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Článok 1
Úvodné ustanovenie
Táto smernica upravuje postupy obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb
a zákaziek na uskutočnenie stavebných prác s nízkou hodnotou (podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ako aj zákaziek bežne dostupných obstarávaných cez
elektronické trhovisko (podľa § 109 až 112 zákona č. 343/2015 Z.z.). Smernica zároveň určuje vecné položky
a finančné limity, spôsob získavania informácií o predmete verejného obstarávania predpokladanej hodnote
zákazky a obsah dokumentácie o verejnom obstarávaní.
Pod pojmom verejný obstarávateľ sa rozumie štatutárny zástupca alebo oprávnená osoba konať v mene
verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ je OBEC PALÁRIKOVO, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo,
IČO:00309176, DIČ:2021060767
Článok 2
Finančné limity v € a určenie PHZ
2.1.

Finančné limity civilnej zákazky s nízkou hodnotou zadávanej verejným obstarávateľom sú
- rovnaké alebo vyššie ako 5 000 € ale nižšie ako 70 000 € - zákazka na dodanie tovaru okrem
potravín, služby okrem služieb v prílohe č.1 ZVO/,
- rovnaké alebo vyššie ako 5 000 € ale nižšie ako 180 000 € - zákazka na stavebné práce,
- rovnaké alebo vyššie ako 5 000 € ale nižšie ako 139 000 € - zákazka na potraviny,
- rovnaké alebo vyššie ako 5 000 € ale nižšie ako 260 000 € - služby v prílohe č.1 ,
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie
obdobie ako jeden kalendárny rok.

2.2.

Finančné limity podlimitných zákaziek
- rovnaké alebo vyššie ako 70 000 € ale nižšie ako 139 000 € - zákazka na dodanie tovaru
okrem potravín, služby okrem služieb v prílohe č.1 ZVO/,
- rovnaké alebo vyššie ako 180 000 € ale nižšie ako 5 350 000 € - zákazka na stavebné práce,
- rovnaké alebo vyššie ako 260 000 € ale nižšie ako 750 000 € - služby v prílohe č.1 .

2.3.

Finančné limity nadlimitných zákaziek
- rovnaké alebo vyššie ako 139 000 € - zákazka na dodanie tovaru vrátene potravín , služby
- rovnaké alebo vyššie ako 5 350 000 € - zákazka na stavebné práce
- rovnaké alebo vyššie ako 750 000 € - služby v prílohe 1.

2.4.

Zistenie predpokladanej hodnoty zákaziek (PHZ)
Ak sa jedná o zákazky na dodanie tovaru alebo služieb, ktoré sa pravidelne opakujú alebo
obnovujú v dohodnutej lehote, PHZ sa určí z údajov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii,
t.j. zo skutočných nákladov predchádzajúceho kalendárneho roka bez DPH.
V takomto prípade môže verejný obstarávateľ za všetky predmety zákaziek, ktoré majú tento
charakter, spracovať jeden spoločný dokument so zoznamom uvedených položiek s uvedením
vlaňajšej celkovej ceny bez DPH, a jej primeraným zaokrúhlením a úpravou vzhľadom na
očakávania v reálnom roku.
Ak sa jedná o zákazky, u ktorých verejný obstarávateľ nemá údaje k dispozícii, PHZ sa určí
prieskumom trhu alebo iným vhodným spôsobom.
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Prieskum trhu verejný obstarávateľ vykoná formou internetu, získaním údajov o cenách
z katalógov, výstav, veľtrhov, v obchodných reťazcoch alebo oslovením konkrétnych dodávateľov.
Informácie o predpokladanej hodnote zákazky sa získavajú u


tovarov - z internetu, katalógov, prospektov a z iných propagačných a reklamných materiálov
alebo oslovením minimálne troch záujemcov,



služieb - z reklamných a propagačných materiálov, z ponuky na internetových stránkach alebo
oslovením minimálne troch záujemcov,



stavebných prác - oslovením stavebných firiem, resp. z rozpočtu, ktorý je súčasťou projektovej
dokumentácie.
Článok 3
Postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou

3.1

Postup a výber zmluvného partnera
Na základe informácií získaných podľa článku 2 bod verejný obstarávateľ vyhotoví plán nákupov
(vecný rozpočet), alebo plán verejného obstarávania – podľa vlastného uváženia – na príslušný
kalendárny rok (príloha č. 6).
Ak verejný obstarávateľ zistil PHZ z účtovníctva, a nebude postupovať priamym zadaním, vypracuje
výzvu na predloženie ponuky za účelom výberového konania (príloha č. 3).
Ak vykonal prieskum trhu, pri ktorom bola zistená PH zákazky s nízkou hodnotou, a nebude
postupovať priamym zadaním, spracuje výzvu na predloženie cenových ponúk za účelom zistenia
PHZ, (príloha č. 3).


