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Článok 1 

 

1. V zmysle ZVO vydáva starosta obce ako štatutárny zástupca verejného obstarávateľa 

Obce Močenok (ďalej len ,,Obec“) túto smernicu, ktorá upravuje postupy pri aplikácii 

ZVO pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenia stavebných prác 

a poskytnutie služieb. 

 

2. Obec je podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO verejným obstarávateľom, ktorý je povinný  

pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení ZVO. 

 

3. Táto smernica upravuje: 

a) finančné limity podľa § 5 ZVO vzťahujúce sa na Obec ako verejného 

obstarávateľa, 

b) systém verejného obstarávania, vrátane definovania jeho postupov, 

c) koordinovanie procesu verejného obstarávania,  

d) postupy a metódy verejného obstarávania, ktorými sa zadávajú zákazky na 

dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, pri 

dodržaní princípov: rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych 

subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti, 

e) štandardné formuláre verejného obstarávania. 

 

4.    Účelom a cieľom verejného obstarávania je: 

a) vytvorenie efektívneho  nástroja pre dosiahnutie úspor pri  nákupe bežných   

komodít   s využitím tzv. množstevných zliav, 

b) dodržiavanie a preukázanie zásady transparentnosti pri obstarávaní tovarov,  

stavebných prác a služieb, 

c) zabezpečenie  hospodárnosti vynaložených finančných  prostriedkov  

súvisiacich s procesom verejného obstarávania. 

 

5.   Útvar zabezpečujúci verejné obstarávanie je Útvar sluţieb a investičnej výstavby. 

 

6.   Zákazka na účely ZVO je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými 

verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými 

uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služby. Zmluva, rámcová dohoda a koncesná 

zmluva musia mať písomnú formu, ak ZVO neustanovuje inak (pri zadávaní 

zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v 

ktorých to vyžadujú osobitné predpisy). 

 

7.    Na účely ZVO sa rozumie: 

a) hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina 
takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje 

službu, 

b) záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom 

obstarávaní, 

c) uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku, 

d) koncesionárom je hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ uzavrel  

koncesnú zmluvu podľa ZVO, 

e) subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným  

uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo 

koncesie. 



 

 

 

8. Bežne dostupnými  tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú tovary, 

stavebné práce a služby, ktoré: 

a) nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe        

špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek, 

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov 

aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň 

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované 

pre verejného obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre    

           spotrebiteľov a iné osoby na trhu. 

 

9.   Bežne dostupnými tovarmi alebo službami sú najmä tovary a služby spotrebného 

charakteru. 

 

10. Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na 

zabezpečenie nákupu tovarov alebo služieb bežne dostupných na trhu. Správcom 

elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra SR. Zmluva uzatvorená v 

elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov 

elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzatvorenú v písomnej forme. 

 

11. Referencia je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, 

uskutočnení stavebných práce alebo poskytnutí služby. 

 

12. Spoločný slovník obstarávania (CPV) je jednotný klasifikačný systém pre verejné 

zákazky, ktorým sa v členských štátoch Európskej únie určuje rovnaký opis tovarov, 

služieb a stavebných prác, ku ktorým je pridelený číselný kód a nachádza sa na 

portály ÚVO, t. j. http://www.uvo.gov.sk/cpv- 443.html . 

 

 

Článok 2 

Finančné limity  

 

1. Nadlimitnou zákazkou v súlade s § 5 ods. 2 zákona je zákazka, ktorej predpokladaná 

hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným 

právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“), 

ku dňu vydania tejto smernice je finančný limit:  

a) od 221 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, 

b) od 221 000 €, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, 

c) od 750 000 € ak ide o zákazku na poskytnutie služby podľa prílohy č. 1 ZVO  

d) od 5 548 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

 

2. Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej 

predpokladaná hodnota je niţšia ako finančný limit podľa odseku 1. tohto článku 

a zároveň sa rovná alebo je vyššia ako:  

a) od 70 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku  

na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,   

b)  od 260 000 €, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,  

c)  od 180 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

 

http://www.uvo.gov.sk/cpv-443.html
http://www.uvo.gov.sk/cpv-443.html


 

 

3. Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je:  

a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie 

sluţby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná 

hodnota je niţšia ako finančný limit uvedený v odseku 2. tohto článku a súčasne 

rovnaká alebo vyššia ako 5 000 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti 

zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, 

b)  zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je 

nižšia ako finančný limit podľa odseku 1. tohto článku  a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 

5 000 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára 

na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 

 

Finančné limity: 

a) do 70 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku 

na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,   

b)  do 260 000 €, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,  

c)  do 180 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,  

d)  do  221 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, t. j. 

kumulatívne bude v sebe zahŕňať všetky druhy potravín. 

 

Článok 3 

Zadávanie nadlimitných zákaziek 

 

1. Verejný obstarávateľ v procese verejného obstarávania pri obstarávaní  nadlimitných 

zákaziek plní všetky pravidlá a postupy podľa ZVO, ktorými sa zadávajú 

nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, 

zákazky na poskytnutie služieb, koncesii a súťaže návrhov. 

 

2. Povinnosť aplikovať pravidlá a postupy podľa  zákona sa vzťahuje na zadávanie 

nadlimitných  zákaziek, na ktoré budú vynakladané finančné prostriedky bez ohľadu 

na ich zdroj (či sa bude jednať o vlastné zdroje, prostriedky zo štátneho rozpočtu, 

prostriedky  zo štrukturálnych fondov EÚ a pod.). 

