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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU MARKUŠOVCE  
ŠKOLSKÁ 16 MARKUŠOVCE 

 
Smernica č. 2/2018 

pre vykonávanie verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

Čl. I 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
 Táto smernica stanovuje záväzný postup pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), v podmienkach Základnej 
školy s materskou školou Školská 16 Markušovce, ako verejného obstarávateľa v zmysle § 7 ZVO. 
 

1.1 
Účel smernice 

 
1. Účelom tejto Smernice (ďalej len „Smernica“) je zabezpečenie jednotného zákonného postupu 

a pravidiel pri zadávaní zákaziek vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb. 
 

1.2 
Základné pojmy 

 
 Podľa § 3 ZVO: 

a) zákazkou na dodanie tovaru je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na 
splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj 
činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru. 

b) zákazkou na uskutočnenie stavebných prác je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných 
prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka 
obstarávania, alebo uskutočnenie stavby.  

c) zákazkou na poskytnutie služby je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby, okrem 
zákazky uvedenej v bode 1.2 písm. a) a b) tejto Smernice. Zákazka, ktorej predmetom je 
poskytnutie služby, a ktorá zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce uvedené v oddiele 45 
Spoločného slovníka obstarávania, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby. Zákazka, 
ktorej predmetom je dodanie tovaru aj poskytnutie služby, sa považuje za zákazku na 
poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota služby prevyšuje predpokladanú hodnotu 
tovaru. 

 
 

 Podľa § 7 ZVO: 
  Verejný obstarávateľ je: 

 ods.  1 písm.  b) obec, 
 ods. 1 písm. d) právnická osoba, ktorá je založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia 

potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a 
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a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 
písm. a) až d), 

b)  je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo 
c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako 

polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu. 
 ods. 1 písm. e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných 

obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d), 
 

 

 Podľa § 12, ods. 2 ZVO: 
Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení 
stavebných prác alebo poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, 
uzatvorenej podľa ZVO. 
 
 

 Podľa § 2, ods. 5, písm. o) ZVO: 
Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely tohto zákona 
také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré 
a) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované 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, 

poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň 
c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre 

verejného obstarávateľa dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov 
a iné osoby na trhu. 

 
Sú nimi najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných 

prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa, a najmä tovary a služby spotrebného 
charakteru. 
 
 

Čl. II 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
 Pri použití postupov verejného obstarávania sú zamestnanci, poverení vykonávaním verejného 
obstarávania, povinní riadiť sa Zákonom o verejnom obstarávaní v jeho aktuálnom znení a touto 
Smernicou. 

Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej 
etape procesu verejného obstarávania sú: rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov 
alebo záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť. 

Príprava a zadávanie zákaziek sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia 
výnimky zo Zákona o verejnom obstarávaní. 

Za dodržiavanie Zákona o verejnom obstarávaní a tejto Smernice, za efektívne vynakladanie 
prostriedkov a za neprekročenie finančných limitov v zmysle ZVO je zodpovedný riaditeľ školy.
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2.1  

Finančné limity (platné od 17.9.2018) 
 

1. Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné pre verejných obstarávateľov podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákazka podľa limitu Predmet zákazky Limit (v EUR bez DPH) Limit (v EUR bez DPH) 

 
 
 
 

zákazka s nízkou hodnotou 

tovary, služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu < 15 000 

tovary a služby nie bežne dostupné na trhu < 50 000 

stavebné práce nie bežne dostupné na trhu < 150 000 

potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, 
domovy sociálnych služieb*, ak tieto poskytujú stravovanie 

< 200 000 

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby < 200 000 

 
 
 
 
 

civilná podlimitná zákazka 

tovary a služby bežne dostupné na trhu ≥ 15000 < 144 000 ≥ 15000 < 221 000 

stavebné práce bežne dostupné na trhu ≥ 15000 < 5 548 000 

tovary a služby nie bežne dostupné na trhu ≥ 15 000 < 144 000 ≥ 50 000 < 221 000 

stavebné práce nie bežne dostupné na trhu ≥ 150 000 < 5 548 000 

potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, 
domovy sociálnych služieb*, ak tieto poskytujú stravovanie 

≥ 200 000 < 221 000  

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby) ≥ 200 000 < 750 000 

 
 
 

civilná nadlimitná zákazka 

tovary a služby, súťaž návrhov ≥ 144 000 ≥ 221 000 

potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, 
domovy sociálnych služieb*, ak tieto poskytujú stravovanie 

≥ 221 000  

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby) ≥ 750 000 

stavebné práce ≥ 5 548 000 
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podlimitná koncesia 
služby, stavebné práce < 5 548 000 

nadlimitná koncesia 
služby, stavebné práce ≥ 5 548 000 

 
2. Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné pre osoby podľa § 8 ods. (1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákazka  podľa limitu Predmet zákazky Limit (v EUR bez DPH) Limit (v EUR bez DPH) 

 
 