Výberové konanie z viacerých ponúk na základe príslušných výberových kritérií uvedeného
v článku 5



Dobrovoľné použitie elektronického trhoviska



Použitie internetového nákupu



Použitie systému elektronickej komunikácie (vybraného)

Pokiaľ sa však verejný obstarávateľ rozhodne postupovať odchylne od ustanovení tejto smernice,
uvedie podmienky a postup verejného obstarávania vrátane prípadného vymenovania členov
hodnotiacej komisie v rozhodnutí o inom postupe.
Po ukončení výberového konania (vyhodnotení cenových ponúk alebo výbere priamym zadaním)
spracuje zápisnicu z vyhodnotenia (príloha č. 7). Ak je zriadená komisia pre výberové konanie
(príloha č. 6)
Postup podľa bodu 2 a 3 tejto smernice je možné spojiť, ak PHZ zodpovedá zákazke s nízkou
hodnotou. Je potrebné to uviesť priamo vo výzve na zisťovanie PHZ.
Obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou tovarov s výnimkou potravín, a služieb s výnimkou
prílohy č. 1 od hodnoty 5.000.- do výšky PHZ 70.000.- verejný obstarávateľ postupuje oslovením
minimálne 3 záujemcov (ak sa nachádzajú na trhu resp. v databáze spoľahlivých dodávateľov), z
verejne dostupných informácií alebo z internetu, alebo výzvou zaslanou vybraným záujemcom,
pričom výber vykoná na základe výberových kritérií uvedených v článku 5 tejto smernice.
Obstarávanie potravín uvedených v § 5 ods. 4 písm. b) zákona:
od hodnoty 5 000 € do 221 000 € verejný obstarávateľ postupuje oslovením minimálne 3
záujemcov (ak sa nachádzajú na trhu resp. v databáze spoľahlivých dodávateľov), z verejne
dostupných informácií alebo z internetu, alebo výzvou zaslanou vybraným záujemcom, pričom
výber vykoná na základe výberových kritérií uvedených v článku 5 tejto smernice.
Obstarávanie osobitných služieb uvedených v prílohe č. 1:


od 5 000 € do 260 000 € (spodná hranica finančného limitu) – zákazka s nízkou hodnotou
výber zmluvného partnera na základe výberových kritérií uvedených v článku 5 tejto smernice



od 260 000 € do 750 000 € - prieskum trhu a výber zmluvného partnera na základe vlastného
uváženia osôb zodpovedných za verejné obstarávanie príslušnej služby pri zabezpečení
hospodárneho vykladania finančných prostriedkov s prihliadnutím na kvalitu poskytovateľa
predmetnej služby na základe výberových kritérií uvedených v článku 5 tejto smernice.
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Obstarávateľ sa môže rozhodnúť, či pri zákazkách s nízkou hodnotou zriadi komisiu, alebo poverí
konkrétnu zodpovednú osobu (osoby) zabezpečením výberového konania.
3.2.

Postup pri zadaní ak je PHZ nižšia ako 5000 € verejný obstarávateľ :
- pri nákupe drobného tovaru, služieb, stavebných prác za celý nákup alebo jednotlivo do finančného
limitu 5000 € bez DPH zodpovedná osoba osloví minimálne troch potenciálnych dodávateľov
a zdokumentuje výber dodávateľa (príloha č.7). Vo výnimočných prípadoch, kedy môže ísť
o jedinečný predmet zákazky môže byť oslovených aj menej dodávateľov, pričom táto výnimka musí
byť riadne zdôvodnená a podložená.
Pre účely výberového konania priamym zadaním verejný obstarávateľ môže viesť internú databázu
spoľahlivých dodávateľov, s ktorými má dobré skúsenosti alebo na ktorých na dobré referencie.