 

 

Článok 4 

Zadávanie  podlimitných  zákaziek 

 
1. Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa ZVO: 

a) podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo  

poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, okrem sluţby, ktorej predmetom je 

intelektuálne plnenie,  

b) podľa § 112 až 116 zákona, ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby,  

ako podľa písmena a) verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Vestníka 

verejného obstarávania.  

   

2. Pri použití postupu podľa § 109 až 111 zákona, prostredníctvom elektronického 



 

 

trhoviska,  nie je možné zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú dohodu 

najviac na 12 mesiacov. 

 

 

Článok 5 

Zadávanie civilných zákaziek s nízkou hodnotou 

 

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby 

vynaloţené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ 

vyzval na predloţenie ponuky viac hospodárskych subjektov za účelom zadania 

zákazky je povinný zabezpečiť dodrţanie princípov rovnakého zaobchádzania 

a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom 

transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby 

jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.  

 

2. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou je verejný obstarávateľ povinný aplikovať 

prvú časť zákona – základné ustanovenia (od § 1 po § 25 zákona o verejnom 

obstarávaní), pokiaľ ustanovenia ďalších častí zákona nezakotvujú odchylnú úpravu, 

resp. ich nevylúčia.  Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepouţijú 

ustanovenia § 4, § 20, § 24 a § 25 ods. 3 (koncesia, el. komunikácia, správa o 

zákazke, prípravné trhové konzultácie). 

 

3. Verejný obstarávateľ môţe vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa 

§ 108 ods. 2. Verejný obstarávateľ môţe vyhradiť právo účasti vo verejnom 

obstarávaní len pre chránené dielne a chránené pracoviská a hospodárske subjekty, 

ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia osôb so zdravotným 

postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb, alebo môţe vyhradiť realizáciu zákazky 

v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, ţe aspoň 30% 

zamestnancov chránených dielní, chránených pracovísk, hospodárskych subjektov a 

programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím 

alebo inak znevýhodnené osoby. 

 

4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môţe postupovať 

podľa § 109 aţ 111, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby beţne 

dostupných na trhu uskutoční verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického 

trhoviska. 

 

5. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona aj vtedy, ak v predchádzajúcom 

zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska spôsobom jej 

zverejnenia na elektronickom trhovisku nebola predloţená ani jedna ponuka 

alebo ani jedna z predloţených  ponúk nespĺňa poţiadavky určené na predmet 

zákazky a za predpokladu, že pôvodné  podmienky zadávania zákazky sa podstatne 

nezmenia a predpokladaná hodnota zákazky je  nižšia ako 70 000 € (tovary a služby). 

 



 

 

6. Verejný obstarávateľ špecifikuje pravidlá, ktoré bude uplatňovať pri zadávaní 

zákaziek s nízkou hodnotou pri zohľadnení  hodnoty zákazky:  

a) Pri zákazke, ktorej hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného   

limitu pre daný typ zákazky, bude  zohľadňovať aj vedľajšie náklady, ktoré by pri 

nastavení príliš formalizovaných pravidlách, mohli viesť k predraženiu zákazky (za 

vedľajšie náklady sa povaţujú náklady na mzdy zamestnancov, spotrebu 

kancelárskych potrieb, tonerov, elektrickej energie, opotrebovanie kopírovacieho 

stroja a pod). 

b) Nakoľko zákon o verejnom obstarávaní neupravuje žiadny formálny postup, 

ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 

verejný obstarávateľ zvolil pravidlá a postupy pre zadávanie takejto zákazky pričom 

vzal do úvahy najmä charakter, rozsah, hodnotu, dostupnosť predmetu zákazky pri 

dodržaní princípov verejného obstarávania.  

 

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné finančné limity na základe ekonomických, 

prevádzkových a kapacitných moţností:  

a)  ak predpokladaná hodnota zákazky  jednorazovo pri nákupe  tovaru, služieb 

nepresiahne  500  € bez DPH, verejný obstarávateľ povoľuje priamy nákup bez 

aplikovania postupov ZVO, 

b)  ak predpokladaná hodnota zákazky jednorazovo pri stavebných prácach 

nepresiahne 4 000 € bez DPH, verejný obstarávateľ povoľuje priamy nákup bez 

aplikovania postupov ZVO, 

c) ak predpokladaná hodnota zákazky  jednorazovo pri nákupe  tovaru, služieb 

nepresiahne 4 000 € bez DPH zodpovedná osoba za verejné obstarávanie  postupuje 

zjednodušeným postupom a to tak, že víťazného uchádzača určí na základe 

zjednodušeného prieskumu trhu - určenie PHZ.  Víťaznému uchádzačovi z prieskumu 

trhu bude vystavená zmluva alebo objednávka na plnenie predmetu zákazky.  

d)  ak predpokladaná hodnota zákazky  jednorazovo pri stavebných prácach 

nepresiahne 10 000 € bez DPH zodpovedná osoba za verejné obstarávanie  postupuje 

zjednodušeným postupom a to tak, že víťazného uchádzača určí na základe 

zjednodušeného prieskumu trhu - určenie PHZ.  Víťaznému uchádzačovi z prieskumu 

trhu bude vystavená zmluva alebo objednávka na plnenie predmetu zákazky. 

e) ak predpokladaná hodnota zákazky  jednorazovo pri tovaroch a službách  je rovnaká 

alebo vyššia ako 4 000 € bez DPH a súčasne niţšia ako 70 000 € bez DPH  zodpovedná 

osoba za verejné obstarávanie  zadáva zákazku s výzvou na predkladanie ponúk.  

