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I. Úvod 

 

Táto smernica verejného obstarávania tovarov, služieb, potravín a stavebných prác upravuje 

postupy obstarávania tovarov, služieb, potravín a stavebných prác zadávaním zákaziek s nízkymi 

hodnotami podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon o VO). 

 

II. Vymedzenie  niektorých  pojmov 

 
2.1 Obec je v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona o VO verejný obstarávateľ.  
2.2 Zákazka je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, 

ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.  
2.3 Zákazka na dodanie tovaru je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo 

prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti 

spojené s umiestnením a montážou tovaru. 

2.4 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác je zákazka, ktorej predmetom je: 

a) uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a 

uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 

slovníka obstarávania, 

b)  uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby 

alebo 

c) uskutočnenie stavby akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, ktoré určil verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv na druh stavby alebo projekt 

stavby. 
2.5 Zákazka na poskytnutie služby je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby, okrem zákazky 

uvedenej v odsekoch 2.3 a 2.4. 

2.6 Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ 

určí predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo 

porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ  údaje podľa druhej vety k dispozícii, 

určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu (príloha č. 1 tejto 

Smernice) s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. 

a zahŕňa: 

-  hodnotu opakovaných plnení, 

-  všetky formy opcie, 

-  všetky prípadné predĺženia zmluvy, 

-  ceny a odmeny poskytnuté v súťaži návrhov, 

-  predpokladaná hodnota tovarov a služieb, ktorá sa poskytne v súvislosti so zákazkou na 

uskutočnenie  stavebných prác. 

2.7 Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky upravuje § 6 zákona. Zákazku nemožno rozdeliť 

ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania 

zákazky podľa zákona o VO a tejto smernice.  

2.8 Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú tovary, stavebné práce 

alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb, 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. 

2.9 Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa bodu 2.8 sú najmä tovary a služby spotrebného 

charakteru. Skutočnosť, či predmet zákazky je alebo nie je bežne dostupný na trhu sa vykonáva 

vyplnením Testu bežnej dostupnosti, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto smernice. 

 



 

III. Finančné limity 

 
3.1 Zákazka je nadlimitná, podlimitná, alebo zákazkou s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej 

hodnoty zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na 

dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok (v € bez DPH). 

3.2 Zákazka je nadlimitná, ak predpokladaná hodnota zákazky: 

a)  na dodanie tovarov a poskytnutie služieb alebo dodanie potravín je rovná alebo vyššia ako 209.000,-

- € bez DPH   

b)  na uskutočnenie prác je rovná alebo vyššia ako 5.225.000,-- € bez DPH. 

3.3 Zákazka je podlimitná, ak ide o zákazku: 

a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo 

poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia 

ako 5.000,-- € bez DPH a zároveň nižšia ako 209.000,-- € bez DPH. 

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

i. rovnaká alebo vyššia ako 20.000,-- € bez DPH a zároveň nižšia ako 209.000,-- € bez DPH, 

ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby, 

alebo 

ii. rovnaká alebo vyššia ako 30.000,-- € bez DPH a zároveň nižšia ako 5.225.000,-- € bez DPH, 

ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, alebo 

c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 

40.000,-- € bez DPH a zároveň nižšia ako 209.000,-- € bez DPH. 

d) na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č.1 zákona o verejnom obstarávaní, ak predpokladaná 

hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 200.000,-- € bez DPH a zároveň nižšia ako 209.000,-- € 

bez DPH. 

3.4 Zákazka je zákazkou podľa s nízkymi hodnotami, ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu 

kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden 

kalendárny rok (v € bez DPH), je: 

a) nižšia ako 5.000,-- € bez DPH pre zákazky, ktoré sú bežne dostupné na trhu, 

b) nižšia ako  20.000,-- € bez DPH pre zákazky na dodanie tovarov a poskytnutie služieb, ktoré nie sú 

bežne dostupné na trhu 

c) nižšia ako  30.000,-- € bez DPH pre zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktoré nie sú bežne 

dostupné na trhu 

d) nižšia ako 40.000,-- € bez DPH pre zákazky na tovary, ktorými sú potraviny 

e) nižšia ako 200.000,-- € bez DPH pre zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č.1 zákona o 

verejnom obstarávaní. 

3.5 Pri zákazkách s predpokladanou hodnotou zákazky od 5.000,-- € bez DPH je potrebné zistiť, či je 

zákazka bežne dostupná na trhu. Toto zisťovanie zodpovedná osoba vypracuje TEST bežnej dostupnosti 

(príloha č. 2 tejto Smernice).  

3.6 Podlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne 

dostupných na trhu sa od 01.03.2015 zadávajú prostredníctvom elektronického trhoviska. Elektronické 

trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, 

stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich 

činností. Správcom elektronického trhoviska je ministerstvo vnútra. Internetová adresa elektronického 

trhoviska je http://www.eks.sk a Obec je tam riadne zaregistrovaná. 