3.3.

Postup pri výberovom konaní.
Verejný obstarávateľ vyberie z databázy vhodných spoľahlivých dodávateľov, alebo na internete
alebo iným vhodným spôsobom zistí potenciálnych dodávateľov, s ktorými môže odkonzultovať
vecný alebo technický a obchodný obsah špecifikácie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ spracuje výzvu na predloženie cenovej ponuky, zašle ju mailom alebo listom
vybraným dodávateľom, prípadne ju vhodným spôsobom zverejní. V prípade potreby obhliadky určí
zodpovedného pracovníka.
Lehotu na predloženie cenových ponúk stavoví primerane náročnosti predmetu zákazky a potrebe.
Po predložení cenových ponúk spracuje zápisnicu z vyhodnotenia (príloha č. 7) a vystaví objednávku
alebo zmluvu.

3.4.

Postup pri priamom rokovaní podľa zákona 343/2015 Z. z. § 115.
Článok 4
Podlimitné zákazky

1. Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje:
a) podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby
bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,
b) podľa § 112 až 116 zákona, ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby, ako podľa písmena
a)
Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania.
2. Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre chránené dielne
a chránené pracoviská a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna
integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb, alebo môže vyhradiť realizáciu
zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30% zamestnancov
chránených dielní, chránených pracovísk, hospodárskych subjektov a programov chránených pracovných
miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.
3. Pri použití postupu podľa § 109 až 111 zákona, prostredníctvom elektronického trhoviska, nie je možné
zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov.

Článok 5
Výberové kritériá pri ZNH
Verejný obstarávateľ určuje jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali vzťah
úžitkovej hodnoty plnenia, kvality a ceny

5.1

Kritériami výberu dodávateľa pre obstarávanie tovarov, služieb a potravín sú nasledovné kritériá:


Osobné dobré (zlé) skúsenosti s dodávateľom



Dodanie prostredníctvom rodiča (školy)



Dodanie prostredníctvom dieťaťa (domovy dôchodcov)
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5.2



Dodanie prostredníctvom chránenej dielne



Plnenie nadštandardných požiadaviek verejného obstarávateľa



Vzdialenosť sídla prevádzky dodávateľa



Miesto prevádzky (podpora regionálnej zamestnanosti)



Referencie a ich kvalita (počet reklamácií)



Kvalita a čerstvosť potravín



Akciové ceny



Termín dodávania tovaru



Technické zabezpečenie pre kvalitné poskytnutie služby



Najnižšia cena, prípadne iné

Kritériami výberu zhotoviteľa pre obstarávanie stavebných prác sú nasledovné kritériá:


Osobné dobré skúsenosti so zhotoviteľom



Zhotovenie prostredníctvom rodiča (školy)



Zhotovenie prostredníctvom dieťaťa (domovy dôchodcov)



Plnenie nadštandardných požiadaviek verejného obstarávateľa



Miesto realizácie stavebných prác (podpora regionálnej zamestnanosti)



Referencie na stavebné práce a kvalita (počet reklamácií)