Víťaznému uchádzačovi  bude vystavená zmluva alebo objednávka na plnenie predmetu 

zákazky.  

f) ak predpokladaná hodnota zákazky  jednorazovo pri stavebných prácach  je rovnaká 

alebo vyššia ako 10 000 € bez DPH a súčasne niţšia ako 180 000 € bez DPH  

zodpovedná osoba za verejné obstarávanie  zadáva zákazku s výzvou na predkladanie 

ponúk. Víťaznému uchádzačovi  bude vystavená zmluva alebo objednávka na plnenie 

predmetu zákazky.  

 

 

 



 

 

Článok 6 

Povinnosti súvisiace s verejným obstarávaním 

 

1. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z verejného obstarávania 

a uchováva ich desať rokov po uzavretí zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

 

2. Zodpovední zamestnanci, ktorí boli vykonaním verejného obstarávania poverení sú 

zodpovední za prípravu a realizáciu verejného obstarávania postupom podľa § 117 

ZVO a pri verejnom obstarávaní postupujú nasledovne: 

a) Presne špecifikujú predmet zákazky – vypracujú opis predmetu zákazky, t.j. 

technickú, funkčnú a úžitkovú špecifikáciu predmetu zákazky na základe podkladov, 

ktoré zabezpečia príslušní vedúci oddelení, v prípade obecnej polície jej náčelník. 

Stanovia druh zákazky: tovar, sluţba alebo  stavebné práca.   

b) Určia  PHZ  prednostne na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký  

alebo porovnateľný predmet zákazky. Uchovávajú  informácie a podklady, na základe 

ktorých určili predpokladanú hodnotu zákazky.  

c) Určia kritérium hodnotenia v súlade so zákonom:  

 najlepšieho pomeru ceny a kvality, 

 nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas 

životného cyklu alebo 

 najnižšej ceny. 

d) Vypracujú Výzvu na predkladanie cenovej ponuky, ktorú elektronicky (e-

mailom) pošlú minimálne trom hospodárskym subjektom, ktorí sú oprávnení dodávať 

resp. poskytovať predmet obstarávania; dokladom na preukázanie oprávnenia je výpis 

z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra. Vo výzve 

zaviažu hospodárske subjekty predložiť súťažné ponuky v lehote na predkladanie 

ponúk osobne, poštou alebo elektronicky (e- mailom) na adresu verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ je povinný prijatú ponuku zaevidovať do došlej 

pošty v súlade s platným registratúrnym poriadkom organizácie.   

e) Vyhodnotenie verejného obstarávania sa uskutoční zodpovednou osobou alebo 

komisiou verejného obstarávateľa, v súlade s platným rozhodnutím štatutára 

organizácie.   Z vyhodnoteného verejného obstarávania zodpovedná osoba vypracuje 

Zápisnicu z verejného obstarávania.  Po celkovom vyhodnotení verejného 

obstarávania zodpovedná osoba  oboznámi uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia. 

Úspešnému uchádzačovi oznámi elektronicky (e-mailom), že jeho ponuku verejný 

obstarávateľ prijíma.  Neúspešnému uchádzačovi oznámi elektronicky (e-mailom), že 

jeho ponuku verejný obstarávateľ neprijíma.  

Na vyhodnotenie cenových ponúk štatutár obce môže vymenovať najmenej trojčlennú 

komisiu v súlade s ustanovením § 51 ZVO, a to s prihliadnutím na odborné vzdelanie 

alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, členom komisie bude: 

 Vecne príslušný predseda komisie pri OcZ, resp. ním poverená osoba 

 Prednosta obecného úradu 

 Vecne príslušný vedúci odboru, resp. ním poverený referent odboru, v prípade 

obecnej polície jej náčelník 



 

 

 Zodpovedná osoba za verejné obstarávanie. 

f) Zabezpečia podpísanie formuláru pre Konflikt záujmov podľa § 23 zákona.  

 

3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti: 

a) podľa § 32 ods. 1 písm. e), musí byť doloţený doklad o oprávnení dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať sluţbu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky. Úrad však nevylučuje  moţnosť, ţe orgány verejnej moci - verejní 

obstarávatelia sú oprávnení získavať a pouţívať údaje evidované v informačných 

systémoch verejnej správy pre potreby preverenia splnenia podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní, 

b) podľa §32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. Víťazný uchádzač preukazuje doloţením čestného 

vyhlásenia alebo  verejný obstarávateľ overí: Uchádzač nesmie byť vedený v registri 

osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné 

obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám 

na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, ţe uchádzač je vedený 

v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

c) podľa § 40 ods. 6 písm. f) verejný obstarávateľ vylúči z verejného 

obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami, 

d) podľa §11 zodpovedná osoba má povinnosť kontrolovať, či má Dodávateľ zápis 

  v Registri partnerov verejného sektora, ak nastanú podmienky pre tento zápis: zmluva  

  s jednorazovým plnením nad 100.000,- € s DPH a kumulatívne za obdobie 1  

  kalendárny rok nad 250.000,- € s DPH.  