3.7 Podlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré 

nie sú bežne dostupné na trhu sa zadávajú v zmysle §108 a násl. zákona o verejnom obstarávaní. 

 

IV. Všeobecné ustanovenia 

 
4.1 Cieľom tejto smernice je dodržiavanie zásad verejného obstarávania zadaním zákazky s nízkymi 

hodnotami na dodanie tovaru, zákazky na poskytnutie služby, zákazky na uskutočnenie stavebných 

prác a zákazky na dodávku potravín (ďalej len verejné obstarávanie) s minimalizovaním nákladov 

a času ako aj administratívnej náročnosti, ktoré súvisia s procesom obstarávania. 

4.2 Za účelom získania najlepšej ceny je podľa povahy predmetu zákazky potrebné zvoliť najvhodnejší 

spôsob prieskumu trhu. K dispozícii sú najmä:   

http://www.eks.sk/


4.2.1 získanie katalógov / letákov prostredníctvom internetu alebo osobnou návštevou, 

4.2.2 vyplnenie formulára potenciálnymi dodávateľmi  

4.2.3 výzvou na predloženie cenovej ponuky mailom/poštou/telefonicky 

4.2.4 rokovaním s potenciálnymi dodávateľmi 

4.2.5 vyhlásením postupu zadávania zákazky 

4.3 Za dodržanie zásad hospodárnosti a obstarávania zodpovedá každý zamestnanec, v ktorého 

kompetencii je obstarávanie jednotlivých položiek. 

4.4 Všetky doklady súvisiace s obstarávaním musia byť uložené v zmysle platnej registratúry                          a 

archivované po dobu 5 rokov od dátumu obstarania  

4.5 Ak to nevyžaduje charakter obstarávanej zákazky, nemusí byť uzatváraná písomná zmluva. 

4.6 Zákazky s nízkou hodnotou v hodnotách do 1.000,-- € bez DPH vrátane sa riadia podľa ustanovení 

článku V. tejto smernice. 

4.7 Zákazky s nízkou hodnotou v hodnotách nad 1.000,-- € bez DPH do 5.000,-- € bez DPH vrátane, sa 

riadia podľa ustanovení článku VI. tejto smernice. 

4.8 Zákazky s nízkou hodnotou v hodnotách nad 5.000,-- € bez DPH do limitov pre podlimitnú zákazku, 

sa riadia podľa ustanovení článku VII. tejto smernice. 

4.9 Zákazky s nízkou hodnotou v hodnotách pri živelných pohromách, krízových situáciách, haváriách 

a poruchách, ktorých povaha si vyžaduje riešenie, ktoré neznesie odklad, sa riadia podľa ustanovení 

článku VIII. tejto smernice. 

 

V. Zákazky s nízkou hodnotou v hodnotách do 1.000,-- € bez DPH vrátane              

                                                                                              

5.1 Pri verejnom obstarávaní v tejto cenovej hladine je zodpovedná osoba za príslušné verejné 

obstarávanie (ďalej zodpovedná osoba) povinná postupovať tak, aby vynaložené náklady na 

obstarávanie predmetu boli primerané jeho kvalite a cene. 

5.2 Pri obstarávaní v tejto cenovej hladine je zodpovedná osoba povinná postupovať tak, aby bolo 

evidentné, že takto zabezpečovaný predmet bol obstaraný s ohľadom na maximálnu ekonomickú 

efektívnosť, cenovú výhodnosť, prijateľnú kvalitu, vzdialenosť dodávateľa (náklady dopravy), čas 

potrebný na obstarávanie, záručný a pozáručný servis a pod. 

5.3 Výber dodávateľa sa vykoná najmä na základe bežného poznania cien. 

5.4 Zodpovedná osoba pri výbere dodávateľa vypíše čestné prehlásenie (príloha č. 3 tejto smernice). 

 

VI. Zákazky s nízkou hodnotou v hodnotách nad 1.000,-- € bez DPH do 5.000,-- € bez DPH 

vrátane. 

                                                                                              

6.1 Zhromažďovanie podkladov pre výber dodávateľa vykonáva zodpovedná osoba najmä internetovým 

prieskumom trhu, e-mailovou komunikáciou alebo osobným zisťovaním u dodávateľov. 

6.2 Výber sa uskutočňuje z minimálneho počtu 2 potenciálnych dodávateľov. 

6.3 Pri obstarávaní v tejto cenovej hladine je zodpovedná osoba povinná postupovať tak, aby vynaložené 

náklady na obstarávanie predmetu boli primerané jeho kvalite a cene. 

