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Verejný obstarávateľ  na zabezpečenie svojej činnosti nakupuje tovary, služby a stavebné práce, a to 

aplikovaním Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

Ako postupuje verejný obstarávateľ pri nakupovaní? 

Verejný obstarávateľ identifikuje nákupnú potrebu a zabezpečí finančné krytie zákazky. Špecifikuje 

kvalitatívne a kvantitatívne parametre zákazky, t. j. špecifikuje jednoznačný, nestranný a úplný opis 

predmetu zákazky a určí predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ).  Po určení predpokladanej hodnoty 

zákazky v nadväznosti na finančné limity a plán verejného obstarávania, vyberie postup verejného 

obstarávania. Zadefinuje obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a harmonogram plnenia 

zákazky.   

Vzhľadom na skutočnosť, že finančný limit pre zákazky s nízkou hodnotou je ostatnými novelami 

pravidelne zvyšovaný, tak verejní obstarávatelia, najmä mestá, obce a nimi zriadené právnické osoby, 

najčastejšie zadávajú zákazky v režime zákaziek s nízkou hodnotou. Zákon o verejnom obstarávaní 

v § 117  spresňuje právnu úpravu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou.  

Podľa § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná 

verejným obstarávateľom je 

a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na 
uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený 
v § 5 ods. 3, (tovary a služby: nižšia ako 70 000,00 eur, služby podľa Prílohy č. 1: nižšia ako 
260 000,00 eur, stavebné práce: nižšia ako 180 000,00 eur) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 
5 000,00 eur 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 § 5 ods. 2 (nižšia ako 139 000,00 eur, resp. 214 000,00 eur - v závislosti od 
druhu verejného obstarávateľa) a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako 
jeden kalendárny rok. 

 

Z § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva povinnosť pre verejného obstarávateľa pri 

zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli 

hospodárne, t. j. verejný obstarávateľ je povinný postupovať tak, aby dochádzalo k účelnému 

a hospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. Zákon pri zadávaní zákaziek s nízkou 

Finančné limity pre zákazku s nízkou hodnotou – civilná 
Verejný obstarávateľ   

 PHZ Postup 

Tovar (okrem potravín)/Služba 
Služba uvedená v Prílohe č. 1 
zákona o VO 
Stavebné práce 

≥ 5 000 eur < 70 000 eur 
≥ 5 000 eur < 260 000 eur 
 
≥ 5 000 eur < 180 000 eur 
     

§ 117 zákona  
  

POTRAVINY 

Potraviny 

≥ 5 000 eur < 139 000 /214 000 
eur  
určí sa podľa druhu verejného 
obstarávateľa 

§ 117 zákona 
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hodnotou neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ uplatňovať. Verejný 

obstarávateľ má postupovať tak, aby zohľadnil princíp hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc 

pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky s nízkou 

hodnotou1.  

Je vhodné, aby si verejní obstarávatelia špecifikovali pravidlá, ktoré budú uplatňovať pri zadávaní 

zákaziek s nízkou hodnotou vo svojich interných predpisoch. 

Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov za účelom 

zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania 

a nediskriminácie, tak aby boli vytvorené rovnaké príležitosti pre všetky vyzvané hospodárske 

subjekty, o ktoré verejný obstarávateľ prejaví záujem. 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.  

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou nemôže / nesmie verejný obstarávateľ: 

 zadať koncesiu (nepoužije sa § 4),  

 použiť komunikáciu a výmenu informácií vo verejnom obstarávaní prostredníctvom 

elektronických prostriedkov v zmysle § 20, čo nezahŕňa bežnú e – mailovú komunikáciu,    

 uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu, ktorý má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní  

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

podnikania alebo obvyklého pobytu a ktorý je v konflikte záujmov,  t.  j. nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní (podmienky osobného 

postavenia uchádzača) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 

f),  

 

Upozornenie: požiadavky na preukázanie osobného postavenia a doklady preukazujúce 

splnenie osobného postavenia uchádzača sú v zákone o verejnom obstarávaní určené 

taxatívne, t. j. nie je možné ich žiadnym spôsobom zužovať, rozširovať, variovať, resp. 

ľubovoľne prispôsobovať špecifickým požiadavkám verejného obstarávateľa. 

 

 uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do  registra partnerov verejného sektora, alebo ktorých 

subdodávatelia majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora (§11), ak je to relevantné vzhľadom na 

hodnotu zákazky (zmluvy) v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 v prípade, ak ide o uzavretie zmluvy  na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia 

v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, sa  zákaz podľa predchádzajúceho 

odseku  nevzťahuje na  zákazku s nízkou hodnotou. 

 Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže verejný obstarávateľ: 

 vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2  len pre registrované 

sociálne podniky, pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo 

                                                           
1
 Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 14/2019 
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vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo pre chránené 

dielne alebo pre realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest2, 

 verejný obstarávateľ môže zadať zákazku prostredníctvom Elektronického kontraktačného 

systému (EKS) a postupovať podľa § 109 až 111, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie 

služby bežne dostupných na trhu,  

 verejný obstarávateľ môže aj v prípade zmluvy, ktorá je výsledkom zadávania zákazky 

s nízkou hodnotou, aplikovať § 18  - zmena zmluvy, t. j. uzatvorenie dodatku ku zmluve podľa 

pravidiel uvedených v § 18, pričom celková zmluvná cena vrátane dodatku musí byť vo 

finančnom limite prislúchajúcom zákazkám s nízkou hodnotou. Uplatnenie zmeny zmluvy 

podľa § 18 musí byť založené na preukázaní splnenia konkrétnej podmienky pre zmenu 

zmluvy, pretože akákoľvek iná zmena zmluvy než je zmena zmluvy povolená podľa § 18, je 

dôvodom na realizáciu nového verejného obstarávania (Všeobecné metodické usmernenie 

ÚVO č. 10/2019), 

 verejný obstarávateľ podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní môže v rámci určitých 

okolností odstúpiť od zmluvy. S ohľadom na § 19 ods. 2 je možné odstúpiť od zmluvy 

v prípade, že dôjde k podstatnej zmene zmluvy, ktorá nemôže byť riešená dodatkom 

k zmluve, ale len novým verejným obstarávaním. Verejný obstarávateľ môže podľa § 19 ods. 