 
 

zákazka s nízkou hodnotou 

tovary a služby < 40 000 

stavebné práce < 140 000 

potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia 

pre seniorov, domovy sociálnych služieb*, ak tieto poskytujú stravovanie 

 
< 200 000 

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné 
služby) 

< 400 000 

 
 
 
 

podlimitná zákazka 

tovary a služby ≥ 40 000 < 144 000 

stavebné práce      ≥ 140 000 <  5 548 000 

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné 
služby) 

    ≥ 400 000 < 750 000 

 
 
 
 

nadlimitná zákazka 

tovary a služby, súťaž návrhov ≥ 144 000 

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné 
služby) 

≥ 750 000 

stavebné práce ≥ 5 548 000 
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3. Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné pre osoby podľa § 8 ods. (2) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákazka podľa limitu Predmet zákazky Limit (v EUR bez DPH) 
 
 
 

                          zákazka s nízkou hodnotou 

tovary a služby < 40 000 

stavebné práce < 140 000 

potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy 
sociálnych služieb*, ak tieto poskytujú stravovanie 

< 200 000 

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby) < 400 000 

 
 
 

        podlimitná zákazka 

tovary a služby ≥ 40 000 

stavebné práce ≥ 140 000 

potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy 

sociálnych služieb*, ak tieto poskytujú stravovanie 
≥ 200 000 

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby) ≥ 400 000 

podlimitná koncesia služby, stavebné práce < 5 548 000 

nadlimitná koncesia služby, stavebné práce ≥ 5 548 000 
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4. Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné pre osoby podľa § 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Zákazka podľa limitu Predmet zákazky Limit (v EUR bez DPH) 
 
 

nadlimitná zákazka 
           tovary a služby, súťaž návrhov               ≥ 443 000 

stavebné práce ≥ 5 548 000 

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby) ≥ 1 000 000 

nadlimitná koncesia služby, stavebné práce ≥ 5 548 000 

 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký 

alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky (§ 6, ods.1 ZVO). Verejný obstarávateľ uchováva aj informácie a podklady na 
základe ktorých určil predpokladanú hodnotu zákazky (§ 6, ods.14 ZVO). Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje na základe prieskumu trhu (napr. z 
internetových cien, z cien aktuálnych dodávateľov, z aktuálnych letákov predajcov, z rôznych rozpočtov, výpočtov a pod.) 
 

6. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (§ 5, ods. 1 ZVO) sa zákazky označujú ako: 
 a) nadlimitné (§ 26 a nasl. – ZVO) 
 b) podlimitné (§ 108 a nasl. - ZVO) 

c) zákazky s nízkou hodnotou (§ 117 - ZVO) 
 

 Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit, ustanovený 
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej „UVO“), tzn.: 
 ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká ako vyššia ako 221 000 EUR – ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie 

služby 
 ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká ako vyššia ako 5 548 000 EUR ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

 
 Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti 

zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa predchádzajúceho odseku a ide o zákazku: 
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a)  na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu (§ 2, ods. 5 ZVO), okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných 
na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 15 000 EUR, tzn.: 

 od 15 000 EUR – 221 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo o zákazku na poskytnutie služby 
 od 15 000 EUR – 5 548 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie stavebných prác 

 
b)  ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je: 

1.  rovnaká alebo vyššia ako 15 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem    
     potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu alebo 
2.  rovnaká alebo vyššia ako 50 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem    
     potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby nie bežne dostupnej na trhu alebo 
2. rovnaká alebo vyššia ako 15 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, tzn.: 
 od 15 000 EUR – 5 548 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác dostupných na trhu, 
 od 150 000 EUR – 5 548 000 EUR ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktoré nie sú dostupné na trhu 
 

c)     na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká    
        alebo vyššia ako 200 000 EUR, tzn.: 

 od 200 000 EUR – 750 000 EUR 
 

 Zákazka s nízkou hodnotou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas 
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa predchádzajúceho odseku (menej ako 
15 000 EUR bez DPH). 

 
 

2.2  
Konanie vo veciach verejného obstarávania 

 
1. Konanie vo veciach verejného obstarávania zabezpečuje pre všetky typy zákaziek (nadlimitné, podlimitné, zákazky s nízkou hodnotou) vykonáva osoba poverená 

riaditeľom, pričom odbornú spoluprácu počas celého procesu verejného obstarávania zabezpečuje riaditeľ školy. 
 

2. Riaditeľ školy: 
a) na základe predpokladaného rozpočtu spracuje plán verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok. 
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Plán verejného obstarávania obsahuje: 
 predmet zadávania zákazky;  
 navrhované postupy verejného obstarávania; 
 časový harmonogram; 
 predpokladanú hodnotu predmetu zákazky (bez DPH); 

b) nesie zodpovednosť za určenie predpokladanej hodnoty zákazky (podľa bodu 2.1 – 1 Smernice); 
c) navrhuje a menuje komisiu na vyhodnocovanie predložených ponúk; 
d) metodicky riadi vyhlásené verejné obstarávania; 
e) nesie zodpovednosť za zverejňovanie „Súhrnných správ o zákazkach s cenami nižšími ako 15 000 EUR“ na webovom sídle školy; 
f) nesie zodpovednosť za vyhotovovanie a zasielanie referencií podľa § 12 ZVO; 

 
3.    Plnenie predmetov zákaziek bude realizované: 

 uzatvorením zmluvy (deň podpisu), rámcovej zmluvy alebo 
 vystavením objednávky (deň vystavenia objednávky). 

