
 

V Bratislave, dňa 18.10.2018 

 

VEC: „Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava a 

rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“ - oznámenie o elektronickej komunikácii a výmene 

informácií v systéme EVO 

 

Kontaktná osoba (PanGen s.r.o., Eurovea, Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava) obstarávateľa - 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská  2,  842 04 

Bratislava, IČO: 00156752 v rámci verejnej súťaže na predmet zákazky „Sústava vodných diel Gabčíkovo- 

Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“, 

vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 171 zo dňa 07.09.2017 pod zn. 2017/S 171 - 351101  a 

vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 zo dňa 08.09.2017 pod. zn. 12718 – MSP, oznamuje 

s ohľadom na znenie Výkladového stanoviska č. 4/2018 zo dňa 13.09.2018 vydaného Úradom pre verejné 

obstarávanie, že komunikácia a výmena informácií v predmetnom verejnom obstarávaní, medzi 

obstarávateľom a uchádzačom/uchádzačmi v procese verejného obstarávania bude po 18.10.2018 prebiehať 

v súlade s § 20 ods. 1 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) elektronickou formou, prostredníctvom 

modernizovanej a rozšírenej verzie informačného systému Elektronické verejné obstarávanie verzia 18 

(ďalej len „systém EVO“), dostupnom na doméne Úradu pre verejné obstarávanie – https://iszu.uvo.gov.sk/. 

Obsahom elektronickej komunikácie prostredníctvom systému EVO bude po 18.10.2018 akákoľvek 

komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním na účely jeho dokončenia a to v súlade so zákonom, 

s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon. 

Zo strany obstarávateľa bola vykonaná transformácia predmetnej zákazky do systému EVO. Je potrebné, 

aby ste sa ako uchádzači registrovali k danej zákazke pre potreby ďalšej elektronickej komunikácie 

podľa nižšie uvedeného postupu. 

 

Postup pre uchádzača: 

1. V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO, je potrebné vytvoriť si účet. 

2. V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky, ešte nie je 

registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať. 

https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add 

3. V prípade, ak je to potrebné, môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný 

hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky. 

4. Cez priložený odkaz zaevidujte Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách 

vykonaných na danej zákazke). 

https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZiadostPapierovaForma/ZiadostPapierovaFormaDetail.

aspx?ZakazkaId=409707 

Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zverejnené v rámci systému 

EVO (na jeho portáli) v časti Príručky. Rovnako ako Príručky, pre odborné ovládanie systému EVO 

účastníkom procesu verejného obstarávania sú nápomocné aj videonávody tiež zverejnené v rámci systému 

EVO na nasledujúcej elektronickej adrese https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.  

Pravidlá pre doručovanie sú tiež uvedené na portáli EVO, v časti Príručky (adresa 

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html).  

V prípade otázok týkajúcich sa modernizovaného systému EVO kontaktujte sa emailom na: 

helpdesk_evo@uvo.gov.sk, prípadne telefonicky na: + 421 2 50264 370 
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Všetky doklady a dokumenty po 18.10.2018 v rámci elektronickej komunikácie v tomto verejnom 

obstarávaní budú zo strany uchádzača/uchádzačov predložené v podobe naskenovaného originálu alebo 

naskenovanej úradne overenej kópie originálu vo formáte .pdf.  

Ak obstarávateľ nadobudne pochybnosti o pravosti takto predložených dokladov a dokumentov, vyhradzuje 

si právo požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač 

v rámci tohto verejného obstarávania v naskenovanej podobe podľa tohto oznámenia, a to na adresu sídla 

kontaktného miesta obstarávateľa: PanGen s. r. o., Eurovea, Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava. 

Zmluva o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude podpísaná obstarávateľom 

a úspešným uchádzačom v písomnej – listinnej podobe. 

Obstarávateľ si bude plniť všetky svoje informačné a notifikačné povinnosti v súlade so zákonom 

a predmetnými súťažnými podkladmi naďalej v profile obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné 

obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/256) a na webovom sídle 

obstarávateľa (http://www.vvb.sk/cms/index.php?page=zoznam-vyhlasenych-obstraravani). Obstarávateľ 

odporúča uchádzačom, aby naďalej priebežne sledovali tieto domény. V súlade s uvedeným toto oznámenie 

bude tiež zverejnené na týchto doménach a tiež bude predmetom opravného oznámenia – korigenda. 
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