3 odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného 

sektora. 

Verejný obstarávateľ je povinný: 

 vo vzťahu k dodávateľom stanoviť podmienky, a to že: 

o uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať 

stavebné práce – podľa § 32 ods. 1 písm. e) (v rozsahu predmetu zákazky),  

o nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím  v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu  - podľa § 32 ods. 1 písm. f),  

o nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona 

(konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami), 

 evidovať všetky doklady a dokumenty a uchovávať ich počas desiatich rokov od uzavretia 

zmluvy, ak  osobitný predpis neustanovuje inak3,  

 uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie 

kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka,  v ktorej pre každú 

takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky (zmluvnú cenu), predmet zákazky 

a identifikáciu dodávateľa. 

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

v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. Spravidla sa zadávajú zákazky s nízkymi hodnotami na 

základe objednávok, ktorým predchádzal prieskum trhu. 

Prípravné trhové konzultácie 

Verejný obstarávateľ môže pred začatím zadávania zákazky s nízkou hodnotou uskutočniť trhové 

konzultácie na účel jej prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom zadávaní 

                                                           
2
 Metodické usmernenie ÚVO č. 14027-5000/2019 

3
 § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z 
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zákazky s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ môže na tento účel najmä požiadať o radu alebo 

prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 

použiť pri plánovaní alebo realizácii verejného obstarávania, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, 

ani neporuší princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.  

Ak záujemca, uchádzač alebo hospodársky subjekt so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi 

poskytol verejnému obstarávateľovi radu vrátane konzultácie alebo ak sa iným spôsobom podieľal na 

príprave postupu verejného obstarávania, verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia, aby sa 

účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Vhodné je pri zákazkách  

s nízkymi hodnotami v prípade uskutočnenia prípravných trhových konzultácií určiť  primerane dlhú 

lehotu na predkladanie ponúk, aby aj uchádzači, ktorí sa nezúčastnili prípravných trhových 

konzultácií, mali dostatočný čas na predloženie kvalitne spracovanej ponuky (nepoužije sa § 25 ods. 

3).  

Vo  všeobecnom metodickom usmernení ÚVO4 č. 2/2019 a v komentári k zákonu o verejnom 

obstarávaní sa uvádza5  

 „Verejný obstarávateľ je obdobne ako aj pri iných druhoch zákaziek v každom prípade povinný 

postupovať tak, aby dochádzalo k účelnému a hospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. 

To neznamená vynucovanie hľadania výlučne najnižšej ceny, ale snahu o to, aby sa za vynaložené 

náklady a úsilie dosiahol prinajmenšom primeraný a podľa možností čo najlepší výsledok, a to 

s ohľadom na kvalitu plnenia, reálne potreby verejného obstarávateľa, sociálne alebo 

environmentálne hľadiská a pod... Inak povedané, nemalo by dochádzať ku kúpe, resp. 

objednávaniu služieb a stavebných prác, ktoré sa bezdôvodne vymykajú rámcu bežných trhových 

podmienok v danom čase, a teda sú, napr. neprimerane predražené, alebo ide o zastarané 

technické riešenie, prípadne naopak, ide o riešenie, ktoré je v danom prípade „zbytočne 

prehnané“.   

Zodpovednosťou verejného obstarávateľa je zabezpečiť a preukázať účelné a hospodárne 

vynakladanie finančných prostriedkov. Verejní obstarávatelia si spravidla určujú postup pri 

zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami vo vnútorných predpisoch. Dobrou praxou sa stalo osloviť  

potenciálnych dodávateľov oprávnených poskytovať predmet zákazky prostredníctvom Výzvy na 

predkladanie ponúk, pri nižších hodnotách je vhodné uskutočniť a zdokumentovať prieskum trhu 

na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou 

hodnoty tovaru / služby / práce. 

V prípade zasielania Výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom / potenciálnym 

dodávateľom, verejný obstarávateľ by mal osloviť / zaslať Výzvu na predkladanie ponúk minimálne 

trom vybraným záujemcom. Oslovené subjekty musia byť oprávnené dodávať tovar, poskytovať 

službu, alebo uskutočňovať stavebné práce  v rozsahu predmetu zákazky, túto skutočnosť verejný 

obstarávateľ overí cez verejne dostupné informácie uvedené v Obchodnom registri SR alebo 

v Živnostenskom registri SR. Verejný obstarávateľ  je povinný archivovať dokumenty, ktoré 

preukazujú zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom záujemcom (napr. formou e-

mailovej notifikácie – potvrdenie o odoslaní, resp. doručení e-mailu). Verejný obstarávateľ pri 

zasielaní Výzvy na predkladanie ponúk zabezpečí vzájomné utajenie identifikácie oslovených 

subjektov. Oslovenie minimálne troch záujemcov, ktorí sú oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky neznamená, že verejný 

                                                           
4
 Úrad pre verejné obstarávanie 

5
 Zákon verejnom obstarávaní s komentárom Ing. Juraj Zachar  
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obstarávateľ musí v lehote na predkladanie ponúk mať predložené ponuky záujemcov, ktorých 

priamo oslovil. Zákazka môže byť realizovaná aj v prípade predloženia 1 alebo 2 ponúk. 