 

4. Spôsob vzniku záväzku medzi verejným obstarávateľom a víťazným uchádzačom je 

možné zabezpečiť formou objednávky, zmluvy alebo rámcovej dohody. Ak formou 

objednávky, objednávka musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami a zverejnená 

v súlade s príslušným zákonom (účinnosť zmluvy, objednávky, rámcovej dohody  

nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v súlade so zákonom). 

 

5. Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania 

bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia 

ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 (nadlimitná zákazka), ak ide o zmluvu a rámcovú 

dohodu a zároveň je niţšia ako:  

a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku  

na uskutočnenie stavebných prác, 

b) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na 

dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby. 

 

6. Zodpovedná osoba má povinnosť vystaviť referenciu do 10 dní od doručenia 

ţiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou. 



 

 

7. Zodpovedná osoba eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov 

od uzavretia objednávky, zmluvy alebo rámcovej dohody.  

 

8. Zodpovedná osoba je povinná uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách 

s nízkymi hodnotami, so zmluvnými cenami vyššími ako 5 000 e s DPH, ktoré 

zadal verejný obstarávateľ za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení 

kalendárneho štvrťroka. Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať v profile súhrnné 

správy o všetkých zákazkách s nízkou hodnotou. Pre všetky typy súhrnných správ 

vznikol nový formulár v IS ZÚ, ktorý sa nachádza v záložke Oznamovacie 

povinnosti. Súhrnné správy sa  zverejňujú ako ostatné oznámenia vo vestníku 

verejného obstarávania a následne sa budú zobrazovať v Profile verejného 

obstarávateľa v novej záloţke „Súhrnné správy“.  

 

 

Článok 7 

Výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní 

 
1. Zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je niţšia ako 

5 000 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva 

uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 

2. Podľa § 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní príprava a zadávanie zákaziek, 

vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa nesmú realizovať so zámerom 

nedovoleného uplatnenia výnimky zo zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže 

bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov.  

 

3. Podľa § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní zákazku, nemoţno rozdeliť ani 

zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom zníţiť predpokladanú 

hodnotu zákazky pod finančné limity podľa  zákona.  

4. Ak teda predpokladaná hodnota zákazky/zákaziek, ktoré sa zadávajú v priebehu 

kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 

obdobie ako jeden kalendárny rok, je kumulatívne niţšia ako 5 000 €, verejný 

obstarávateľ môţe uplatniť výnimku z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní. 

Výnimka sa nevzťahuje na opakované zadávanie zákaziek na rovnaký predmet 

zákazky, ak by celková predpokladaná hodnota za tieto zákazky bola rovnaká alebo 

vyššia ako 5 000 €.   

5. Verejný obstarávateľ je povinný do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka 

uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách, so zmluvnými cenami vyššími ako 

1 000 € s DPH, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 

1 ods. 2 až 14 nevzťahuje zákon. Verejný obstarávateľ nie je povinný v súhrnnej 

správe uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. 

       Verejný obstarávateľ pri určení, ktorých zmlúv sa týka povinnosť uviesť ich v súhrnnej správe     

 podľa § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, vychádza z celkovej ceny stanovenej 

 v zmluve s DPH (platí pre neplatcu DPH) . Verejný obstarávateľ je povinný v súhrnnej správe 



 

 

uvádzať nie  len zmluvy ale aj objednávky, pri ktorých je zmluvná cena vyššia ako 1 000 EUR s 

DPH.  

 

6. Zodpovedná osoba má povinnosť vystaviť referenciu do 10 dní od doručenia 

ţiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak ide o zákazku na ktorú sa 

nevzťahuje zákon.  

 

Článok 8 

Postupy  pri priamom zadávaní zákaziek 
 

1. Ak je finančný limit zákazky  na dodanie tovaru, poskytnutie služby niţší alebo rovný ako 

70 000 €  bez DPH a limit zákazky na uskutočnenie stavebných prác je niţší alebo rovný 

ako 180 000 € bez DPH a verejný obstarávateľ vyhodnotí situáciu tak, že ide o haváriu, 

ţivelnú pohromu alebo mimoriadnu udalosť s následkom škody na majetku, ţivote, 

zdraví, ţivotnom prostredí alebo príde k prerušeniu resp. obmedzeniu prevádzky, 

v takom prípade spíše zodpovedný zamestnanec o tejto skutočnosti „Zápisnicu 

z havarijnej udalosti, ţivelnej pohrome alebo mimoriadnej udalosti“. K zápisu 

z havarijnej udalosti  priloží fotodokumentáciu, cenovú ponuku dodávateľa, podrobný 

popis vzniknutej havarijnej situácie a kompletnú dokumentáciu predloží  na schválenie 

štatutárovi organizácie. 

 

2. Zákazky s nízkou hodnotou, pri ktorých nie je potrebné robiť verejné obstarávanie: 

a) Tovary – reklamné predmety, pohonné hmoty, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny do 

dopravných prostriedkov, rovnošaty a výzbroj pre obecnú políciu, vecné a kvetinové 

dary, stravné lístky, drobné nákupy tovarov dennej spotreby.  

b) Sluţby -  služobné cesty zamestnancov (cestovné, ubytovanie, parkovanie), 

ubytovanie účastníkov podujatí organizovaných obcou, úverové, ratingové, audítorské, 

poradenské, právne, prepravné, špeditérske, kuriérske, bezpečnostné, 

sprostredkovateľské, prekladateľské, geodetické servis zariadení u autorizovaných 

dodávateľov, služby spojené s požiarnou ochranou, monitoring tlače, znalecké 

posudky, služby informačných technológií, riadenie, dohľad a vypracovanie projektov 

iných ako pre stavebné práce, vypracovanie projektových dokumentácií stavieb, 

posudkov stavebných konštrukcií, energetických certifikátov, rozpočtov a výkazu-

výmer. 