6.4 Pri obstarávaní v tejto cenovej hladine je zodpovedná osoba povinná postupovať tak, aby bolo 

evidentné, že takto zabezpečovaný predmet bol obstaraný s ohľadom na maximálnu ekonomickú 

efektívnosť, cenovú výhodnosť, prijateľnú kvalitu, vzdialenosť dodávateľa (náklady dopravy), čas 

potrebný na obstarávanie, záručný a pozáručný servis a pod. 

6.5 Zodpovedná osoba zdokumentuje výber dodávateľa spísaním zápisnice z prieskumu trhu (príloha č. 

4 tejto smernice). 

 

VII. Zákazky s nízkou hodnotou v hodnotách nad 5.000,-- € bez DPH  do limitov pre podlimitnú 

zákazku. 

 

7.1 Pri tomto type obstarávania sa vyžaduje písomná forma dokumentovania priebehu výberu 

dodávateľa, ktorá sa archivuje po dobu 5 rokov. 

7.2 Zodpovedná osoba pred vyzvaním na predloženie cenovej ponuky vypracuje podrobný popis 

predmetu zákazky, kde opíše minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne. Technické požiadavky 

sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, 

oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k 



vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto 

odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a 

zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný".  
7.3 Výber sa uskutočňuje z minimálneho počtu 3 potenciálnych dodávateľov. 

7.4 Výzvy na predloženie cenových ponúk zasiela zodpovedná osoba potenciálnym dodávateľom 

mailom, poštou, alebo osobným prevzatím. 

7.5 Zodpovedná osoba zdokumentuje priebeh a výber dodávateľa postupom a dokumentmi v zmysle 

prílohy č. 5 tejto smernice. 

7.6 Na zabezpečenie obstarávania v týchto hodnotách je možné zriadiť aj komisiu, ktorej úlohou bude 

výber najvhodnejšieho dodávateľa predmetu obstarávania. Komisia sa zriaďuje pre každé jednotlivé 

obstarávanie zvlášť. Členov komisie deleguje starosta obce s prihliadnutím na zastúpenie 

jednotlivých organizačných aj odborných zložiek. Počet členov komisie je nepárny, minimálny počet 

členov je 3. 

 

VIII. Zákazky s nízkou hodnotou pri živelných pohromách, krízových situáciách, haváriách a 

poruchách, ktorých povaha si vyžaduje riešenie, ktoré neznesie odklad. 

 

8.1 Na zabezpečenie obstarávania v týchto situáciách je zodpovedná osoba povinná postupovať tak, aby 

bol čas riešenia vyniknutej situácie čo najkratší a minimalizovali sa straty alebo škody, ktoré danou 

situáciou vznikajú. 

8.2 Zodpovedná osoba vyberá dodávateľa najmä s dôrazom na časovú dostupnosť resp. kapacitné 

možnosti dodávateľa a zdokumentuje priebeh a výber dodávateľa stručným zápisom, kde 

primeraným spôsobom zdokumentuje skutkovú podstatu situácie, hrozby z nej vyplývajúce 

a spôsob, ktorým bola vzniknutá situácia odstránená (prílohy č. 6 tejto smernice). 

  

IX. Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Dodržiavať postup uvedený v tejto smernici sú povinní všetci zamestnanci OcÚ, ktorí za verejného 

obstarávateľa vykonávajú  úkony vo verejnom obstarávaní. 

9.2 Na postup neupravený touto smernicou sa vzťahuje zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení. 

9.3 Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 18.04.2016 a je záväzná na dobu neurčitú. 

9.4 Týmto sa zároveň ruší smernica č. 2/2015, ktorá bola účinná od 01.11.2015. 

9.5 Všetky zmeny a doplnky tejto smernice vyžadujú písomnú formu. 

 

X. Zoznam príloh 

 
Príloha  č. 1  -  Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 

Príloha  č. 2  -  Test bežnej dostupnosti 

Príloha č. 3  -  Čestné prehlásenie 

Príloha č. 4  -  Zápisnica z prieskumu trhu 

Príloha č. 5  -  Administrácia zákazky 

Príloha č. 6  -  Zápis z riešenia mimoriadnej situácie 

 

 

 

Schválené dňa: 18.4.2016  

 

 

 

  

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

 

        Bc. Vladimír BARAN – starosta obce 



        Príloha č. 1 k Smernici č. 1/2016 
 
 

Pre stanovenie predpokladanej hodnota zákazky postupujeme prednostne jedným 
z nasledujúcich spôsobov: 
 

a) Nacenením predmetu zákazky osobou majúcou oprávnenie na stanovovanie cien 
(projektant, súdny znalec a pod.) – vypracujeme zápis podľa vzoru A 
 

b) Prieskumom trhu cez internet/telefón/letáky – z postupu vypracujeme zápisnicu 
podľa vzoru B 
 

c) Oslovením dodávateľov – postup podľa vzoru C. 

