvetlenie vo Vami predloženej ponuke preukazujúcich splnenie požiadaviek verejného
obstarávateľa žiadame doručiť v lehote dvoch pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti
podľa § 53 ods. 5 písm. c) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
komunikačného rozhrania josephine.
Uchádzač zaslal odpoveď na žiadosť o vysvetlenie dňa 25.06.2021 t.j v požadovanej lehote
s nasledovným:
Uchádzač potvrdzuje, že dané karty sú plne kompatibilné a komunikácia medzi nimi bude
v existujúcom security IAM prostredí prebiehať bez problémov.
Zároveň uchádzač pripojil potvrdenie od spoločnosti THALES, ktorá deklaruje nasledovné:
„výrobce Thales DIS tímto potvrzuje, že „Thales nShield HSM“ už není v produktové nabídce
naší společnosti a jako možnost náhrady (plná kompatibilita) nabízíme Thales Luna PCIe HSM
A750“

Na základe informácií doručených v stanovenej lehote komisia opätovne posúdila splnenie
požiadaviek na predmet zákazky a požiadala listom zo dňa 08.07.2021 o vysvetlenie
v nasledovnom znení:
V rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy, verejný obstarávateľ žiadal uchádzača dňa
23.06.2021 o stanovisko ku kompatibilite a komunikácii súčasných HSM kariet nShield Thales
6000+ F3 a uchádzačom ponúkaných Thales Luna PCIe HSM A750 (položka č. 4) v jednom
spoločnom Security world-e. Pričom dodané karty budú doplnené do existujúceho security
world IAM prostredia pozostávajúceho z HSM Thales 6000+ F3 kariet.
Verejný obstarávateľ žiadal uchádzača o potvrdenie, že dané karty budú kompatibilné
a komunikácia medzi nimi bude prebiehať bez problémov.
Uchádzač doručil dňa 25.06.2021 t. j v lehote na zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie,
odpoveď, kde potvrdil, že dané karty sú plne kompatibilné a komunikácia medzi nimi bude
v existujúcom securite IAM prostredí prebiehať bez problémov. Zároveň priložil elektrickú
formu potvrdenia obchodného zástupcu výrobcu (e-mail), o splnení podmienok o náhrade
určenej výrobcom ako uchádzač konštatuje v predloženom liste. V potvrdení obchodného
zástupcu výrobcu sa uvádza že výrobok Thales nShield HSM už nie je v produktovej ponuke
našej spoločnosti a ako možnosť náhrady (plne kompatibilná) ponúkame Thales Luna PCIe
HSM A750.
Verejný obstarávateľ vo svojej výzve na predloženie ponúk požadoval kompatibilnú náhradu
určenú výrobcom zariadení.
Zároveň verejný obstarávateľ z verejne dostupných zdrojov zistil skutočnosť, že spoločnosť
nCipher Security je spoločnosťou, ktorá vznikla na prelome rokov 2018 a 2019 vyčlenením zo
spoločnosti Thales eSecurity z dôvodu akvizície spoločnosti Gemalto (SafeNet) a ich produktov
(vrátane konkurenčného) do portfólia Thales eSecurity. nCipher Security dočasne operovala do
januára 2019 ako samostatná obchodná jednotka v rámci Thales eSecurity a teraz už spadá
nCipher Security pod spoločnosť Entrust Datacard.
Verejný obstarávateľ žiada o vysvetlenie tvrdenia obchodného zástupcu výrobcu kde uvádza
nasledovné „Thales nShield HSM už nie je v produktovej ponuke našej spoločnosti a ako
možnosť náhrady (plne kompatibilná) ponúkame Thales Luna PCIe HSM A750“,
Z dôvodu právnej istoty žiadame o vysvetlenie či dané zariadenie nie je už v produktovej
ponuke spoločnosti z dôvodu akvizície alebo z dôvodu, že dané zariadenie sa už nevyrába
/EOL/, nakoľko to z daného potvrdenia exaktne nevyplýva. Súčasne prosíme uviesť výrobcu
produktu Thales Luna PCIe HSM A750.
Zároveň verejný obstarávateľ žiada uchádzača o zaslanie potvrdenia/stanoviska od výrobcu
zariadenia Thales Luna PCIe HSM A750 (položka č. 4) a/alebo od výrobcu zariadenia HSM
kariet nShield Thales 6000+ F3 v nasledovnom znení:
Potvrdenie/stanovisko ku kompatibilite a komunikácii súčasných HSM kariet nShield Thales
6000+ F3 a uchádzačom ponúkaných Thales Luna PCIe HSM A750 (položka č. 4) v jednom
spoločnom Security world-e. Novoobstarané karty budú doplnené do existujúceho security
world IAM prostredia pozostávajúceho z HSM Thales 6000+ F3 kariet.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzača o potvrdenie/stanovisko výrobcu/ov zariadení, že dané
karty budú kompatibilné s kartami nShield Thales 6000+ F3 a komunikácia medzi nimi bude
prebiehať bez problémov.

Vysvetlenie vo Vami predloženej ponuke preukazujúcich splnenie požiadaviek verejného
obstarávateľa žiadame doručiť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti podľa § 53
ods. 5 písm. c) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného
rozhrania josephine.

Uchádzač zaslal odpoveď na žiadosť o vysvetlenie dňa 19.07.2021 08:51:50 t.j v požadovanej
lehote s nasledovným:
na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 08. 07. 2021, Vaše číslo IKT/NCZI/2020-007003, kde verejný obstarávateľ požaduje vysvetlenie a upresnenie viacerých informácií,
predkladáme v prílohe tohto sprievodného listu vyjadrenie/stanovisko zástupcu výrobcu
THALES.
Zároveň dávame do pozornosti možnosť uskutočnenia technickej konzultácie priamo so
zástupcom výrobcu.
Komisia verejného obstarávateľa zvolala rokovanie na ktoré boli prizvaní zástupcovia
spoločnosti uchádzača a komisia verejného obstarávateľa.
Zápis zo stretnutia je prílohou tejto zápisnice.
Výsledok rokovanie je nasledovný: Obe strany tak ako verejný obstarávateľ ako aj uchádzač,
ktorý sa umiestnil na prvom mieste súhlasili, že ponúkané zariadenia nespĺňajú požadované
verejným obstarávateľom.
Zápisnica z rokovania bola odsúhlasená oboma stranami cez systém josephine dňa 26.07.2021
14:32:26

Na základe vyššie uvedeného sa komisia rozhodla pre odporučenie zrušenia verejného
obstarávania, nakoľko aj ponuka umiestnená na 2. mieste obsahovala rovnaké produkty, ktoré
nespĺňali požadované verejným obstarávateľom. Pri uchádzačovi, ktorý sa umiestnil na 3.
mieste po elektronickej aukcii však verejný obstarávateľ nevie predpokladať relevantnosť ceny,
nakoľko cenový rozdiel medzi prvými ponukami a treťou je markantný.

10. Záverečné stanovisko komisie:
Komisia konštatuje že na základe §57 ods. 2 ZVO, ruší verejné obstarávanie na predmet
zákazky, z dôvodu úpravy technickej špecifikácie.
§ 57 ods. 2 ZVO
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu
verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného rámci zreteľa, pre ktoré nemožno
od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní
pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný
vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo
ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

11. Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.
Prílohou je prezenčná listina s podpismi jednotlivých členov komisie.
Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Bratislava