 
4.    Uzatváranie dodatkov 

a) Je zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ak by sa jeho obsahom: 
 menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, 
 dopĺňal alebo menil podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo 

uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo 
 zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača. 

b) Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky, že cena predmetu zákazky sa zvýši maximálne o   
30 % predpokladanej hodnoty zákazky pod podmienkou, že cena za celý predmet zákazky neprekročí maximálny limit, ktorý je stanovený pre daný 
postup zadávania zákazky.  

. 
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Čl. III 
ORGANIZÁCIA PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
3.1  

Postupy vo verejnom obstarávaní 
 
1. Postupy vo verejnom obstarávaní (§29 ZVO) sú: 

a) verejná súťaž  § 66; 
 b) užšia súťaž    § 67 – § 69; 
 c) rokovacie konania  - so zverejnením  § 70 – § 73 
 - priame rokovacie konanie   § 81 – § 82; § 98 
 d) súťažný dialóg      § 96 
  e) inovatívne partnerstvo  § 97 
   

f) koncesia   § 4 a § 66 – § 71 
g) súťaž návrhov   § 119 – § 125 

 
2. Verejné obstarávanie sa vyhlasuje (začína): 

a) pri NADLIMITNÝCH zákazkách zaslaním „Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania“ (ďalej len „Oznámenie“) Úradu pre úradné publikácie 
Európskej únie a uverejnením v Európskom vestníku verejného obstarávania.  
Od 18.10.2018 sa bude obstarávanie realizovať, v zmysle povinnej elektronizácie verejného obstarávania (novela § 20), formou 
subdodávateľských služieb odborne spôsobilých osôb (ďalej „OSO“). V zmysle § 20 ods. 2 verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania zverejní podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikuje informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné 
obstarávanie realizuje (nie EKS). 

b) pri PODLIMITNÝCH zákazkách uverejnením „Výzvy na predkladanie ponúk“ na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo vo Vestníku verejného 
obstarávania.  
Od 18.10.2018 sa bude obstarávanie realizovať, v zmysle povinnej elektronizácie verejného obstarávania (novela § 20), formou 
subdodávateľských služieb OSO. V zmysle § 20 ods. 2 verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejní podrobnosti 
o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikuje informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje (nie EKS). 

c) pri zákazkách zadávaných v zmysle § 117 ZVO, ktorých predpokladaná hodnota je menej ako 15 000 EUR zaslaním „Výzvy na predkladanie ponúk“ 
(ďalej len „Výzva“) minimálne trom vybraným uchádzačom.  
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Povinná elektronizácia verejného obstarávania pri tomto type zákaziek NEPODLIEHA elektronizácii verejného obstarávania v zmysle 
Metodického usmernenia ÚVO č. 5117-5000/2018. 
 

3.2  
Preberanie ponúk 

 
a) Preberanie ponúk verejným obstarávateľom sa uskutočňuje v súlade so zverejneným Oznámením alebo Výzvou. Predložená ponuka musí byť zachovaná 

neporušená a neotvorená až do termínu otvárania obálok s ponukami, ktoré realizuje vymenovaná komisia (s výnimkou elektronickej aukcie).  
b) Od 18.10.2018 sa bude obstarávanie realizovať, v zmysle povinnej elektronizácie verejného obstarávania (novela § 20), formou 

subdodávateľských služieb odborne spôsobilých osôb (ďalej „OSO“). V zmysle § 20 ods. 2 verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania zverejní podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikuje informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné 
obstarávanie realizuje (nie EKS). 

 
3.3 

Komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk 
 
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek ktorých hodnota je menej ako 15 000 EUR nie je povinný zriadiť vyhodnocovaciu komisiu. 

 
2. Verejný obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť: 

a) najmenej päťčlennú komisiu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej: 
 221 000 EUR na dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb, 
 5 548 000 EUR na uskutočnenie stavebných prác, 

 
b) najmenej trojčlennú komisiu, ak ide o podlimitnú zákazku, ktorej hodnota je: 

 od 15 000 EUR – do 221 000 EUR na dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, 
 od 50 000 EUR – do 221 000 EUR na dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu, 
 od 150 000 EUR – do 5 548 000 EUR na uskutočnenie stavebných prác, 

 
3. Členov komisie, utvorenej v súlade s bodom 2. písm. a) a b) tohto článku, vymenuje riaditeľ školy.  

 
4. Členmi komisie, okrem zamestnancov školy, môžu byť aj zamestnanci právnických osôb, organizácií a pod. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené 
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      ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja členovia.  
 