 
 
 
Vzor A: 
 
 
Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

 

Predmet zákazky: ...................................................  
 
 

STANOVENIE 
 

predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

 

 

 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 5 zákona č. 343/2015 Z.z.: 

 

- Verejný obstarávateľ stanovuje predpokladanú hodnotu zákazky na ......................... € bez 

DPH. 

 

- Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe nacenenia oprávnenou osobou: 

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

 

 

 

Vypracoval dňa: ..................................   

 

  

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

Zodpovedná osoba 

 

 

 



 
Vzor B: 
 
Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

Predmet zákazky: ...................................................  

 

 

ZÁPISNICA 
z prieskumu trhu 

 

Zodpovedná osoba:   ...................................................... 

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

 

Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 

1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v 

platnom znení, realizuje prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty vyššie 

uvedeného predmetu zákazky. 

 

Forma prieskumu trhu: 

- Informačné letáky dodávateľov 

- Internetové stránky dodávateľov 

- Cenové katalógy dodávateľov 

- Telefonické oslovenie dodávateľov 

- Osobná návšteva dodávateľov. 

 

Tabuľkový prehľad zistených cien za dodanie predmetu zákazky: 

P. č. Dodávateľ 

XI. Cena 

celkom 

XII. v € bez 

DPH 

XIII. Forma 

prieskumu 

1.    

2.    

3.    

 

Na základe vyššie uvedeného sa stanovuje predpokladaná hodnota predmetu zákazky na 

.....................................€ bez DPH. 

  

 

 

 

Vypracoval dňa: ..................................   

 

 

  

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

Zodpovedná osoba 

 
 



Vzor C: 
 
 
Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

 

Predmet zákazky: .........................................................................................................  

 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

 

Sp. zn.: ..............................                Smilno  .................................... 

 

 

 

 

Vec: Výzva na predloženie cenových ponúk - z a s l a n i e  

   

      

Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 

1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v 

platnom znení, realizuje prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty vyššie 

uvedeného predmetu zákazky. 

 

Týmto Vás vyzývame na účasť v predmetnom prieskume trhu. Podrobné podmienky Vám 

zasielame v prílohách. 

 

Veríme, že sa tohto prieskumu trhu zúčastníte a predložíte cenovú ponuku v zmysle 

stanovených podmienok. 

 

 

 

 

 

 

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

Bc. Vladimír BARAN – starosta obce 

 

Príloha:  -    Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

 



Predmet zákazky: .........................................................................................................  

 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  

 

Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 

1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v 

platnom znení, realizuje prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty vyššie 

uvedeného predmetu zákazky. 

 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

 

Názov a sídlo:   Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

Štatutárny zástupca:  Bc. Vladimír BARAN – starosta obce 

IČO:    00322571 

DIČ:   2020624661 

Tel.:    +421 54 479 82 02 

e-mail:    ou@smilno.sk 

 

 

PODROBNÝ POPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

 

Predmetom zákazky je: 

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

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

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

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

 

Dodávateľ je povinný zabezpečiť kompletné dodanie predmetu zákazky.  

 

   Predmet zákazky tvorí jeden logický celok. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet 

zákazky. 

 

Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov. 

 

Uchádzač musí pri vypracovávaní cenovej ponuky rešpektovať všetky požiadavky 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v tejto výzve a platných právnych 

predpisoch. 

 

 

KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A VYPRACOVANIE PONUKY: 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

 jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH.  

 

 

Rozdelenie predmetu zákazky:  



 keďže predmetom zákazky je jeden logický celok, cenová ponuka musí byť 

komplexná, t.j. cena musí v sebe zahŕňať všetky náklady dodávateľa na kompletné 

dodanie predmetu zákazky. 

 

Uchádzač vypracuje cenovú ponuku tak, že nacení požadované položky cenového 

formulára (príloha tejto výzvy) cenami v požadovanom zložení, kde bude uvedená cena 

celkom rozpísaná na zloženie podľa základov DPH a DPH, sadzba DPH, cena celkom bez 

DPH a cena celkom vrátane DPH. Takto vyhotovenú cenovú ponuku podpíše osoba 

oprávnená konať v mene uchádzača. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie len ceny 

vrátane DPH. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.  

 

SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK: 

 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom jazyku a v zmysle predchádzajúceho 

bodu buď: 

a) v listinnej podobe, ktorú uchádzač doručí osobne alebo poštovou službou na adresu: 

Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov.  

b) e-mailom – v tom prípade uchádzač naskenuje a zašle na e-mailovú adresu verejného 

obstarávateľa podpísanú cenovú ponuku. 

 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: najneskôr do xx.xx.201x do xx:xx hod.  