Oznamovacie povinnosti pri zákazke s nízkou hodnotou 

Verejný obstarávateľ  v zmysle § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť uverejniť 

v profile verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za 

obdobie kalendárneho štvrťroka. Lehota na splnenie tejto povinnosti je najneskôr do 30 dní od 

skončenia predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka. V súhrnnej správe uvedie pri každej zákazke 

hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. Úrad pre verejné obstarávanie vydal 

všeobecné metodické usmernenie č. 4/2019 a 5/2019 o súhrnných správach zverejnené 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-

usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2037 

Dotovaný verejný obstarávateľ – osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní 

V prípade, ak verejný obstarávateľ poskytne finančné prostriedky predstavujúce podiel vyšší ako 50 % 

na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác osobe, ktorá nie je verejný 

obstarávateľ, je táto osoba povinná zadávať zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

Intenzita pomoci  > 50 % 
 PHZ Postup 
Tovar (okrem potravín)/Služba 
(okrem služby uvedenej v Prílohe 
č. 1 zákona o VO) 

≥ 5 000 eur < 100 000 eur Zadávanie zákaziek  
s nízkymi hodnotami 

 [§ 117 zákona] 
Potraviny ≥ 5 000 eur < 139 000 eur 

                     < 214 000 eur 

Stavebné práce ≥ 5 000 eur < 250 000 eur 

Služba uvedená v Prílohe č. 1 
zákona o VO 

≥ 5 000 eur < 550 000 eur 

 

Minimálne obchodné podmienky 

V prípade, ak verejný obstarávateľ nemá zámer uzavrieť zmluvu na dodanie predmetu zákazky 
s nízkou hodnotou, ale vystaví iba objednávku, odporúčaný postup je vo Výzve na predkladanie 
ponúk alebo v oslovení  potenciálnych dodávateľov, uviesť minimálne obchodné podmienky. 
 
Verejný obstarávateľ určuje tieto minimálne obchodné podmienky - vzor:  

a) cenová ponuka uchádzača zahŕňa všetky jeho výdavky a náklady spojené s predmetom 
zákazky,  

b) ceny ponúknuté uchádzačom, resp. úspešným uchádzačom, sú cenami konečnými a nie je 
možné ich zvýšiť,   

c) v prípade, ak sa uchádzač, resp. úspešný uchádzač, ktorý nebol ku dňu predkladania ponúk 
platiteľom DPH, avšak počas lehoty viazanosti ponúk sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie 
cien o hodnotu DPH, 

d) verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu, 
e) úspešný uchádzač bude oprávnený fakturovať dodanie predmetu zákazky na základe 

objednávky,   
f) cena za dodanie predmetu zákazky bude uhradená bankovým prevodom na základe 

vystavenej faktúry s 30-dňovou splatnosťou odo dňa jej doručenia, pričom faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike, špecifikáciu fakturovaných položiek a špecifikáciu fakturovanej sumy, 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2037
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2037
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g) v prípade, ak vystavená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a uvedenými požiadavkami 
verejného obstarávateľa, je verejný obstarávateľ oprávnený vrátiť faktúru na prepracovanie 
alebo doplnenie úspešnému uchádzačovi, lehota splatnosti faktúry v tom prípade začne 
plynúť dňom doručenia opravenej a úplnej faktúry.  

 
Uchádzač týmto berie na vedomie, že zaslaním svojej ponuky na uvedený predmet zákazky v plnej 
miere akceptuje a súhlasí s uvedenými minimálnymi obchodnými podmienkami určenými 
verejným obstarávateľom.   

 
Minimálne náležitosti objednávky  

Objednávka by mala obsahovať minimálne náležitosti písomného zmluvného vzťahu. Medzi takéto 
náležitosti objednávky patrí najmä:  

 dátum jej vyhotovenia,  

 kompletné a správne identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (t. j.  obchodné meno/ 
názov, IČO, adresu sídla, príp. kontaktné miesta),  

 jednoznačnú špecifikáciu predmetu zákazky,  dohodnutú cenu (bez DPH, výška DPH a cena 
s DPH),  

 lehotu a miesto plnenia,   

 ďalšie náležitosti podľa požiadaviek objednávateľa, 

 podpis objednávateľa a podpis dodávateľa, potvrdzujúci, že objednávku prijal. 
 
Subdodávatelia 

Verejný obstarávateľ môže vo Výzve na predkladanie ponúk vyžadovať, aby uchádzač v ponuke 
uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov 
a predmety subdodávok. Navrhovaný subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude realizovať v subdodávke. Zároveň subdodávateľ musí 
preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) 
zákona o verejnom obstarávaní a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými 
opatreniami). Verejný obstarávateľ zároveň môže vo Výzve na predkladanie ponúk vyžadovať, aby 
úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch. 

 
Zadávanie zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov EÚ 

Pri zákazkách čo aj z časti financovaných z prostriedkov Európskej únie a iných medzinárodných 
projektov a finančných mechanizmov, je verejný obstarávateľ a dotovaný verejný obstarávateľ (osoba 
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) okrem zákona o verejnom obstarávaní povinný postupovať 
podľa príslušných príručiek a dokumentov vzťahujúcich sa ku týmto zdrojom financovania, a to aj 
v prípade zákaziek s nízkou hodnotou. 
 