5.   Od 18.10.2018 sa bude obstarávanie realizovať, v zmysle povinnej elektronizácie verejného obstarávania (novela § 20), formou subdodávateľských   
      služieb odborne spôsobilých osôb (ďalej „OSO“). V zmysle § 20 ods. 2 verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejní    
      podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikuje informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje (nie     
      EKS). 
 
 

Čl. IV 
POSTUPY PRI ZADÁVANÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁKAZIEK 

 
4.1  

Postup pri zadávaní zákazky s hodnotou nižšou ako 5 000 EUR 
 
1. Proces zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako 5 000 EUR pri obstarávaní tovarov, služieb a prác sa uskutočňuje PRIAMYM ZADANÍM. 

 
2. Vybraný uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce. Overenie oprávnenia sa vykoná tak, že na 

internetovej stránke Obchodného registra príp. Živnostenského registra, alebo iných registrov sa skontroluje či v predmete činnosti potenciálneho dodávateľa sa 
požadovaný predmet činnosti nachádza.  

 
 

4.2 
Postup pri zadávaní zákazky s hodnotou od 5 000 EUR (vrátane) do 15 000 EUR postupom bez využitia ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA na dodanie 

tovarov (okrem potravín), poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu 
 

1. Proces zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou od 5 000 EUR (vrátane) do 15 000 EUR pri obstarávaní tovarov, služieb a prác sa uskutočňuje 
PRIESKUMOM TRHU. 
 

2. Výber dodávateľa sa uskutočňuje tak, aby vynaložené náklady na získanie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Dodávateľ bude vybratý na 
základe prieskumu trhu, z ktorého sa vypracuje Zápis z prieskumu trhu, ktorý škola archivuje 5 rokov. 
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3. Vybraný uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce. Overenie oprávnenia sa vykoná tak, že na 
internetovej stránke Obchodného registra príp. Živnostenského registra, alebo iných registrov sa skontroluje či v predmete činnosti potenciálneho dodávateľa sa 
požadovaný predmet činnosti nachádza.  
 

4. Verejný obstarávateľ – Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce demonštratívne vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní 
zákaziek s predpokladanou hodnotou od 5 000 EUR (vrátane) do 15 000 EUR, pri ktorých nie je potrebné vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu, ale 
zákazka bude zadaná priamym zadaním: 
a) služby 
 služobné cesty zamestnancov (ubytovanie, parkovanie, a iné), 
 prenájom priestorov a ubytovanie účastníkov podujatí, 
 právne, poradenské, audítorské, účtovné a poisťovacie služby, 
 prekladateľské služby, 
 výdavky na reprezentačné účely, 
 školenia, kurzy, semináre, 

 
b) tovary 
 pohonné hmoty, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny do dopravných prostriedkov, 
 vecné a kvetinové dary pri uvítaní do života a životných  jubileách, 

 
c) stavebné práce 
 doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, 
 tovar, služby, stavebné práce, ktoré z technických, umeleckých dôvodov alebo dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ, 
 projektové dokumentácie stavieb a štúdie investičných zámerov 

 
d) mimoriadne udalosti a havárie 
 ak pre prípad zabezpečenia odstránenia havarijnej situácie, ktorá má za následok škody na majetku školy alebo zdraví jej zamestnancov a žiakov, je potrebné 

zabezpečiť tovary, služby alebo stavebné práce u časovo najbližšie dostupného dodávateľa k miestu potreby. O tejto situácii sa vyhotoví záznam. 
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4.3 
Zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou od 5 000 EUR (vrátane) 

do 15 000 EUR na dodanie tovarov (okrem potravín) a poskytnutie služieb, do 50 000 EUR na uskutočnenie stavebných prác a do 200 000 EUR na dodanie 
tovaru, ktorým sú potraviny  
bežne dostupných na trhu  

postupom využitia ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 
 

1. Postupom využitia elektronického trhoviska sa riadi proces zadávania zákaziek, ktoré sú bežne dostupné na trhu (§ 2, ods. 5 ZVO) s predpokladanou hodnotou: 
 

a) od 5 000 EUR - 15 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo o zákazku na poskytnutie služby, 
b) od 5 000 EUR - 50 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
c) od 5 000 EUR - 200 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny. 

 
4.4 

Zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou od 5 000 EUR (vrátane) 
do 50 000 EUR na dodanie tovarov (okrem potravín) a poskytnutie služieb, do 150 000 EUR na uskutočnenie stavebných prác a do 200 000 EUR na dodanie 

tovaru, ktorým sú potraviny  
nie bežne dostupných na trhu  

postupom bez využitia ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 
 
1. Postupom zaslania „Výzvy na predkladanie ponúk“ (ďalej len „Výzva“) vybraným záujemcom sa riadi proces zadávania zákaziek, ktoré nie sú bežne dostupné na 

trhu s predpokladanou hodnotou: 
 

a) od 5 000 EUR  - 50 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo o zákazku na poskytnutie služby, 
b) od 5 000 EUR – 150 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
c) od 5 000 EUR  - 200 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny. 