 

 

POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA PREDMET ZÁKAZKY: 

 

Ponuka uchádzača musí spĺňať všetky nasledovné požiadavky na predmet zákazky: 

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

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

 

Minimálna záruka: Verejný obstarávateľ požaduje záruku minimálne XX mesiacov. 

 

Podmienky dodania: ........................................................................................... 

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

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 

 

Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži 

verejnému obstarávateľovi len na informatívne účely – určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

Vzhľadom na to, verejný obstarávateľ nebude oznamovať uchádzačom výsledky prieskumu trhu. 

 

 

Smilno dňa ........................... 

 

 

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

Zodpovedná osoba 
Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

Predmet zákazky: .........................................................................................................  

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
 

CENOVÝ FORMULÁR  



 

 

Uchádzač: .......................................................................................................................... 
    (meno a priezvisko/ obchodné meno / označenie skupiny 

    

  .......................................................................................................................... 
     (bydlisko/ sídlo/ miesto podnikania) 

 

  ..........................................................................................................................  
      (IČO, DIČ) 

 

             .......................................................................................................................... 
       (údaj o zápise v príslušnom registri, ak účastník je zapísaný v takomto registri) 

 

 

Položka 
Cena bez DPH 

v EUR 

 
 

 
 

 
 

Navrhovaná cena SPOLU v € bez DPH 
 

Sadzba DPH v %  Výška DPH v € 
 

SUMA SPOLU v € vrátane DPH: 
 

 

Prehlásenie uchádzača: Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch a ich 

prílohách. Vyššie uvedené ceny sú konečné ceny za kompletné 

dodanie predmetu zákazky. 

 

 

Vyhotovil:    ........................................................................................... 

 

Miesto a dátum:    ........................................................................................... 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis uchádzača:  ............................................................................................ 
 
Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

 

Predmet zákazky: .........................................................................................................  

 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 

ZÁPISNICA 



z vyhodnotenia cenových ponúk 
 

Dátum uskutočnenia:  ....................................... 

Vyhodnotenie previedol: ....................................... 

 

Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 

1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení, vyhlásila súťaž na dodanie vyššie uvedeného  predmetu zákazky. Počet 

záujemcov nebol obmedzený. 

 

Na predloženie cenovej ponuky boli vyzvaní nasledovní záujemcovia: 
P. č. Záujemca Dátum vyzvania Spôsob vyzvania 

1.    

2.    

3.    

 

V lehote na predkladanie cenových ponúk, ktorá bola stanovená na ........................... do 

XX:XX hod., boli verejnému obstarávateľovi doručené cenové ponuky nasledovných uchádzačov: 

P. č. Uchádzač 
XIV. Kritérium č. 1 

Cena v € bez DPH 
Poznámka 

1.    

2.    

3.    

 

Zodpovedná osoba skontrolovala splnenie podmienok verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky. Keďže všetky ponuky splnili všetky požiadavky verejného obstarávateľa, pristúpila 

zodpovedná osoba k vyhodnoteniu úspešnosti súťažných ponúk na základe kritérií na hodnotenie. 

Jediným kritériom pre vyhodnotenie úspešnosti cenových ponúk bola cena za kompletné dodanie 

predmetu zákazky vyjadrená v € bez  DPH.  

 

 

Na základe vyššie uvedeného sa predpokladaná hodnota zákazky stanovuje na: 

....................€ bez DPH. 

 

 

 

 

 
Vypracoval dňa: ..................................   
     
     
  ............................................................................ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Príloha č. 2 k Smernici č. 1/2016 

Verejný obstarávateľ:   Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

Predmet zákazky:   .................................................... 

 

TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI NA TRHU 
 

Druh zákazky:    .................................................... 

Predpokladaná hodnota zákazky:  .................................................... 

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5, písm. o, ods. 6, 7,  ZVO sú vymedzené 

kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených 

podmienok: 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie 

1 
nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe 

špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek   
  

2 

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

prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené – t. j. neboli 

špecifikované jedinečné požiadavky  

  

3 

sú v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované 

pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované 

alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu – t. j. 

nebolo potrebné ich upraviť (ich vlastnosti, podobu) 

  

 

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

dostupný na trhu. 

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5, písm. o, ods. 6, 7, stanovujú podporné pravidlo, 

ktoré by malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu: 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie 

4 sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb   

5 sú spotrebného charakteru   

 

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

dostupný na trhu. 

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

porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Záver*:  Bežne dostupný/á  

tovar, služba alebo stavebná práca 

Nie bežne dostupný/á  

tovar, služba alebo stavebná práca 
*  Nehodiace sa preškrtnite 

Prijímateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č. 1 až 3 vo 

vzťahu k danému predmetu zákazky. 