Ochrana osobných údajov 

Uchádzači predložením ponuky poskytujú verejnému obstarávateľovi okrem iných náležitostí aj 
osobné údaje. Verejný obstarávateľ je viazaný uplatňovať povinnosti, ktoré mu vyplývajú 
z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a  zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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Priebeh realizácie prieskumu trhu 
NA ZÁKLADE INTERNETOVÉHO PRIESKUMU CEZ CENNÍKY, KATALÓGY S MOŽNOU IDENTIFIKÁCIOU 

HODNOTY TOVARU / SLUŽBY / PRÁCE 

 

 

 

Celý priebeh prieskumu trhu z internetu je potrebné zdokumentovať, t. j. vytlačiť a archivovať zdroje 

údajov z web stránok, na základe ktorých bol vybraný dodávateľ predmetu zákazky s uvedením 

odkazov na predmetné stránky. Aj v prípade internetového prieskumu trhu musia byť splnené 

podmienky uvedené v § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, t. j.:  

verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu (zmluvou sa rozumie aj objednávka)  s uchádzačom, 
ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 
o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami), 
ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.  
 
Verejný obstarávateľ overí u identifikovaných záujemcov / uchádzačov, či sú oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 
Verejný obstarávateľ využije na tento účel informácie verejne dostupné v Obchodnom registri SR 
alebo v Živnostenskom registri SR, resp. prostredníctvom náhľadu do Zoznamu hospodárskych 
subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) alebo prostredníctvom portálu 
oversi.gov.sk.  
 
Verejný obstarávateľ zároveň na webovom sídle ÚVO v Registri osôb so zákazom overí, či 
identifikovaní záujemcovia / uchádzači, nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu záujemcu / uchádzača a zistené skutočnosti zdokumentuje, resp. uvedie 
v zápisnici z prieskumu trhu.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Identifikovanie 
minimálne troch 

potenciálnych 
dodávateľov - z web 

stránok 

Vyhodnotenie ponúk z 
web stránok v súlade s 

podmienkami a 
kritériami  určenými 

verejným 
obstarávateľom 

Výber dodávateľa 
predmetu zákazky, 

zaslanie objednávky 

Zverejnenie objednávky, ak sa povinnosť zverejnenia týka 
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Priebeh realizácie prieskumu trhu 
NA ZÁKLADE ZASLANIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK VYBRANÝM ZÁUJEMCOM / 

POTENCIÁLNYM DODÁVATEĽOM 

 

 

 

 

* Pozn.:  verejný obstarávateľ môže vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky  u všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku, nielen u úspešného uchádzača, avšak tento „reverzný“ 
spôsob vyhodnocovania ponúk je menej zaťažujúci pre verejného obstarávateľa a pre uchádzačov. 

Celý priebeh prieskumu trhu je potrebné zdokumentovať. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť 
zmluvu (zmluvou sa rozumie aj objednávka)  s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho 
existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt 
záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami), ustanovenie § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní tým nie je dotknuté.  
 
Verejný obstarávateľ overí u oslovených záujemcov a uchádzačov, ktorí predložili ponuku, či sú 
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá 
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ využije na tento účel informácie verejne dostupné 
v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri SR, resp. prostredníctvom náhľadu do 
Zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) alebo 
prostredníctvom portálu oversi.gov.sk.  
 
Verejný obstarávateľ zároveň na webovom sídle ÚVO v Registri osôb so zákazom overí, či oslovení 
záujemcovia a uchádzači, ktorí predložili ponuku nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu / uchádzača a zistené skutočnosti zdokumentuje, 
resp. uvedie v zápisnici z prieskumu trhu.  

 

Spracovanie výzvy na 
predkladanie ponúk 

Výber potenciálnych 
dodávateľov 

oprávnených dodať 
predmet zákazky 

Zaslanie výzvy  
minimálne trom 

vybraným 
potenciálnym 
dodávateľom 

Predloženie ponúk  
Vyhodnotenie ponúk 

podľa určeného 
kritéria 

Vyhodnotenie 
splnenia podmienok 
účasti u uchádzača, 

ktorý sa umiestnil  na 
1. mieste*  

Vyhodnotenie 
splnenia požiadaviek 
na predmet zákazky u 

uchádzača 
umiestnenom na 1. 

mieste* 

Zaslanie oznámenia o 
výsledku prieskumu 

trhu 

Uzavretie zmluvy, 
resp. vystavenie 

objednávky 

Zverejnenie zmluvy, resp. objednávky, ak sa povinnosť zverejnenia týka  
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VZOR VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 

VÝZVA 

NA PREDKLADANIE PONÚK A POKYNY NA VYPRACOVANIE PONÚK 

NA ZÁKAZKU č. ................ 

zadávanú podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ :   
Sídlo    :   
PSČ, obec  :    
IČO   :     
IČ DPH   :    
Kontaktná osoba :   
Telefón   :    
e-mail   :     
 
2. Druh zákazky 
Zákazka na dodanie tovaru / poskytnutie služieb / uskutočnenie stavebných prác.   
 
3. Názov predmetu zákazky 
(Uveďte stručný názov zákazky zohľadňujúci predmet zákazky). 
 
4. Opis a rozsah predmetu zákazky  
(Uveďte úplný, nestranný a jednoznačný opis predmetu zákazky, na základe ktorého budú 
uchádzači vedieť predložiť kvalitne spracovanú ponuku). 
 

