Príloha č. 5 k Výzve na predloženie ponuky
Elektronický podpis/UEZ
1. E-podpis/UEZ je uznávaná elektronická značka vystavená na kvalifikovanom systémovom
certifikátu vydanom akreditovaným poskytovateľom certifikačných služieb, ktorým sa
označujú v systéme EVOSERVIS podávané ponuky a doručované dokumenty, ktoré sú
obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. Tam, kde sa vyžaduje zaručený elektronický
podpis v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, vloží uchádzač/záujemca dokument do
systému EVOSERVIS podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
Zaručený elektronický podpis prostredníctvom aplikácie XZep a eID karty:
Aplikácia XZep slúži na podpisovanie samostatných príloh vo formáte .pdf zaručeným
elektronickým podpisom. Podmienkou úspešnej inštalácie aplikácie XZep Signer je mať
naištalovanú najnovšiu aplikáciu D.Signer/Xades. Na otváranie príloh podpísaných aplikáciou
XZep Signer je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu D.Viewer (súčasť balíčka D.Signer/Xades).
Aplikácia XZep Signer sa dá využiť pri komunikácii s inštitúciami, v prípadoch keď je potrebné
dokumenty alebo prílohy zaslať podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Užívateľ na
využitie aplikácie XZep Signer musí disponovať kvalifikovaným certifikátom (napr. na eID
karte). Aplikácia funguje neviazane na služby portálu ÚPVS.
2. E-podpis/UEZ sa nevydáva priamo na uchádzača (firmu, spoločnosť), ale na osobu uchádzača,
ktorá je poverená podávať ponuku a súčasne poverená na komunikáciu v procese verejného
obstarávania. Ak uchádzač má registrovaných v systéme EVOSERVIS viac poverených osôb,
potom každá poverená osoba bude mať svoj vlastný elektronický podpis/UEZ.
3. Žiadosť o vystavenie e-podpisu/UEZ je voľne dostupná na stránke www.evoservis.sk prípadne
na stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/ v časti (po kliknutí na tlačidlo Registrovať) Registračný
formulár alebo v časti – „Upraviť účet“ – žiadosť o e-podpis/UEZ. Po vyplnení žiadosti
uchádzač, resp. poverená osoba uchádzača na predloženie ponuky zašle žiadosť
prevádzkovateľovi systému na emailovú adresu info@evoservis.sk (na zaregistrovanie).
4. Prevádzkovateľ systému zabezpečí vydanie e-podpisu/UEZ pre poverenú osobu uchádzača. Po
vystavení e-podpisu/UEZ bude žiadateľovi oznámené, na jeho v registrácii uvedený e-mail, že
si môže prevziať zo systému e-podpis/UEZ.
5. Užívatelia, ktorí sú zaregistrovaní v systéme elektronického nástroja EVOSERVIS a bol im už
vystavený e-podpis/UEZ, využívajú na podpísanie ponuky a na komunikáciu v komunikačnom
rozhraní systému už pridelený e-podpis/UEZ v systéme produktu EVOSERVIS.
6. Poverená osoba, ktorá predkladá ponuku, nezasiela svoj e-podpis/UEZ verejnému
obstarávateľovi na sprístupnenie ponuky. Sprístupnenie elektronicky podaných ponúk pre
účely vyhodnocovania sa realizuje tak, že po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk systém
EVOSERVIS sprístupní ponuky osobe zodpovednej za vykonanie prieskumu trhu, potom čo vloží
do IS EVOSERVIS svoj vlastný e-podpis/UEZ.