Odôvodnenie:  
 

 

 

 

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



   
  Príloha č. 3 k Smernici č. 1/2016 

 

Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

Predmet zákazky: ...................................................  

Zákazka: Zákazka s nízkou hodnotou 

 

 

 

 

Prehlásenie o nákupe 
 

Podpísaný ................................................. zamestnanec OcÚ Kobyly prehlasujem, že nákup:  

P. č. Položka 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

som realizoval nestranne, za splnenia podmienok hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 

a účelnosti.  

 

 

Dátum : ...................................... 

 

 

 

Podpis zamestnanca : .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
       Príloha č. 4 k Smernici č. 1/2016 

 
Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

Predmet zákazky: ...................................................  

Zákazka: Zákazka s nízkou hodnotou 

 

 

ZÁPISNICA 
z prieskumu trhu 

 

 

Zodpovedná osoba:   ...................................................... 

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

 
Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 

1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení, vyhlásila súťaž na dodanie vyššie uvedeného  predmetu zákazky. 

 

Forma prieskumu trhu: 

- Informačné letáky dodávateľov 

- Internetové stránky dodávateľov 

- Cenové katalógy dodávateľov 

- Telefonické oslovenie dodávateľov 

- Osobná návšteva dodávateľov. 

 

Tabuľkový prehľad zistených cien za dodanie predmetu zákazky: 

P. č. Dodávateľ 

XV. Cena 

celkom 

XVI. v € 

vrátane DPH 

XVII. Forma 

prieskumu 

1.    

2.    

3.    

 

Keďže jediným kritériom bola cena za dodanie predmetu zákazky vrátane DPH, ako 

najvhodnejší dodávateľ bol určený dodávateľ pod poradovým číslom .......... s najnižšou cenou za 

dodanie predmetu zákazky v € vrátane DPH. 

  

Prehlasujem, že prieskum trhu som realizoval/a objektívne a nestranne, za splnenia 

podmienok hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. 

 

 

Vypracoval dňa: ..................................   

 

  

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

Bc. Vladimír BARAN – starosta obce 

Prílohy: Letáky / print screeny / popis hovoru / ponuky 



Podrobný popis predmetu zákazky: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Minimálne požiadavky na predmet zákazky: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Poznámky: 

 

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

 

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

 

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

 

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



        
        Príloha č. 5 k Smernici č. 1/2016 

Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

 

Predmet zákazky: .........................................................................................................  

 

Zákazka:  Zákazka s nízkou hodnotou 

 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

 

Sp. zn.: ..............................           Smilno dňa  .................................... 

 

 

 

 

Vec: Výzva na predloženie cenových ponúk - z a s l a n i e  

   

      

Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 

1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v 

platnom znení, vyhlásila súťaž na dodanie vyššie uvedeného  predmetu zákazky. 

 

Týmto Vás vyzývame na účasť v predmetnom verejnom obstarávaní a na predloženie 

cenovej ponuky. Podrobné podmienky verejného obstarávania Vám zasielame v prílohách. 

 

Veríme, že sa tohto verejného obstarávania zúčastníte a predložíte súťažnú ponuku 

v zmysle stanovených podmienok. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bc. Vladimír BARAN - starosta obce 

 

Príloha:  -    Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 



Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

 

Predmet zákazky: .........................................................................................................  

 

Zákazka:  Zákazka s nízkou hodnotou 

 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  

 

 

Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 

1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení, vyhlasuje súťaž na dodanie vyššie uvedeného  predmetu zákazky. 

 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

 

Názov a sídlo:   Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

Štatutárny zástupca:  Bc. Vladimír BARAN – starosta obce 

IČO:    00322571 

DIČ:   2020624661 

Tel.:    +421 54 479 82 02 

e-mail:    ou@smilno.sk 

 

 

PODROBNÝ POPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

 

Predmetom zákazky je: 

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

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

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

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

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

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

 

Dodavateľ je povinný zabezpečiť kompletné dodanie predmetu zákazky.  

 

Predpokladaná  hodnota zákazky je stanovená na .........................,-- EUR bez DPH. 

 

Predmet zákazky tvorí jeden logický celok. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet 

zákazky. 

 

Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov. 

 

Uchádzač musí pri vypracovávaní cenovej ponuky rešpektovať všetky požiadavky 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v tejto výzve a platných právnych 

predpisoch. 

 

 

 

 



KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A VYPRACOVANIE PONUKY: 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

 jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR vrátane DPH.  

 

Rozdelenie predmetu zákazky:  

 keďže predmetom zákazky je jeden logický celok, cenová ponuka musí byť 

komplexná, t.j. cena musí v sebe zahŕňať všetky náklady dodávateľa na kompletné 

dodanie predmetu zákazky. 