Najnižšia cena



Termín výstavby, prípadne iné

Pravidlá uplatnenia jednotlivých kritérií závisia od zložitosti a rozsahu predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ pri výbere zmluvného partnera môže uplatniť viaceré kritériá.
Článok 6
Postupy pri priamom zadávaní zákaziek
1. Ak je finančný limit zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby nižší alebo rovný ako 70 000 eur bez
DPH a limit zákazky na uskutočnenie stavebných prác je nižší alebo rovný ako 180 000 eur bez DPH
a verejný obstarávateľ vyhodnotí situáciu tak, že ide o haváriu, živelnú pohromu alebo mimoriadnu
udalosť s následkom škody na majetku, živote, zdraví, životnom prostredí alebo príde k prerušeniu
resp. obmedzeniu prevádzky, v takom prípade spíše zodpovedný zamestnanec o tejto skutočnosti
„Zápisnicu z havarijnej udalosti, živelnej pohrome alebo mimoriadnej udalosti“. K zápisu z havarijnej
udalosti priloží fotodokumentáciu, cenovú ponuku dodávateľa, a kompletnú dokumentáciu predloží na
schválenie štatutárovi organizácie.
Zápis z havarijnej udalosti obsahuje minimálne:
o podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčiny jej vzniku,
o predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie – na základe jednej cenovej
ponuky,
o fotodokumentáciu.
Článok 7
Opatrenia na účinné predchádzanie konfliktom záujmov vo verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov s
cieľom zabrániť narušeniam postupov verejného obstarávania, jeho transparentnosti a férovosti podľa § 23
zákona 343/2015 Z. z.
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Článok 8
Uzatvorenie zmluvy
V súlade s ustanovením § 117 ods. 3 zákona pre zmluvný vzťah sa nevyžaduje písomná forma (vo forme
písmen a číslic). V takomto prípade však verejný obstarávateľ musí písomnou formou preukázať realizáciu
zmluvného vzťahu (dodacie listy, faktúry, prípadne dodatky).
Zmluvný vzťah môže byť realizovaný formou zmluvy, objednávky (písomnej, telefonickej), rámcovej zmluvy
alebo úhrady v hotovosti.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
Vyššie uvedený postup neplatí pri zákazkách financovaných z eurofondov alebo iných nenávratných
finančných prostriedkov, pri ktorých je verejný obstarávateľ povinný akceptovať podmienky a požiadavky
poskytovateľa NFP pri čerpaní uvedených finančných prostriedkov.
Verejný obstarávateľ je povinný pri ZNH s cenou vyššou ako 1.000.- € a 5.000.- € (s DPH) v profile verejného
obstarávateľa vedenom na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie štvrťročne zverejniť súhrnnú správu
o zákazkách, zazmluvnených v príslušnom štvrťroku (príloha č. 7, 8), do 30 dní po ukončení štvrťroka.
Toto isté platí aj pri zákazkách obstarávaných cez elektronické trhovisko. Súhrnná správa pri zákazkách
obstarávaných cez elektronické trhovisko sa nachádza v elektronickom trhovisku v časti Osobné nastavenia
pod názvom Štvrťročný prehľad o zákazkách.
Pri zákazkách s nízkou hodnotou je možné uzatvárať dodatky až do výšky finančného limitu ZNH.
Článok 9
Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť 1.1.2021.

Mgr. Ľubica K a r a s o v á
starostka obce

Príloha č. 1 Sociálne služby a iné osobitné služby
Príloha č. 2 VZOR Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Príloha č. 3 VZOR Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 4 VZOR Zápis z havarijnej situácie.
Príloha č. 5 VZOR Zápisnica z vyhodnotenia ponúk komisiou.
Príloha č. 6 VZOR Plán nákupov
Príloha č. 7 VZOR Zápisnica o výbere zmluvného partnera ZNH
Príloha č. 8 VZOR Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
Príloha č. 9 VZOR Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 €
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Príloha č. 1
SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY
Kód CPV

Opis

75200000-8
75231200-6
75231240-8
79611000-0
79622000-0
79624000-4
79625000-1
od 85000000-9 do
85323000-9
98133100-5
98133000-4
98200000-5
98500000-8
98513000-2
98513100-3
98513200-4
98513300-5
98513310-8
98514000-9

Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby
Poskytovanie komunálnych služieb
Služby súvisiace s väzbou alebo rehabilitáciou delikventov (páchateľov trestných činov)
Podmienečné prepustenie
Vyhľadávanie pracovných príležitostí
Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť
Zabezpečovanie opatrovateľského personálu
Zabezpečovanie lekárskeho personálu
Zdravotnícka a sociálna pomoc – Obecné zdravotnícke služby, Služby na podporu občianskej
a spoločenskej vybavenosti, Služby poskytované spoločenskými členskými organizáciami
Konzultačné služby týkajúce sa rovnosti príležitostí
Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu
Služby pracovných síl pre domácnosti,
Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti,
Služby pracovných síl pre domácnosti
Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti
Služby kancelárskych pracovníkov pre domácnosti
Pracovníci na čas určitý pre domácnosti
Pomocnice v domácnosti
Domáce služby

85321000-5
85322000-2
75000000-6
75121000-0
75122000-7
75124000-1
79995000-5
79995100-6
79995200-7
80000000-4 do
80660000-8
od 92000000-1 do
92700000-8
79950000-8
79951000-5
79952000-2
79952100-3
79953000-9
79954000-6
79955000-3
79956000-0