5. Spôsob vzniku záväzku 
(Vyberte vhodný typ zmluvy podľa predmetu zákazky). 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a  ustanovením § 409 a nasl.  Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov / zmluvy o poskytnutí služieb  v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a  ustanovením § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov / zmluvy o dielo v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a  ustanovením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

 
6. Miesto plnenia zmluvy / poskytnutia služieb 
V prípade zákazky na dodanie tovaru: 

Miestom dodania tovaru sa rozumie miesto odovzdania predmetu plnenia zmluvy zástupcovi 

verejného obstarávateľa, ktorým je sídlo verejného obstarávateľa (resp. iné vhodné miesto).  

 

V prípade zákazky na poskytnutie služieb: 

Miestom poskytnutia služieb sa rozumie miesto odovzdania predmetu plnenia zmluvy zástupcovi 

verejného obstarávateľa, ktorým je sídlo verejného obstarávateľa (resp. iné vhodné miesto). Prevzatie 

a odsúhlasenie predmetu plnenia zmluvy bude doložené písomným protokolom o poskytnutí služieb, 

podpísaným oboma zmluvnými stranami, v ktorom bude uvedený rozpis poskytnutých služieb 

s uvedením dátumu poskytnutia služieb a množstva. 
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V prípade zákazky na uskutočnenie stavebných prác: 

Pri rekonštrukcii: 

Miestom uskutočnenia stavebných prác je objekt súpisné číslo ...... nachádzajúci sa na parcele KN 

č. ....., k. ú. .....  

Pri výstavbe novej stavby: 

Miestom uskutočnenia stavebných prác je parcela KN č. ........... k. ú. 

 

7. Klasifikácia CPV 
Hlavný slovník verejného obstarávania:  
..................................... 
 
8. Predpokladaná hodnota zákazky  
Predpokladaná hodnota zákazky je ....... EUR bez DPH.  

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení 
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude 

zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba 

základné riešenie.  

 

10. Lehota plnenia zmluvy 
V prípade zákazky na dodanie tovaru: 

V súlade s ustanoveniami Zmluvy, t. j. predmet zákazky musí byť dodaný v lehote ... dní / mesiacov 

odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy / resp. doručenia objednávky, resp. do ..... (uviesť konkrétny 

dátum), pričom úspešný uchádzač (dodávateľ) je povinný oznámiť dodanie predmetu zákazky 

minimálne .... hodín / dní pred jeho dodaním. 

 

V prípade zákazky na poskytnutie služieb: 

Verejný obstarávateľ požaduje odovzdanie predmetu zákazky v lehote najneskôr do .... odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy / resp. doručenia objednávky, resp. do ..... (uviesť konkrétny dátum). 

 

V prípade zákazky na uskutočnenie stavebných prác: 

Verejný obstarávateľ požaduje odovzdanie diela v lehote najneskôr ... dní / mesiacov  odo dňa 

prevzatia staveniska. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a  platobné podmienky  
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Cena za predmet zákazky bude 
uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača na základe vystavenej faktúry 
a prevzatí predmetu plnenia. Verejný obstarávateľ požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti faktúry odo 
dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 
podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, špecifikáciu fakturovanej sumy a špecifikáciu 
predmetu zákazky.  
 
12. Mena a ceny  
Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a  vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 
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Cena uvedená v ponuke uchádzača (vypracovaná podľa Prílohy č. 1 Návrh uchádzača na plnenie 

kritéria) bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s dodaním 

predmetu zákazky. 

 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Cena 
bude uvedená v eurách a zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta a bude zostavená 
vo forme: 
 

 jednotková cena v EUR  bez DPH, t. j. za 1 mernú jednotku (ďalej len „MJ“), 

 cena  v EUR bez DPH za počet MJ, 

 výška DPH v EUR za počet MJ, 

 cena  v EUR s DPH za počet MJ. 
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako 
cenu konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej 
ponuke.  
 
V prípade, ak úspešný uchádzač  uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky 
platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 
 
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia  
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritéria najnižšia cena, t. j. najnižšia 
cena s DPH v mene EUR za celý predmet zákazky (dá sa určiť kritérium aj najnižšia cena bez DPH 
v mene EUR, resp. iné kritérium uvedené v § 44 ods. 3). 
 
Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej celkovej ceny 
v EUR s DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za celý predmet zákazky, 
ktorý splnil podmienky účasti a súčasne splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, t. j. hodnotí sa celková zmluvná cena v EUR 
s DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne 
najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky a ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí. 
 
V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle tejto Výzvy na predkladanie ponúk predložia 
iba uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade 
predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, verejný obstarávateľ 
vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia 
DPH) a ceny konečné (neplatitelia DPH; konečná cena je definovaná v bode 12. tejto Výzvy 
na predkladanie ponúk).  
 
Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je 
registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť  
v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH 
s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by  v konečnom dôsledku bola zvýšená 
o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel 
vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného 
členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú 
navrhovanú cenu uviesť s DPH so slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet 
zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH bude nákladom verejného obstarávateľa, ktorá súvisí 
s predmetom zákazky. 
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14. Podmienky na uzavretie zmluvy, obsah ponuky, predloženie ponuky 
 

14.1 Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný 
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:  

a) osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: 

 § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

 uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní doloženou kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky, resp. preukazuje doloženým čestným vyhlásením,  

 § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením, 

b) § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – u uchádzača nesmie existovať dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ vylúči 
z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona 
o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, 

 uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania. 
 