 
2. Riaditeľ školy alebo ním poverený zamestnanec Výzvou na predkladanie cenových ponúk osloví najmenej troch potenciálnych uchádzačov na predloženie cenovej 

ponuky. 
 
3. Vybraný uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce. Spôsobom na preukázanie oprávnenia je originál 
alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra, príp. potvrdenie o zapísaní v inom registri, komore alebo združení nie 
starší ako 3 mesiace. Uvedené je možné nahradiť Čestným vyhlásením o zápise do Zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. 
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4. Ak nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, 
tak riaditeľ školy alebo ním poverený zamestnanec školy osloví Výzvou ďalších (najmenej troch) potenciálnych uchádzačov na predloženie cenovej ponuky. 

 
 

4.5 
Zadávanie podlimitných zákaziek s predpokladanou hodnotou od 15 000 EUR (vrátane) do 221 000 EUR 

na dodanie tovarov (okrem potravín) a poskytnutie služieb  
a od 150 000 EUR (vrátane) do 5 548 000 EUR na uskutočnenie stavebných prác a od 200 000 EUR (vrátane) do 750 000 EUR na dodanie tovaru, ktorým sú 

potraviny 
 

 
Zadávanie podlimitných zákaziek: 

a) od 15 000 EUR  - 221 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo o zákazku na poskytnutie služby, 
b) od 150 000 EUR – 5 548 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 
c) od 200 000 EUR - 750 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny sa riadi ustanoveniami Tretej časti ZVO, a to počnúc § 108 

a nasl. 
 

UPOZORNENIE: Od 18.10.2018 sa bude obstarávanie realizovať, v zmysle povinnej elektronizácie verejného obstarávania (novela § 20), formou subdodávateľských 
služieb odborne spôsobilých osôb (ďalej „OSO“). V zmysle § 20 ods. 2 verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejní podrobnosti 
o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikuje informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje (nie EKS). 
 
 

4.6 
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek 

 
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa riadia ustanoveniami Druhej časti ZVO, a to počnúc § 26 a nasl. 
  
UPOZORNENIE: Od 18.10.2018 sa bude obstarávanie realizovať, v zmysle povinnej elektronizácie verejného obstarávania (novela § 20), formou subdodávateľských 
služieb odborne spôsobilých osôb (ďalej „OSO“). V zmysle § 20 ods. 2 verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejní podrobnosti 
o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikuje informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje (nie EKS). 
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Čl. V 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Dňom účinnosti tejto Smernice sa rušia všetky doterajšie smernice v oblasti verejného obstarávania Základnej školy s materskou školou Markušovce Školská 16 

Markušovce 
 

2. Táto Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 18.10.2018. 
 

3. Kontrolu dodržiavania tejto smernice vykonáva zriaďovateľ školy.  
 
4.  Neoddeliteľnými prílohami tejto Smernice sú prílohy 1 až 7.  
 
 
  
V Markušovciach, 28.9.2018             Ing. Iveta Dutková 

riaditeľka školy 
 
PRÍLOHY: 
 
1. Zápis z prieskumu v rámci zisťovania predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej „PHZ“) 
2. Zápis z prieskumu trhu 
3. Výzva na predloženie cenovej ponuky 
4. Menovanie komisie 
5. Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom 
    obstarávaní a vyhodnotení ponúk 
6. Súhrnná správu o zákazkach s cenami vyššími ako 5 000 EUR (tabuľka) 
7. Schéma VO platná po zriadení elektronického trhoviska
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           Príloha č. 1 

Hlavička/názov organizácie 
 

U r č e n i e  p r e d p o k l a d a n e j  h o d n o t y  z á k a z k y  

 

Predmet zákazky uvedie sa názov predmetu zákazky 

Kód CPV uvedie sa kód /kódy uvedené v Spoločnom slovníku CPV 

Meno a pr iez visko 
zostavovateľa záznamu meno a priezvisko toho, kto záznam spracoval 

Termín pr ieskumu t rhu uvedie sa termín od zaslania Výzvy na predkladanie cenových ponúk 
v rámci PHZ do termínu zasielania ponúk, uvedeného vo Výzve 

Špecif ikácia predmetu zákazky 
uvedie sa obsah, ktorý popisuje čo, kedy a v akom množstve sa 
obstaráva 

Spôsob vykonania 

napr. internetový prieskum, e-mailom, telefonické zisťovanie 
ceny/cien a pod. 

 

Oslovení uchádzači 

P.č. 
Dodávateľ 

(obchodné meno, adresa sídla  alebo 
miesta podnikania) 

Cena 
(v EUR bez DPH) 

Kontaktná osoba 
(email, telefónne číslo) 

Dátum a 
poznámka 

1. 

   

v poznámke sa 
uvedú všetky 
skutočnosti, 
ktoré vyplynú 
zo zisťovania 
ceny (napr. 
ne/platca DPH 
a pod. 

2. 
    

3. 
    

 
Vyhlasujem, že v súvislosti so zisťovaním predpokladanej hodnoty zákazky spĺňam zákonné podmienky 
nestrannosti a dôvernosti. 
 