V týchto prípadoch je hospodárne narábanie s finančnými prostriedkami zabezpečené 

predbežnou finančnou kontrolou.  

 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Kontrolu postupu pri zákazkách s nízkou hodnotou vykonáva hlavný kontrolór obce. 

 

2. Táto Smernica nadobúda platnosť a účinnosť  02.01.2019. Dňom účinnosti tejto smernice 

sa ruší Smernica o verenom obstarávaní zo dňa 16.05.2016. 

 



 

 

3. Neoddeliteľnou prílohami tejto smernice sú:  

  Príloha č. 1 – Výzva na predkladanie cenových ponúk 

  Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

  Príloha č. 3 – Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk  

  Príloha č. 4 – Záznam z prieskumu trhu 

  Príloha č. 5 – Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

  Príloha č. 6 – Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov 

  Príloha č. 7 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

  Príloha č. 8 – Zriadenie komisie 

  Príloha č. 9 – Menovací dekrét člena komisie 

  Príloha č. 10 – Čestné vyhlásenie členov komisie 

  Príloha č. 11 – Zápisnica z havarijnej udalosti  

  Príloha č. 12 - Test bežnej dostupnosti 

  Príloha č. 13 - Referencia 

 

 

 

 

 

V Močenku, dňa 01.03.2019                            

 

.............................................. 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta Obce Močenok                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Príloha č. 1 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác 

podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

(ďalej len ako „ZVO“) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Močenok 

Sídlo:      Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

Štatutárny zástupca:     PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce 

IČO:           00 308 439 

DIČ:             2021252794 

Internetová stránka:   www.mocenok.sk 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky:  

Telefón:      

E-mail:       

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Eleonóra Flammichová 

Telefón:      +421376552825 

E-mail:             sluzby@mocenok.sk 

 

2. Miesto predloţenia/doručenia ponuky: 

3. Predmet obstarávania: 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:   

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):   

6. Predpokladaná hodnota zákazky:    

7. Miesto dodania predmetu zákazky:   

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

9. Financovanie predmetu zákazky:   

10. Lehota na predloţenie ponuky:   

11. Spôsob predloţenia ponuky:  

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk:   

13. Pokyny na zostavenie ponuky:   

- Poţadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, 

DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. 

účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – 

odporúčanie predloženia. 

http://www.mocenok.sk/


 

 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať sluţbu resp. uskutočňovať 

stavebné práce.  

14. Otváranie ponúk:  

15. Lehota viazanosti ponúk:   

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením 

zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom 

v poradí. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku 

z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre 

verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 

obstarávateľa. 

- Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením 

cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

 

 

 

....................................................................  

Dátum, podpis, pečiatka 

 

 

 

Prílohy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Príloha č. 2 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  
 

 

 
Názov zákazky: 

 

Identifikačné údaje uchádzača:  

Názov uchádzača: 

V zastúpení: 

Sídlo uchádzača:  

IČO uchádzača:   

E-mail kontaktnej osoby:   

Telefón kontaktnej osoby:  

 

P. č. Poloţky predmetu obstarávania MJ 
Mnoţstvo 

MJ 

Cena za 

všetky 

MJ bez 

DPH 

Výška DPH 

20% 

(za všetky 

MJ) 

Cena celkom 

vrátane DPH 

– konečná 

cena 

(za všetky 

MJ) 

1.        

Cena celkom za celý predmet zákazky: 

 
     

 

Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH 

v ponuke na to upozorní. 

 

Vyplnené dňa: 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača 

meno, priezvisko štatutárneho 

zástupcu uchádzača oprávneného 

konať v záväzkových vzťahoch 



 

 
 

Príloha č. 3 

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk 

podľa  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

1. Názov verejného obstarávateľa:  .......................................................................... 

2. Sídlo verejného obstarávateľa:  .......................................................................... 

3. Predmet / názov zákazky:            .......................................................................... 

4. Druh postupu:   .......................................................................... 

5. Dátum a čas vyhodnotenia: .......................................................................... 

6. Miesto vyhodnotenia:  .......................................................................... 

7. Prítomní členovia komisie:          .......................................................................... 

8. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

.......................................................................... 

9. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s 

uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:  

Obchodné meno / názov 

uchádzača, sídlo / miesto 

podnikania uchádzača 

Poradie 

uchádzačov 

Návrh kritéria na vyhodnotenie 

ponúk predloţené uchádzačom 

Podiel 

subdodávky 
Odôvodnenie 

     

     

     

10. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:  

11. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 

12. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu 

s výhradou: 

13. Záver vyhodnotenia ponúk:  

14. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá 

skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom  

Mená a podpisy členov komisie: 

XY ............................................. 

YX ............................................. 