V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre 
verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a zo zoznamu hospodárskych subjektov  je zrejmé, že 
uchádzač spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 
zákona o verejnom obstarávaní a súčasne uchádzač nebude vedený v registri osôb so zákazom 
účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní, 
bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil podmienku účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. tento uchádzač nie je povinný 
preukazovať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 
 
V prípade, ak z dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti nie je možné posúdiť ich platnosť 
alebo splnenie podmienok účasti, príp. ak uchádzač nepredložil všetky doklady potrebné 
k preukázaniu splnenia podmienok účasti a existujú pochybnosti o splnení podmienok účasti, verejný 
obstarávateľ písomne požiada  uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov potrebných na 
preukázanie splnenia podmienok účasti. 
 
Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (§ 11 zákona o verejnom obstarávaní) 
podľa osobitného predpisu (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) - verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu na predmet zákazky, ak 
uchádzač nebude zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak sa 
na neho osobitný predpis (zákon o registri partnerov verejného sektora) vzťahuje vo väzbe na 
finančný limit predmetu zákazky, 

 uvedené skúma verejný obstarávateľ u úspešného uchádzača. 
 

V rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ bude požadovať, aby 
úspešný uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre 
verejné obstarávanie a preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením, aby predložil pred podpisom zmluvy originál alebo 
úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
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14.2 Obsah ponuky  
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

 Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria, v prípade predloženia ponuky na e-
mailovú adresu, je potrebné predložiť aj scan Prílohy č. 1 s podpisom oprávnenej osoby,  

 Príloha č. 2 –  Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní), v prípade predloženia ponuky na e-mailovú adresu, je potrebné predložiť aj scan 
Prílohy č. 2 s podpisom oprávnenej osoby, 

 Príloha č. 3 –  Návrh kúpnej zmluvy / Zmluvy o dielo / Zmluvy na poskytnutie služieb, 
v prípade predloženia ponuky na e-mailovú adresu, je potrebné predložiť aj scan Prílohy č. 3 
s podpisom oprávnenej osoby6, 

 Príloha č. 4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov, v prípade predloženia ponuky na e-
mailovú adresu, je potrebné predložiť aj scan Prílohy č. 4 s podpisom dotknutej fyzickej osoby. 
Podmienky spracúvania osobných údajov sú zverejnené na web stránke verejného 
obstarávateľa  http://www...... . 
 

14.3 Predloženie ponuky 
Ponuka sa predkladá v písomnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne 
uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača alebo v elektronickej podobe, najneskôr do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
 
Ak sa ponuka predkladá prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne uchádzačom alebo 
splnomocnenou osobou uchádzača, tak ponuka musí byť doručená v uzavretom nepriehľadnom 
vonkajšom obale. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať údaje: 
 

 adresu verejného obstarávateľa,  

 obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača,  

 označenie „Neotvárať - VO“ a heslo súťaže: „........“. 
 
Ak vonkajší obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, verejný 
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky. 
 
Ak sa ponuka predkladá v elektronickej podobe na uvedenú e – mailovú adresu, v predmete e-mailu je 
potrebné uviesť heslo súťaže: „......“. 
 
Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 

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

alebo 

na e-mailovú adresu: ...@... 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: ............ o ...00 hod. 

Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné obstaranie tohto predmetu  

zákazky. 

 

Upozornenie pre uchádzačov  

Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá 

všetkým podmienkam definovaným v tejto Výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti 

                                                           
6
  V prípade, ak sa uzaviera zmluva 
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definované v tejto Výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej v tejto Výzve na 

predkladanie ponúk. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená 

uchádzačovi neotvorená. 

 

15. Lehota viazanosti ponúk 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 

stanovenej lehoty viazanosti ponúk, t. j. do ..................... . 

 

16. Jazyk ponuky 
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku  
(v slovenskom jazyku). Verejný obstarávateľ umožňuje predkladať ponuky a ďalšie dokumenty  
vo verejnom obstarávaní aj v českom jazyku.  
 
Doklad potvrdzujúci oprávnenie poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet 
zákazky u uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí byť predložený v pôvodnom 
jazyku a súčasne musí byť preložený do štátneho jazyka okrem dokladu predloženého v českom 
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.  
 
17. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk 

bezodkladne písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. 

 

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému 

uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

 

18. Uzavretie zmluvy 
Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu na predmet zákazky, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) , ak sa na neho osobitný 
predpis vzťahuje vo väzbe na hodnotu plnenia zo zmluvy. Uvedené skúma verejný obstarávateľ 
u úspešného uchádzača.  
 
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom.  
 

Ak úspešný uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie 

zmluvy, je verejný obstarávateľ oprávnený: 

 

 vyzvať na súčinnosť na uzatvorenie Zmluvy uchádzača umiestneného na druhom mieste 

v poradí, t. j. uchádzača s druhou najnižšou cenou v EUR s DPH za predmet zákazky alebo  

 zrušiť predmetné zadávanie zákazky s nízkou hodnotou.  

  

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola 
táto zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna 
z redložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na predkladanie ponúk.  
 
Ponuka doručená na adresu uvedenú v tejto Výzve na predkladanie ponúk  a predložená v lehote 
na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti 
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ponúk uchádzačovi nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u verejného 
obstarávateľa.  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  
 
V  ...................... dňa .......................  
   