Administratívne sociálne služby
Administratívne sociálne služby
Obecné akčné programy
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby
Vzdelávacie služby verejnej správy
Zdravotnícke služby verejnej správy
Služby verejnej správy súvisiace s rekreáciou, kultúrou a náboženstvom
Správa knižníc
Archivačné služby
Katalogizačné služby
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Školenia a simulácie v oblasti vojenských elektronických systémov
Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Organizovanie seminárov
Služby na organizovanie podujatí
Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
Služby na organizovanie festivalov
Služby na organizovanie večierkov
Služby na organizovanie módnych prehliadok
Služby na organizovanie veľtrhov a výstav

75300000-9

Povinné sociálne zabezpečenie (1)

75310000-2,
75311000-9
75312000-6,
75313000-3,
75313100-4
75314000-0

Služby týkajúce sa poskytovania dávok
Služby týkajúce sa poskytovania dávok
Nemocenské príspevky
Materské príspevky
Invalidné príspevky
Príspevky v dočasnej invalidite
Podpora v nezamestnanosti
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75320000-5
75330000-8
75340000-1

Dôchodkové programy pre štátnych zamestnancov
Rodinné prídavky
Detské prídavky

98000000-3
98120000-0
98132000-7
98133110-8
98130000-3

Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a osobné služby vrátane služieb poskytovaných
odborovými zväzmi, politickými organizáciami, mládežníckymi združeniami a iné služby
členských organizácií.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom
Služby poskytované odborovými zväzmi
Služby poskytované politickými organizáciami
Služby poskytované mládežníckymi združeniami
Rôzne služby členských organizácií

98131000-0

Náboženské služby

55260000-0
55270000-3
55300000-3
55310000-6
55311000-3
55312000-0
55320000-9
55321000-6
55322000-3
55330000-2
55400000-4
55410000-7
55521000-8,
55521100-9
55521200-0
55520000-1
55522000-5
55523000-2
55524000-9
55510000-8
55511000-5
55512000-2
55523100-3

Hotelové a reštauračné služby
Hotelové služby
Hotelové ubytovacie služby
Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch
Iné hotelové služby
Kempingy, táboriská a iné nehotelové ubytovanie
Služby poskytované v mládežníckych ubytovniach (internátoch)
Služby poskytované v kempingoch
Služby poskytované pre karavany
Služby poskytované v dovolenkových strediskách a dovolenkových domoch
Služby poskytované v dovolenkových strediskách
Služby poskytované v dovolenkových domoch
Služby poskytované v detských prázdninových táboroch
Krátkodobý prenájom zariadeného ubytovania (krátkodobé ubytovacie služby v zariadených
prenájmoch)
Služby poskytované v lôžkových vozňoch
Služby spojené s poskytovaním nocľahu a raňajok
Reštauračné služby a podávanie jedál
Čašnícke služby v reštauráciách
Čašnícke služby v reštauráciách pre obmedzenú klientelu
Čašnícke služby v reštauráciách pre neobmedzenú klientelu
Služby spojené s podávaním jedál
Služby spojené s prípravou jedál
Služby spojené s varením jedál
Bufetové služby
Služby spojené s podávaním nápojov
Správa barov
Služby hromadného stravovania pre súkromné domácnosti
Rozvoz stravy
Donáška stravy
Služby hromadného stravovania
Služby hromadného stravovania pre spoločnosti prevádzajúce dopravu
Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie
Služby hromadného stravovania pre školy
Služby podnikových a školských jedální
Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obmedzenou klientelou
Správa jedální
Školské stravovanie

79100000-5
79110000-8
79111000-5

Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa § 1 ods. 2 písm. n)
Právne služby
Právne poradenstvo a zastupovanie
Právne poradenstvo

55100000-1
55110000-4
55120000-7
55130000-0
55200000-2
55200000-2
55220000-8
55221000-5
55240000-4
55241000-1
55242000-8
55243000-5
55250000-7
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79112000-2
79112100-3
79120000-1
79121000-8
79121100-9
79130000-4
79131000-1
79132000-8
79132100-9
79140000-7
75231100-5