 

Uchádzač vypracuje cenovú ponuku tak, že nacení požadované položky cenového 

formulára (príloha tejto výzvy) cenami v požadovanom zložení, kde bude uvedená cena 

celkom rozpísaná na zloženie podľa základov DPH a DPH, sadzba DPH, cena celkom bez 

DPH a cena celkom vrátane DPH. Takto vyhotovenú cenovú ponuku podpíše osoba 

oprávnená konať v mene uchádzača. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie len ceny 

vrátane DPH. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.  

 

 

SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK: 

 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom jazyku a v zmysle predchádzajúceho 

bodu buď: 

c) v listinnej podobe, ktorú uchádzač doručí osobne alebo poštovou službou na adresu: 

Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov.  

d) e-mailom – v tom prípade uchádzač naskenuje a zašle na e-mailovú adresu verejného 

obstarávateľa podpísanú cenovú ponuku 

 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: najneskôr do xx.xx.201x do xx:xx hod.  

 

 

 

POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA PREDMET ZÁKAZKY: 

 

Ponuka uchádzača musí spĺňať všetky nasledovné požiadavky na predmet zákazky: 

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

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

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

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

 

Minimálna záruka: Verejný obstarávateľ požaduje záruku minimálne XX mesiacov. 

 

Podmienky dodania: ........................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 

 

 

 

Zdroje financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného 

obstarávateľa. Úhrada prebehne bezhotovostne, na základe fakturácie dodávateľa, po 

dodaní predmetu zákazky so splatnosťou 30 dní. 

 

Výsledok verejného obstarávania: O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači 

oboznámení do 7 dní odo dňa vyhodnotenia. Zmluva alebo objednávka s víťazným 

uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti ponúk, ktorá je stanovená do xx.xx.201x. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak 

navrhovaná cena predmetu zákazky bude vyššia ako finančné možnosti verejného obstarávateľa. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa postup zadávania zákazky vyhlásil. 

 

 

Smilno dňa ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bc. Vladimír BARAN - starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

Predmet zákazky: .........................................................................................................  

Zákazka:  Zákazka s nízkou hodnotou 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
 

CENOVÝ FORMULÁR  
 

 

Úchádzač: .......................................................................................................................... 
    (meno a priezvisko/ obchodné meno / označenie skupiny 

    

  .......................................................................................................................... 
     (bydlisko/ sídlo/ miesto podnikania) 

 

  ..........................................................................................................................  
      (IČO, DIČ) 

 

             .......................................................................................................................... 
       (údaj o zápise v príslušnom registri, ak účastník je zapísaný v takomto registri) 

 

 

Položka 
Cena bez DPH 

v EUR 

 
 

 
 

 
 

Navrhovaná cena SPOLU v € bez DPH 
 

Sadzba DPH v %  Výška DPH v € 
 

SUMA SPOLU v € vrátane DPH (kritérium hodnotenia): 
 

 

Prehlásenie uchádzača: Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch a ich 

prílohách. Vyššie uvedené ceny sú konečné ceny za kompletné 

dodanie predmetu zákazky. 

 

Vyhotovil:    ........................................................................................... 

 

Miesto a dátum:    ........................................................................................... 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis uchádzača:  ............................................................................................ 
 
Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

 



Predmet zákazky: .........................................................................................................  

 

Zákazka:  Zákazka s nízkou hodnotou 

 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 

A. ZOZNAM 

B. PRIJATÝCH CENOVÝCH PONÚK 

 

 

 

P. 

č. 
Uchádzač XVIII. Dátum prijatia XIX. Poznámka 

1 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

Vypracoval dňa: ..................................   

 

 

 

 

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

........................................ – zodpovedná osoba 

 

 

 

 

 

 

 



Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

 

Predmet zákazky: .........................................................................................................  

 

Zákazka:  Zákazka s nízkou hodnotou 

 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 

A. NÁVRH 

B. PLNENIA JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
(Ceny celkom v € vrátane DPH) 

 

 

 

 

P. 

č. 
Uchádzač 

XX. Cena celkom v € 

XXI. vrátane DPH 
XXII. Poznámka 

1 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

  

 

 
 

Vypracoval dňa: ..................................   

 

 

 

 

 

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

........................................ – zodpovedná osoba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

 

Predmet zákazky: .........................................................................................................  

 

Zákazka:  Zákazka s nízkou hodnotou 

 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 

ZÁPISNICA 

z vyhodnotenia cenových ponúk 

 

Dátum uskutočnenia:  ....................................... 

Vyhodnotenie previedol: ....................................... 

 

Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 

1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení, vyhlásila súťaž na dodanie vyššie uvedeného  predmetu zákazky. Počet 

záujemcov nebol obmedzený. 

 

Na predloženie cenovej ponuky boli vyzvaní nasledovní záujemcovia: 

P. č. Záujemca Dátum vyzvania Spôsob vyzvania 

1.    