S pozdravom 
 
Vypracovala/a:       .......................................... 
       meno, priezvisko a podpis  

     zodpovednej osoby 
 

Schválil/a:       .......................................... 
       meno, priezvisko a podpis  

     zodpovednej osoby 
Prílohy: 
Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie“ (k § 32 ods. 1 písm. e) a písm.  f) zákona o verejnom  
          obstarávaní)  
Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy / Zmluvy o dielo / Zmluvy na poskytnutie služieb 
Príloha č. 4 - Súhlas so spracovaním osobných údajov 
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PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk č. ............... 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

Verejný obstarávateľ: 

Názov zákazky: 

Obchodné meno uchádzača:   

Sídlo/miesto podnikania uchádzača:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:   

Zapísaný v:   

Telefón:   

e-mail:   

Platiteľ DPH: JE / NIE JE platiteľ DPH 

 

Názov položky MJ* 
Počet 

MJ 

Cena v 
EUR bez 
DPH za 1 

MJ 

Cena v 
EUR bez 
DPH za 

počet MJ 

Výška 
DPH v 

EUR ( za 
počet 
MJ) 

Cena v 
EUR s 

DPH za 
počet MJ 

        0,00 0,00 0,00 
        0,00 0,00 0,00 
        0,00 0,00 0,00 
        0,00 0,00 0,00 
        0,00 0,00 0,00 
       0,00 0,00 0,00 

       0,00 0,00 0,00 

Celková cena spolu: 0,00 0,00 0,00 

 

* ks/bal/súbor 

Cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača spojené s plnením predmetu zákazky. 

Poznámka: 

> uchádzač vyznačí, či je platiteľ DPH / nie je platiteľ DPH, 

> dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 

> podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača. 

 

Uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta. 

 

V ……………….…….. dňa ....................  ...................................................................................... 

(uviesť miesto a dátum podpisu)   (meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby  

      uchádzača) 
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PRÍLOHA č. 2  k Výzve na predkladanie ponúk č. .............. 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 
 

Verejný obstarávateľ  
Názov : ........................................ 
Sídlo : ........................................ 
 

Názov zákazky : ........................................ 
 

Uchádzač    
Obchodné meno :  ........................................  
Sídlo :  ........................................ 
 

  

týmto čestne vyhlasujem(e), že  
 

o nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

o mám(e) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
ktoré zodpovedá predmetu zákazky, 

o spĺňam(e) všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem(e)  
verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré sú čestným vyhlásením nahradené, 

o  nie som (nie sme) v konflikte záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Zároveň prehlasujem(e), že som(sme) si vedomý(í) následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.  
 
   
V .................... dňa.................. 
  

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

[meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/osoby 
oprávnenej konať v mene uchádzača a odtlačok pečiatky] 
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Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk č. .............. 
 
Návrh kúpnej zmluvy / Zmluvy o dielo / Zmluvy na poskytnutie služieb 
 

V prípade, ak výsledkom verejného obstarávania / prieskumu trhu bude uzatvorenie zmluvy, Návrh 

zmluvy by mal byť  zaslaný uchádzačom spolu s Výzvou na predkladanie ponúk. V zmluve sú uvedené 

obchodné podmienky plnenia zákazky, ktoré uchádzači zohľadňujú pri tvorbe ceny, t. j. pri návrhu 

uchádzača na plnenie kritéria. 

Každá zmluva alebo jej zmena (dodatok) uzavretá povinnou osobou, ktorá podlieha povinnosti 

zverejnenia podľa § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám, musí byť zverejnená 

v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle verejného obstarávateľa (s ohľadom na 

kategóriu povinnej osoby).  V nadväznosti na zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak verejný obstarávateľ nezverejnil 

uzavretú zmluvu, resp. dodatok k zmluve, v lehote do 3 mesiacov od jej podpísania, má sa za to, že 

takáto zmluva alebo dodatok vôbec nevznikla. Rovnako nie je dovolené plnenie zmluvy ešte pred 

dátumom jej účinnosti. 
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Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie ponúk č. .............. 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
Podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, dolu podpísaný/-á ........................................................... (meno a priezvisko), 
týmto 

 
súhlasím, 

 
aby verejný obstarávateľ spracoval automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje osobné 
údaje: 
 
(Verejný obstarávateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi uvedie osobné údaje, ktoré sa 
budú spracovávať ako napr.:)  
 

 meno a priezvisko 

 trvalý pobyt 

 dátum narodenia 

 mailová adresa 

 telefónny kontakt 

 rodné číslo 

 ............... 
 
 
za účelom účasti vo verejnom obstarávaní / prieskume trhu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou 

s názvom „.......................“. Súhlasím a beriem na vedomie, že osobné údaje budú spracúvané po 

dobu uplynutia 10 rokov od ukončenia verejného obstarávania na obstaranie predmetnej zákazky, 

v súlade s ustanovením § 24 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne budú všetky osobné údaje vymazané.  

 
Svojím podpisom potvrdzujem, že tento súhlas udeľujem dobrovoľne, že som jeho obsahu porozumel 
a nepodpísal som ho pod nátlakom. 
   
V .................... dňa.................. 
 
  

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

                           [meno, priezvisko a podpis ] 
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Vyhodnotenie prieskumu trhu 

1. Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk pristúpi ku vyhodnoteniu: 

1.1. splnenia požiadaviek na predmet zákazky,  

1.2. splnenia podmienok účasti, 

1.3. ponúk, 

v súlade s podmienkami a kritériami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. Celý postup 

verejného obstarávateľa bude zhrnutý v zápisnici z prieskumu trhu. 

2. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie 
podmienok účasti  po vyhodnotení ponúk na základe kritériá / kritérií na vyhodnotenie ponúk, 
a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí – ak bolo predložených 
viac ako 1 ponuka. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti 
a požiadavky na predmet zákazky. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby verejný obstarávateľ 
vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade 
všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 

3. Verejný obstarávateľ uvedie v zápisnici z prieskumu trhu, že preveril u  uchádzačov, ktorí 
predložili ponuku, či sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky. Zároveň na webovom sídle ÚVO overí, či 
uchádzači, ktorí predložili ponuku nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu záujemcu. 