 
Meno, priezvisko a podpis pracovníka, ktorý vykonal prieskum trhu: 
 
V Markušovciach dňa  

uvedie sa meno a priezvisko toho, kto 
záznam spracoval 
 
uvedie sa dátum spracovania záznamu 
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Príloha č. 2 
Hlavička/názov organizácie 

 
 

Z Á Z N A M  Z  P R I E S K U M U  T R H U   

 
Predmet zákazky uvedie sa názov predmetu zákazky 

Kód CPV uvedie sa kód /kódy uvedené v Spoločnom slovníku CPV 

Meno a pr iez visko 
zostavovateľa záznamu meno a priezvisko toho, kto záznam spracoval 

Termín pr ieskumu t rhu 
uvedie sa termín od zaslania Výzvy na predkladanie cenových ponúk 
v rámci prieskumu trhu do termínu zasielania ponúk, uvedeného vo 
Výzve 

Špecif ikácia predmetu zákazky 
uvedie sa obsah, ktorý popisuje čo, kedy a v akom množstve sa 
obstaráva 

Spôsob vykonania napr. internetový prieskum, e-mailom 

 
Oslovení uchádzači 

P.č. 
Dodávateľ 

(obchodné meno, adresa sídla  alebo 
miesta podnikania) 

Cena 
(v EUR bez DPH) 

Kontaktná osoba 
(email, telefónne číslo) 

Dátum a 
poznámka 

1. 

   

v poznámke sa 
uvedú všetky 
skutočnosti, 
ktoré vyplynú 
zo zisťovania 
ceny (napr. 
ne/platca DPH 
a pod. 

2. 
    

3. 

    

 
Vybraný dodávateľ 

Obchodné meno, adresa sídla alebo miesta 
podnikania 

Obstarávacia cena 
(v EUR bez DPH) 

Spôsob vzniku záväzku 

  objednávka, zmluva 

Zdôvodnenie výberu dodávateľa 
Napr. Najnižšia konečná cena za celý predmet zákazky.  
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Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti. 
 
 
Meno, priezvisko a podpis pracovníka, ktorý vykonal prieskum trhu: 
 
V Markušovciach dňa 

uvedie sa meno a priezvisko toho, kto 
záznam spracoval 
 
uvedie sa dátum spracovania záznamu 
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           Príloha č. 3 
Hlavička/názov  organizácie 

  
P R I E S K U M   T R H U  

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 
Názov organizácie:  Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 
Sídlo organizácie:  Školská 16 
    053 21 Markušovce 
IČO:    35546018 
DIČ:    2021668638 
Kontaktná osoba:  meno riaditeľa alebo ním poverenej osoby 
Telefón:                 uvedie sa telefonický kontakt na sekretariát riaditeľa alebo kontakt  
    na ním poverenú osobu 
E-mail:                  vo@zsmarkusovce.sk  
 
Názov predmetu obstarávania zákazky: uvedie sa názov predmetu zákazky 
 
2. Kód/Kódy CPV: uvedie sa kód/kódy zo Spoločného slovníka CPV 
 
3. Druh zákazky: vyznačí sa, o aký typ zákazky ide 
☐ Tovary   ☐ Služby    ☐ Práce 
 
4. Množstvo/ Popis predmetu zákazky: 
uvedie sa, čo je predmetom zákazky a v akom množstve má byť obstarávaná (pri službách sa 
uvedie predpokladaná doba trvania poskytovania obstarávaných služieb). 
 
5. Bežná dostupnosť tovaru/služby/práce:  
na základe vykonaného testu bežnej dostupnosti sa uvedie, či obstarávaný predmet zákazky je 
alebo nie je v danom čase bežne dostupným na trhu. 
 
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
uvedie sa, či cenovú ponuku nemožno alebo nemožno rozdeliť. 
 
7. Jazyk: 
uvedie sa, v akom jazyku budú ponuky predkladané a tiež to, v akom jazyku bude realizovaný 
predmet zákazky. 
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8. Predpokladaná hodnota zákazky: hodnota sa uvedie na základe určenia predpokladanej 
hodnoty zákazky v nadväznosti na finančné limity v zmysle zákona o VO. Uvedie sa tiež, či je 
alebo nie je cena platná počas celého trvania vzniku záväzku. 

  
9. Miesto plnenia zákazky: Základná škola s materskou školou, Školská 16, Markušovce 
 
10. Stručná špecifikácia zákazky: 
uvedie sa, čo obstarávateľ na účely plnenia predmetu zákazky od potenciálneho dodávateľa 
požaduje. 
 
11.    V kalkulácii sa požaduje uviesť: 
uvedie sa napr., že Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ 
je poskytovateľ platcom DPH). Konečná cena bude zahŕňať všetky náklady poskytovateľa služby. 
Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, 
ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť 
primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku. 
 
Uvedie sa tiež, že ak dodávateľ/poskytovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v 
návrhu. 
 
12.    Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk:  
uvedie sa kritérium vyhodnotenia cenových ponúk, pričom sa postupuje v zmysle rešpektovania 
zásady hospodárnosti a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov.  Uvedie sa tiež, aký 
typ záväzku bude s vybraným uchádzačom uzavretý. 
 