2.    

3.    

 

V lehote na predkladanie cenových ponúk, ktorá bola stanovená na ........................... do 

XX:XX hod., boli v postupnosti ako sú uvedené, verejnému obstarávateľovi doručené cenové 

ponuky nasledovných uchádzačov:  

P. č. Uchádzač Ponuka doručená dňa Poznámka 

1.    

2.    

3.    

 

Zodpovedná osoba dňa .............. o XX:XX hodine pristúpila k vyhodnoteniu cenových 

ponúk. Do tabuľky zapísala obchodné názvy a návrhy plnenia kritéria pre vyhodnotenie ponúk: 

P. č. Uchádzač 
XXIII. Kritérium č. 1 

Cena v € vrátane DPH 
Poznámka 

1.    

2.    

3.    

 

Následne zodpovedná osoba skontrolovala splnenie podmienok verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky. Keďže všetky ponuky splnili všetky požiadavky verejného obstarávateľa, 

pristúpila zodpovedná osoba k vyhodnoteniu úspešnosti súťažných ponúk na základe kritérií na 

hodnotenie. Jediným kritériom pre vyhodnotenie úspešnosti cenových ponúk bola cena za 



kompletné dodanie predmetu zákazky vyjadrená v € vrátane DPH. Na základe vyššie uvedeného 

bola ako úspešná vyhodnotená cenová ponuka uchádzača 

................................................................................., ktorému bude predmetná zákazka zadaná. 

 

Poradie uchádzačov po vyhodnotení cenových ponúk: 

1. ........... 

2. ........... 

3. ........... 

 

 

 

 

 

Vypracoval dňa: ..................................   

     

     

   

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

                                  ........................................ – zodpovedná osoba 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

 

Predmet zákazky: .........................................................................................................  

 

Zákazka:  Zákazka s nízkou hodnotou 

 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

 

Sp. zn.: .....................                Smilno dňa ................................ 

 

 

 

Vec: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk - z a s l a n i e  

   

      

Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 

1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení, vyhlásila súťaž na dodanie vyššie uvedeného  predmetu zákazky. 

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že Vaša cenová ponuka bola vyhodnotená ako 

ÚSPEŠNÁ. 

 

 
Poradie vyhodnotenia uchádzačov: 1. .............................................................................................. 

                 2. .............................................................................................. 

                 3. .............................................................................................. 

 

 
Zmluva/objednávka bude s Vašou spoločnosťou podpísaná v stanovenej lehote viazanosti ponúk. 

 

Za účasť v procese verejného obstarávania Vám ďakujeme a budeme evidovať Vašu 

spoločnosť ako potenciálneho uchádzača na ďalšie obstarávania, ktoré bude naša obec 

uskutočňovať. 

 

 

 

 

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

Bc. Vladimír BARAN - starosta obce 

 
 
 
 



Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 

 

Predmet zákazky: .........................................................................................................  

 

Zákazka:  Zákazka s nízkou hodnotou 

 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
 
 

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

 

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

 

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

 

 

Sp. zn.: .....................               Smilno dňa ................................ 

 

Vec: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk - z a s l a n i e  

   

      

Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 

1 písm. b), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení, vyhlásila súťaž na dodanie vyššie uvedeného  predmetu zákazky. 

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že Vaša cenová ponuka bola vyhodnotená ako 

NEÚSPEŠNÁ. 

 

Jedinou príčinou neúspešnosti je vyššia navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky. 

 
Identifikácia úspešného uchádzača: ..................................................................................... 

 

Poradie vyhodnotenia uchádzačov: 1. .............................................................................................. 

                 2. .............................................................................................. 

                 3. .............................................................................................. 

 

 

Za účasť v procese verejného obstarávania Vám ďakujeme a budeme evidovať Vašu 

spoločnosť ako potenciálneho uchádzača na ďalšie obstarávania, ktoré bude naša obec 

uskutočňovať. 

 

 

 

 

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

Bc. Vladimír BARAN - starosta obce 

 

 

 

 

 



        Príloha č. 6 k Smernici č. 1/2016 

Verejný obstarávateľ: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov 
 

Predmet zákazky: .......................................................................................................  
 

Zákazka:  Zákazka s nízkou hodnotou 
 
 

ZÁPIS 

z riešenia mimoriadnej situácie 
 

Dátum uskutočnenia:  ....................................... 

 

Zapísal:   ....................................... 

 
 

Opis vzniknutej situácie: ................................................................................................. 

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

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

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

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

 

Možné riziká:  ............................................................................................................ 

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

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

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

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

 

Spôsob vyriešenia: ............................................................................................................ 

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

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

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

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

 

 

Vypracoval dňa: ..................................   

 

 

     

     

      

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

    Bc. Vladimír BARAN - starosta obce 

 


