Výber
zo Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.25/2006 Z.z.
§ 18
(1) Nástroje 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.
(2) Ak ide o elektronickú komunikáciu súvisiacu s postupom zadávania zákazky, musia mať
zainteresované strany k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy vrátane
kódovania a šifrovania. Ponuka musí byť podpísaná elektronickým podpisom podľa osobitného
predpisu.9)
(3) Ak doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, nie sú
vydávané v elektronickej podobe, uchádzač alebo záujemca ich predloží v listinnej podobe v lehote
určenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť.
(4) Zariadenia, ktorými sa realizuje elektronická komunikácia, najmä elektronický prenos a
prijímanie ponúk a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných
postupov zaručovať, aby
a) boli splnené požiadavky na elektronické podpisy, ktoré sa vzťahujú na ponuky a na žiadosti o
účasť,
b) bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponúk a žiadostí o účasť,
c) bolo možné primerane zabezpečiť, že pred určenou lehotou nikto nesmie mať prístup k
informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,
d) bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu podľa písmena c), presné zistenie
tohto porušenia,
e) len oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
f) počas postupu zadávania zákazky bol prístup ku všetkým alebo k časti odovzdaných informácií
možný len na základe predchádzajúceho rozhodnutia oprávnených osôb,
g) rozhodnutie oprávnených osôb podľa písmena f) mohlo umožniť prístup k odovzdaným
informáciám až po vopred určenom termíne,
h) informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami mohli zostať prístupné len
osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať.
§ 18a
Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v
listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide
o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej
podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez
uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