13. Podmienky financovania 
uvedú sa podmienky, za akých verejný obstarávateľ uhradí finančné plnenie a tiež jeho splatnosť. 
Napr. Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe predloženej faktúry 
poskytovateľa služieb. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
obstarávateľovi. 
 
14. Otváranie ponúk 
uvedie sa, či bude tento proces bez prítomnosti uchádzačov alebo s prítomnosťou uchádzačov. Pri 
využití elektronického trhoviska nerelevantné. 
 
15. Ďalšie informácie 
uvedú sa ďalšie náležitosti, ktoré verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov zaslať ako súčasť 
dokumentácie (okrem cenovej ponuky napr. výpis/odpis zo živnostenského alebo obchodného 
registra, projektová dokumentácia, certifikáty STN alebo ISO noriem a pod.). Napr. Verejný 
obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje (spolu s cenovou kalkuláciou) zaslanie 
scanu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra (vo formáte .pdf alebo 
.jpg), ktorý potvrdzuje oprávnenie uchádzača poskytovať služby alebo dodávať tovary v rozsahu 
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predmetu tejto zákazky. Obstarávateľ zároveň požaduje zaslanie dokladu, preukazujúceho 
odbornú spôsobilosť uchádzača v rozsahu predmetu zákazky (certifikát, licencia, a pod. - scan) 
 
 
16.    Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 
Lehota na predkladanie cenových ponúk: uvedie sa konečný  dátum a čas zasielania cenových 
ponúk. Uvedie sa tiež, akým spôsobom majú byť cenovú ponuky verejnému obstarávateľovi 
doručené (v prípade elektronickej formy obstarávateľ uvedie, v akom formáte majú byť ponuky či 
prípadná súvisiaca dokumentácia zaslané – napr. .pdf, .jpg a pod.).  
 
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovená predpokladaná hodnota 
zákazky, 

- nebude predložená žiadna ponuka, 
- žiadny uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
 
 
 

V Markušovciach dňa: dd.mm.rrrr                        Ing. Iveta Dutková 
riaditeľka školy 
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   Príloha č. 4 
 

Hlavička/názov organizácie 
 
 
 

MENOVANIE KOMISIE 
 

na vyhodnocovanie 
zákaziek podľa § 5, ods. 2 a 3 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle článku 3.3 Smernice 
 

na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác  
 
 
 

 
Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce, v zastúpení Ing. Ivetou 

Dutkovou, riaditeľkou školy, menuje komisiu na otváranie ponúk a na vyhodnotenie ponúk verejných obstarávaní 
zadávaných v zmysle § 5, ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov a podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania, v nasledovnom zložení: 
 
 

Predseda komisie:    
 

Členovia komisie:    
     
  
 
 
 

Náhradní členovia komisie:   
 
 
     
V Markušovciach dňa .......................... 
 
  
  
 
 Ing. Iveta Dutková   
 riaditeľka školy 
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Príloha č. 5 

Hlavička/názov organizácie 
 

ZÁPISNICA 
 

o posúdení splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a vyhodnotení ponúk  
 

zákazky podľa § 4, ods. 2 a 3 písm. b) a c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie 

stavebných prác: 
 

„ ..... Názov zákazky ......“ 
 
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa dňa .........201... o ...... hod. v hlavnej budove 
Základnej školy s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce, poschodie, miestnosť - číslo dverí 
........, konalo otváranie a vyhodnotenie ponúk. 
 
 
KOMISIA: 
 

Prítomní členovia komisie: 
..................................  (predseda komisie) 
....................    (členovia komisie) 

 
  
 
Neprítomní členovia komisie (ospravedlnili sa): 

  - 
 

Na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky ponuku predložili ............. (číslicou ...) uchádzači. 
 
Zoznam uchádzačov, ktorí v stanovenom termíne predložili ponuku:  

Poradové 
číslo 
uchádzača 

Obchodné meno, 
adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

Dátum a čas 
doručenia 

1.   

2.   

3.   

 
(Popis činnosti komisie ... Napr. Otváranie ponúk začalo podpísaním prezenčnej listiny prítomnými členmi 
komisie. Následne komisia pristúpila k otváraniu obálok s ponukami. Najprv bola prekontrolovaná neporušenosť 
obalu/obálky a následne ich komisia otvorila a zapísala obchodné mená s adresou sídla alebo miesta podnikania 
uchádzačov, ako aj ich návrhy na plnenie jediného kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie 
ponúk – konečnú  cenu zákazky s DPH. Ponuky boli otvárané v poradí v akom prišli). 
 
Komisia konštatovala, že uchádzači, ktorí predložili ponuky, splnili predpísané podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní. 

 
VYLÚČENÍ UCHÁDZAČI: 

- nie sú 
 

UCHÁDZAČI, KTORÍ PREDLOŽILI PONUKY S UVEDENÍM NÁVRHU NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
-  
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P
o

r.
 č

. 
u

ch
ád

za
č

a Obchodné meno, 
adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

Návrh na plnenie 
kritéria na 
vyhodnotenie 
ponuky (konečná 
cena predmetu 
zákazky vrátane 
DPH/celkom 
v EUR) 

Konečné 
poradie 
uchádzačov 

1.    