Miesto a dátum vypracovania zápisnice:  

 



 

 
Príloha č.4 

Záznam z prieskumu trhu 
 
 
  

Záznam z prieskumu trhu pre:  

 
Zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 iné: ............................................................................................................. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov  

Poštová adresa  

Mesto  

PSČ  

IČO  

Kontaktná osoba   

tel. č.   

e. mail  

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

 

 
2. Názov zákazky:  
 
3. Predmet zákazky (opis predmetu zákazky, technické parametre, požadované množstvo): 
 
4. Požadovaný termín a miesto dodania:   
 
5. Spoločný slovník obstarávania:  
                                                  
6. Dátum zverejnenia výzvy:  
 
7. Zoznam oslovených potenciálnych uchádzačov/subjektov: 

P. č. 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

obchodné meno, adresa sídla, resp. miesta 
podnikania, IČO (ak relevantné) 

Kontaktná osoba 
Tel. číslo / email 

Spôsob a dátum oslovenia Poznámka 

     

     

     

     

8. Zoznam uchádzačov/subjektov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 

Tabuľka bude vyplnená, ak bola ako kritérium na vyhodnotenie ponúk zvolená najnižšia cena s/bez DPH 

P
Č 

Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ: 

a) obchodné meno 
b) adresa sídla, resp. miesta podnikania 
c) IČO (ak je to relevantné) 

Cena  
 bez DPH (EUR) 

 
 

Celková cena 
s DPH (EUR) 

Dátum 
predloženia 

ponuky 
Poznámka 

 

  

      

  

 
  

    
  



 

 

 
9. Kontrola zoznamu dokladov požadovaných vo výzve na súťaž1: 

PČ Zoznam dokladov2 

Subjekt č. 1 Subjekt č. 2 Subjekt č. 3 Subjekt č. 4 

    

    

    

      

      

      

 
 
10. Identifikácia vybraného dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa: 
 
11. Zdôvodnenie výberu: 

  Najnižšia cena bez DPH 
  Najnižšia cena s DPH 
  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

 
12. Konečná zmluvná cena:   

(ak úspešný uchádzač/subjekt nie je platiteľom DPH, uvedie sa cena v EUR bez DPH, na túto skutočnosť uchádzač/subjekt 
upozorní). 
13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: 

  Objednávka 
  Zmluva 
  Rámcová dohoda 
  Iné: ...............................................  

 
14. Iné skutočnosti (napr. spôsob dopravy, inštalácie, servisné podmienky) 
 
15. Miesto a dátum vyhodnotenia predložených ponúk:  

 Meno a priezvisko Podpis Dátum 

Osoba poverená vykonaním 
prieskumu trhu* 

   

Osoba zodpovedná za 
vykonanie prieskumu trhu* 

   

 
*Vyhlasujem, že v súvislosti s vyhodnotením zákazky spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom 
a potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 
 
 
Prílohy:       

  Preukázateľne odoslané výzvy na súťaž 
  Ponuky od oslovených subjektov s preukázaným dátumom ich doručenia 
  Výpočet bodov za každého uchádzača a za každé kritérium (ak relevantné) 
  Ďalšia predložená dokumentácia 

 
 
 
 
Dátum a miesto:           .  ......................................................                                               

                                                     
1
V rámci kontroly dokladov je potrebné overiť skutočnosť, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať službu, tovar alebo 

prácu v rozsahu predmetu zákazky,  
2
 V prípade dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, sa pri doklade o oprávnení dodávať tovar/uskutočňovať 

stavebné práce/poskytovať službu predkladá výpis z obchodného registra,  živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie 
(uviesť). 

  

 

  

      

  



 

 
        

Príloha č. 5 

 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky  
(ďalej len „PHZ“) podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ZVO) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZVO”):  

Názov verejného obstarávateľa 

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:   

IČO:         

DIČ:          

Tel.:          

E-mail:      

2. Predmet obstarávania: (predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky, CPV kód) 

3. Predloţené ponuky: 

 O - osobne, F - faxom, K - katalóg, I – internet, E – email.  

4. Spôsob vykonania prieskumu: 

zhromažďovaním cenníkov, informačných materiálov z výstav a veľtrhov, akciových letákov, 

katalógov, výstrižkov z časopisov a denníkov, informácií z internetových stránok, faxovým, 

resp. e‐mailovým oslovením dodávateľov,… 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: ........................................................... EUR bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe: (uviesť spôsob určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky, napr. najniţšia cena, aritmetický priemer cien…).  

 

6. Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca, ktorý vykonal prieskum: 
 

 V …………………………….. dňa……………….  

  

........................................................

.  podpis zamestnanca 
 

 
P. 
č. Hospodársky 

subjekt 
(obchodné meno, 

adresa sídla) 

Cena v 
EUR 

bez DPH 

Kontaktná 
osoba 
(tel. č.) 

Prieskum 
vykonaný 

dňa 

Spôsob 
vykonania 

prieskumu * 

Oprávnenosť 

hospodárskeho 

subjektu 

dodávať sluţbu, 

tovar, alebo 

prácu v rozsahu 

predmetu  

zákazky 

 

Poznámka 

1.        

2

. 

       

3

. 

       

4

. 

       

x

. 

       



 

 
Príloha č. 6 

Konflikt záujmov  

podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

 

Čestné vyhlásenie  o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO 
 

 

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) .............................................................................................  

 

Verejné obstarávanie (VO) .......................... (názov zákazky a identifikácia zákazky) 

 

čestne vyhlasujem, ţe 

 

1. poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom 

každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo obstarávacích služieb 

konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu 

obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú 

priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako 

ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO, 

2. podľa mojich vedomostí nie som s ohľadom na uvedené VO a subjekty, ktoré predložili ponuky 

alebo požiadali o účasť, v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ohroziť nestrannosť 

a nezávislosť priebehu a výsledku predmetného VO, 

 

 

 

 

Meno a priezvisko, titul:  

Funkcia:  

Podpis a pečiatka:  

Dátum a miesto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Príloha č. 7  

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 

Uchádzač:  .........................................................................................................  