4. Odporúčaná štruktúra zápisnice z prieskumu trhu: 

 identifikácia prijímateľa,  

 názov zákazky,  

 kód CPV,  

 predmet zákazky,  

 určenie kritéria / kritérií na vyhodnotenie ponúk,  

 spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky 
vyhodnotené,  

 zoznam oslovených záujemcov a dátum ich oslovenia,  

 informácia o skutočnosti, že verejný obstarávateľ overil, či sú oslovení záujemcovia 
a uchádzači, ktorí predložili ponuku, oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu 
v rozsahu predmetu zákazky a že nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

 zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku,  

 identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých podmienok účasti a návrhov na 
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,  

 identifikácia úspešného dodávateľa / poskytovateľa / zhotoviteľa,  

 konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača (uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, 
že dodávateľ nie je platiteľ DPH, uvedie sa konečná cena),  

 spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka...),  
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 meno, funkcia, dátum vyhodnotenia ponúk a podpis zodpovednej osoby / osôb, ktoré 
vykonali prieskum.   

Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich 

ich zaslanie. 

Bezodkladne po vyhodnotení prieskumu trhu verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému 

uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému oznámi, že neuspel s uvedením dôvodu 

neprijatia jeho ponuky. 

Vzor textu – oznámenie úspešnému uchádzačovi 

Verejný obstarávateľ .................... (uviesť názov) uskutočnil  verejné obstarávanie na zákazku podľa 

§ 117 zákona o verejnom obstarávaní s názvom „......................“. Zadávanie zákazky bolo realizované 

na základe zaslania Výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ .... (uviesť názov) Vám týmto 

oznamuje, že vašu ponuku  

prijíma. 

Odôvodnenie: 

Verejný obstarávateľ vyhodnocoval ponuky podľa kritéria určeného vo Výzve na predkladanie 

ponúk – najnižšia cena za predmet zákazky (celková ponúknutá cena spolu s/bez DPH).  Vaša ponuka 

bola  vyhodnotená ako úspešná a ako uchádzač ste sa umiestnili na 1. mieste.  Z uvedeného dôvodu 

verejný obstarávateľ vašu ponuku prijíma.  

Vzor textu – oznámenie neúspešnému uchádzačovi 

Verejný obstarávateľ .................... (uviesť názov) uskutočnil  verejné obstarávanie na zákazku podľa 

§ 117 zákona o verejnom obstarávaní s názvom „......................“. Zadávanie zákazky bolo realizované 

na základe zaslania Výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ .... (uviesť názov) Vám týmto 

oznamuje, že vašu ponuku  

neprijíma. 

Odôvodnenie: 

Verejný obstarávateľ vyhodnocoval ponuky podľa kritéria určeného vo Výzve na predkladanie 

ponúk – najnižšia cena za predmet zákazky (celková ponúknutá cena spolu s/bez DPH).  Vaša ponuka 

bola vyhodnotená ako neúspešná. Oproti úspešnému uchádzačovi ste predložili vyššiu cenu.  

Z uvedeného dôvodu vašu ponuku verejný obstarávateľ neprijíma. 

Ďakujeme Vám za predloženie cenovej ponuky. Starostlivo sme ju posúdili, napriek nespornej 

kvalite Vašej ponuky musíme konštatovať, že ponuka iného uchádzača bola s nižšou cenou.  

Odporúčaný zoznam dokumentácie zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ak sa zasiela Výzva na 

predkladanie ponúk 

1. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ 

určená  

2. Výzva na predkladanie ponúk s prílohami  
3. Doklady preukazujúce zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným 

záujemcom 

4. Predložené ponuky doručené v listinnej podobe alebo elektronicky, t. j. e - mailom 
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5. Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 117 ods. 5 ZVO 

6. Zápisnica z prieskumu trhu  

7. Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov 

preukazujúcich ich zaslanie (sprievodný list, e-mail) 

8. Výsledná zmluva vrátane všetkých jej príloh a dodatkov, resp. objednávka 

9. Doklad preukazujúci zverejnenie výsledku VO podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, 

ak je relevantné 

Odporúčaný zoznam dokumentácie zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ak sa prieskum trhu 

realizuje prostredníctvom prieskumu trhu na internete, katalógových listov, cenníkov a pod. 

1. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola 

PHZ určená 

2. Doklady preukazujúce oslovenie alebo identifikovanie troch dodávateľov (napr. emaily, 

printscreeny z prieskumu realizovaného na internete, katalógové listy, cenníky a pod.)  

3. Predložené ponuky (ak boli dodávatelia priamo oslovení) vrátane súvisiacej dokumentácie 

4. Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 117 ods. 5 ZVO 

5. Zápisnica z prieskumu trhu vrátane príloh  

6. Výsledná zmluva / objednávka, resp. iný doklad, ktorý preukazuje dodanie predmetu zákazky 

(vrátane všetkých príloh a dodatkov) 

7. Doklad preukazujúci zverejnenie výsledku VO podľa zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám, ak je relevantné 

Dovoľujeme si upozorniť verejných obstarávateľov, že v druhej polovici roku 2020 sa predpokladá 
prijatie novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa dotkne aj zákaziek s nízkou hodnotou. 
Podľa novely bude potrebné upraviť túto pomôcku pre verejných obstarávateľov, k čomu dávame 
týmto prísľub. 
 

 

 

 

 