2.    

3.    

 
VYHODNOTENIE PONÚK: 
(Popis činnosti komisie ... Napr. Komisia pri vyhodnocovaní ponúk postupovala v zmysle Výzvy na predloženie 
cenovej ponuky. Ponuky boli vyhodnotené na základe: navrhovanej konečnej ceny vrátane DPH/celkom v EUR, 
pričom najúspešnejšia je ponuka s najnižšou cenou. Úspešným uchádzačom – víťazom verejného 
obstarávania sa stal uchádzač č.......: 
 

.......... Názov a adresa sídla ........... 
 
Komisia konštatuje, že v ponuke úspešného uchádzača boli splnené všetky stanovené podmienky účasti a na 
základe hodnotiteľného kritéria vyšiel uchádzač č. ... ako úspešný a preto odporúča verejnému obstarávateľovi, 
aby úspešnému uchádzačovi oznámil, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu (resp. vystaví objednávku, 
na predmet zákazky v zmysle podmienok predpísaných Výzvou na predloženie cenovej ponuky. 

 
Dôvody, pre ktoré by člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou: 
Napr. Nevyskytli sa. 
 
Táto zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenia 
ponúk tvorí súčasť dokumentácie verejného obstarávania, ktorá bude archivovaná v archíve Základnej školy 
s materskou školou Školská 16 Markušovce po dobu 5 rokov. 
 
 
V Markušovciach dňa, ................................           Zapísal:   .............................. 
           
 
Podpisy komisie: 
 

.......................... (predseda komisie)   ............................................................ 
 
 

......................... (členovia komisie)   ............................................................ 
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Príloha č. 6 

 
„Súhrnná správa o zákazkách s cenami nižšími ako 15 000 EUR“ 

 
za ..... štvrťrok 201... 

 

P.č. Predmet zákazky 
Hodnota zákazky 

(konečná aj s 
DPH) 

Dodávateľ 
(názov a adresa sídla) 

1.    
2.    
3.    
4.    

. 

. 

. 
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Príloha č. 8 
 

SCHÉMA VO PLATNÁ PO ZRIADENÍ ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                               Zaslanie VÝZY 
 
 
 
 
              PRIESKUM TRHU           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obstaranie predmetu zákazky 
prostredníctvom elektronického 

trhoviska, po 18.10.2018 
zodpovedajúcim softwarom alebo 

cez odborne spôsobilú osobu 
(novelizácia § 20) pri podlimitných 

a nadlimitných zákazkach !!! 

 

NEPLÁNOVANÉ VO PLÁN VO 

BEŽNÉ 
 
Tovary:   5.000 – 15.000 € 
Služby:   5.000 – 15.000 € 
Stavebné práce:  5.000 – 50.000 € 
Potraviny: 5.000 – 200.000 € 

 

NEBEŽNÉ 
PRIESKUM TRHU        VÝZVA 
5.000 – 15 000 € 50 000 –221.000 € 
5.000 – 15 000 € 50 000 –221.000 € 
5.000 – 15 000 € 150 000 –5 548 000 € 
5.000 – 15 000 € 200 000 –750.000 € 

 

PRIAME ZADANIE 
osloviť potenciálneho dodávateľa 
(písomne, telefonicky, e-mailom) 

do 5 000 € 

VYSTAVIŤ OBJEDNÁVKU 
 (v prípadoch, u ktorých to vyžaduje 

zákon uzavrieť zmluvu) 

POSTUP 
podľa § 109-112  a § 65, ods. 3, § 66, 

ods. 8, písm. b) a h)  ZVO 

ZISTIŤ 
aktuálnu cenu na trhu - telefonicky, 
e-mailom, z internetu, z reklamných 

letákov a pod. 

Pripraviť a spracovať 
VÝZVU (Príloha č. 2) 

na predloženie cenovej ponuky  

V OR, ŽR OVERIŤ oprávnenie 
potenciálneho dodávateľa dodávať 

obstarávaný tovar, služby 
a stavebné práce (T, S a SP) 

SPRACOVAŤ 
Zápis zo zisťovania predpokladanej 

hodnoty zákazky 
Zápis z prieskumu trhu, 

VYSTAVIŤ OBJEDNÁVKU 
 (v prípadoch, u ktorých to vyžaduje 

zákon uzavrieť zmluvu) 

SCHVÁLENIE 
Výzvy a minimálne troch 

dodávateľov, ktorým bude zaslaná 
výzva na predloženie cenovej ponuky  

ODOSLAŤ 
Výzvu potenciálnym dodávateľom 

VYHODNOTENIE 
predložených ponúk komisiou, 

vypracovať ZÁPISNICU 

VYSTAVIŤ OBJEDNÁVKU 
 (v prípadoch, u ktorých to vyžaduje 

zákon uzavrieť zmluvu) 