 

Vyhlásenie uchádzača: 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod 

názvom: ......................................................., ktoré určil verejný obstarávateľ. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi 

bola právoplatne uložená sankcia, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 

týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Príloha č. 8 

Z R I A D E N I E 
komisie na otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie 

predmetu zákazky 

 

 

Predmet zákazky:  
 

Druh postupu:   zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona o verejnom obstarávaní 

 

Podľa § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zriaďujem komisiu na otváranie ponúk, vyhodnotenie 

podmienok účasti a vyhodnotenie predmetu zákazky  v tomto zložení. 

 

 

Predseda komisie:              

 

Členovia komisie:           

                                       

Člen komisie bez práva vyhodnocovať: 

 

                                        

 

Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť, že nastali skutočnosti, pre ktoré 

nemôže byť členom komisie vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu verejného obstarávania 

nastanú. 

 

 

       ................................... 

                             Štatutár organizácie 

   

 

V ...................., dňa ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Príloha č. 9 

 

M E N O V A C Í   D E K R É T 
pre  člena komisie 

 

 

................................................. 

 

 

 

V zmysle § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás menujem členom komisie na otváranie 

obálok , vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie kritérií na predmet zákazky pod 

názvom:  ...................................................................... 

 

Otváranie obálok, vyhodnotenie podmienok účasti  stanovených verejným obstarávateľom na 

predmet zákazky sa uskutoční  dňa ........................... o ...................... hodine v priestoroch 

verejného obstarávateľa.  

 

Povinnosťou člena komisie je dôkladne sa oboznámiť s  Výzvou o vyhlásení verejného 

obstarávania, súťažnými podkladmi a prípadnými odpoveďami na požiadavku o vysvetlenie 

súťažných podkladov. V deň otvárania obálok sa členovia komisie dostavia minimálne 15 

minút pred samotným otváraním ponúk na určené miesto.  

 

 

 

     

 

  

 

 

       ................................... 

                             Štatutár organizácie 

   

 

 

V ..........................., dňa .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Príloha č. 10  

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ČLENOV KOMISIE 
 

Čestne vyhlasujem, že v súvislosti s mojim menovaním do komisie na otváranie ponúk a na 

vyhodnocovanie ponúk verejnej súťaže na výber dodávateľa stavebných prác 

s názvom:..............................................................................., že dodržím mlčanlivosť 

a nebudem poskytovať informácie o  obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk a zachovám 

mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné (§ 22 zákona č.343/2015 Z.z. v znení 

neskorších predpisov). 

Zároveň  čestne vyhlasujem (§ 51 zákona č.343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov), že: 

- som bezúhonný.  

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci 

s verejným obstarávaním alebo za niektorý z trestných činov podľa § 32 ods. 1 písm. a)som 

morálne bezúhonný (-á), t.j. nebol(a) som právoplatne odsúdený (-á):  

- nie som osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola 

a) uchádzačom, ktorým je fyzická osoba, 

b) štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo 

iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba, 

c) spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým 

spoločníkom uchádzača, 

d) zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, 

ktorého je uchádzač členom,  

e) blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka osobe uvedenej v pod písm. a) až d)  

a 

f) osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi 

alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov 

v danom verejnom obstarávaní na strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže 

vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk. 

 nezúčastňujem  sa  na realizácii  predmetu zákazky, nie som dodávateľom uchádzača,  

 nezobral  som a  ani nezoberiem  od niektorého navrhovateľa  províziu alebo úplatok za 
účelom jeho zvýhodnenia, ani iné náležité výhody, či už hmotné alebo nehmotné. 

V hodnotení budem postupovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a  

budem hodnotiť ponuky uchádzačov objektívne bez akýchkoľvek vedľajších vplyvov. 

Čestne vyhlasujem, že prípadné zmeny uvedených údajov bezodkladne písomne 

oznámim predsedovi komisie, resp. vedúcemu zamestnancovi vyhlasovateľa. 

 

Poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa 

prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa 

obstarávacích služieb konajúceho v mene obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania 

postupu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich 

zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, 

ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným 

postupom VO, 

Podľa mojich vedomostí nie som s ohľadom na uvedené VO a subjekty, ktoré predložili 

ponuky alebo požiadali o účasť, v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ohroziť 

nestrannosť a nezávislosť priebehu a výsledku predmetného VO, 

Som oboznámený zo skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a 

auditný orgán zistí v predmetnom VO konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv 

na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie výdavkov súvisiacich s VO z financovania 



 

 

v plnom rozsahu.  

 

Som si vedomý (-á), že porušenie tohto čestného vyhlásenia sa bude klasifikovať ako 

porušenie pracovnej disciplíny v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce, v prípade 

prijatia úplatku sa bude postupovať v zmysle ustanovenia § 160 Trestného zákona.    

 

 

Člen komisie - titul, meno a priezvisko, zastupuje Dátum  Podpis 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Príloha č. 11 

 

ZÁPISNICA Z HAVARIJNEJ UDALOSTI 
slúži ako žiadosť pre ......................................... na riešenie vzniknutých havarijných situácií 

a na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií.  

 
Verejný obstarávateľ: ......................................................., týmto oznamuje zriaďovateľovi 

................................, že dňa  DD.MM. RRRR nastala nasledovná udalosť: 

 

Popis vzniknutej havarijnej situácie:  

Je potrebné čo najpodrobnejšie opísať vzniknutú havarijnú situáciu a príčiny jej vzniku. 

Haváriu spôsobili príčiny: fyzické a morálne opotrebovanie materiálu, nepriazeň počasia, 

skrat elektrického zariadenia, poţiar, iná nepredvídateľná udalosť.  

 

Havária ohrozuje:  

Ţivot, zdravie detí, ohrozuje majetok, môţe dôjsť k šíreniu škôd na majetku apod. 

  

Predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie:  

Je potrebné zavolať jedného odborníka, ktorý podrobne vo svojom rozpočte popíše 

predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie ( rozpočet bude tvoriť 

prílohu tohto zápisu) . 

 

Návrh riešenia:  

Verejný obstarávateľ s poukazom na uvedené skutočnosti bude postupovať v odstránení 

havárie priamym zadaním zákazky dodávateľovi oprávnenému dodávať, poskytovať, 

uskutočňovať predmet zákazky v súlade s Obchodným registrom, Ţivnostenským registrom...   

 

Identifikácia zhotoviteľa:   
( identifikačné údaje spoločnosti, ktorá pripravovala havarijný rozpočet ) 

Termín odstránenia havárie:  

 

Prílohy:  

- rozpočet havárie 

- fotodokumentácia 

- technická správa odborne spôsobilej osoby 

 

 

 

 

 

V Močenku, dňa:                                                                    ...........................  

Štatutárny orgán   



 

 

 

 

Príloha č. 12 

 

TEST BEŢNEJ BEŢNEJ  DOSTUPNOSTI 

 
Predmet zákazky:   

 

Druh zákazky: tovar/služby/stavebné práce podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní  o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:   EUR bez DPH 

 

Niţšie uvedené podmienky uvedené v ZVO sú vymedzené kumulatívnym spôsobom a pri 

„teste beţnej dostupnosti“ musí byť naplnená kaţdá z uvedených podmienok: 

 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno  Nie 

1 

nie sú vyrábané, poskytované alebo 

uskutočňované na základe špecifických 

a pre daný prípad jedinečných 

požiadaviek   

  

 

2 

sú ponúkané v podobe, v ktorej 

sú bez väčších úprav ich vlastností alebo 

prvkov aj dodané, poskytnuté alebo 

uskutočnené – t. j. neboli špecifikované 

jedinečné požiadavky  

  

 

3 

sú v podobe, v akej sú dodávané, 

poskytované alebo uskutočňované 

pre verejného obstarávateľa 

a obstarávateľa, dodávané, poskytované 

alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov 

a iné osoby na trhu – t. j. nebolo potrebné 

ich upraviť (ich vlastnosti, podobu) 

  

 

 

 

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky 

je v danom čase bežne dostupný na trhu. 

 

Niţšie uvedené podmienky uvedené v ZVO stanovujú podporné pravidlo, ktoré by malo 

uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k beţnej dostupnosti na trhu: 

 

Tovary, stavebné práce alebo sluţby na trhu Áno Nie 

4 sú určené na uspokojenie bežných 

prevádzkových potrieb 

  

5 sú spotrebného charakteru   

 

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je 

v danom čase bežne dostupný na trhu. 

 

Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné 

považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

 



 

 

 

 

Záver
*
:  Bežne dostupný/á tovar, služba 

alebo stavebná práca 
Nie bežne dostupný/á tovar, 
služba alebo stavebná práca 

   *  
Nehodiace sa preškrtnite 

 

Prijímateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam 

č. 1 až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky. 

 

Odôvodnenie: 

 

 

 

Zapísala:  

 

V Močenku, dňa  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Príloha č. 13 

 

REFERENCIA 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Adresa: 

IČO:  

Kontaktná osoba: ..................................................... 

Telefón: 

Email:  
 

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA 

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: ................................................... 

IČO: ..................................... 

Sídlo alebo miesto podnikania 

Ulica: ................................................... 

Číslo: .................. 

Mesto/Obec: ........................................ 

PSČ: ........................... 

Štát: ..................................... 

 

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY 

Identifikácia zmluvy 

Druh zmluvy: .......................... 

Názov zmluvy: ........................................ 

Dátum uzatvorenia zmluvy: ................................. 

Stručný opis zmluvy: ........................................................................................................ .............. 

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné 

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: ......................... 

Miesto dodania:  

Cena: .......................................... Eur  s DPH 

Sadzba DPH: ..................... 

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka 

v dňoch): ....................... 

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie: Áno/Nie 

 

4. HODNOTENIE PLNENIA, NAJMÄ HODNOTENIE, ČI PLNENIE BOLO DODANÉ V 

ROZSAHU, KVALITE A SPÔSOBOM PODĽA ZMLUVY A ČI CELKOVO BOLO 

USPOKOJIVÉ ALEBO NEUSPOKOJIVÉ 

Informácia, či došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany verejného obstarávateľa z dôvodu 

podstatného porušenia povinnosti dodávateľa. 

Stručné odôvodnenie (slovné hodnotenie): ....................................................................... 

 

5. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA 

Výsledná hodnotiaca známka: ....... 

 

 

Dátum vyhotovenia referencie: ........................................... 
   