Právne zastupovanie
Služby týkajúce sa zastupovania zúčastnených strán
Poradenské služby v oblasti patentov a autorských práv
Poradenské služby v oblasti autorských práv
Poradenské služby v oblasti autorských práv k softvéru
Právna dokumentácia a overovanie
Dokumentačné služby
Overovacie služby
Overovanie elektronického podpisu
Právne poradenstvo a informačné služby
Administratívne služby súdov (súvisiace so súdmi)

75100000-7
75110000-0
75111000-7
75111100-8
75111200-9
75112000-4
75112100-5
75120000-3
75123000-4
75125000-8
75130000-6
75131000-3

Iné administratívne služby a vládne služby
Verejná správa
Všeobecná verejná správa
Výkonné a zákonodarné služby
Výkonné služby
Zákonodarné služby
Služby verejnej správy pre obchodné operácie
Projekty rozvoja verejnej správy
Agentúrne služby verejnej správy
Služby verejnej správy súvisiace s bývaním
Služby verejnej správy súvisiace s otázkami cestovného ruchu
Podporné (vedľajšie) služby pre vládu
Vládne služby

75200000-8
75210000-1
75211000-8
75211100-9
75211110-2
75211200-0
75211300-1
75220000-4
75221000-1
75222000-8
75230000-7
75231000-4

Poskytovanie komunálnych služieb
Poskytovanie komunálnych služieb
Zahraničné veci a iné služby
Zahraničné veci
Diplomatické služby
Konzulárne služby
Služby súvisiace so zahraničnou hospodárskou pomocou
Služby súvisiace so zahraničnou vojenskou pomocou
Obrana
Vojenská obrana
Civilná ochrana
Justičné služby
Služby súdov
Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej bezpečnosti a záchranné služby v rozsahu, v ktorom
nie sú vylúčené podľa § 1 ods. 2 písm. g)

7523121075231230-5
75231220-2
75240000-0
75241000-7
75241100-8
75242000-4
75242100-5
75242110-8
75250000-3
75251000-0
75251100-1
75251110-4
75251120-7
75252000-7

Väzenské služby
Eskortovanie väzňov
Služby väzníc
Verejná bezpečnosť, právo a poriadok
Verejná bezpečnosť
Policajné služby
Verejné právo a poriadok
Verejný poriadok
Služby súdnych úradníkov (zriadencov)
Služby požiarnych zborov a záchranné služby
Služby požiarnych zborov
Požiarnické služby
Prevencia proti požiarom
Hasenie lesných požiarov
Záchranné služby
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79430000-7
98113100-9

Služby v oblasti krízového manažmentu
Služby jadrovej bezpečnosti

79700000-1
79711000-1
79713000-5
79714000-2
79714100-3
79714110-6
79715000-9
79716000-6
79720000-7
79721000-4
79722000-1
79723000-8

Pátracie a bezpečnostné služby
Pátracie a bezpečnostné služby,
Bezpečnostné služby,
Monitorovanie poplachov,
Strážne služby,
Dozor,
Stopovacie systémy,
Služby na vystopovanie utečencov,
Hliadkové služby,
Služby na vydávanie identifikačných preukazov,
Vyšetrovacie služby a Služby detektívnej agentúry
Grafologické služby
Služby týkajúce sa analýzy odpadu

98900000-2
98910000-5

Medzinárodné služby
Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)
Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány

64000000-6
64100000-7
64110000-0
64111000-7
64112000-4
64113000-1
64114000-8
64115000-5
64116000-2
64122000-7

Poštové služby
Poštové a telekomunikačné služby
Poštové a doručovateľské služby
Poštové služby
Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami
Poštové služby súvisiace s listami
Poštové služby súvisiace s balíkmi
Priehradkové poštové služby
Prenajímanie poštových schránok
Služby poste restante
Služby interných firemných poslíčkov

50116510-9
71550000-8

Rôzne služby
Protektorovanie pneumatík
Kováčske služby

(1) Na uvedené služby sa tento zákon nevzťahuje, ak sú organizované ako služby všeobecného záujmu
nehospodárskeho charakteru.
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Príloha č. 2
VZOR
URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
..............................................................

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa*:
a) údajov a informácii o zákazkách na rovnaký/porovnateľný predmet zákazky
b) vykonaného prieskumu trhu
c) prípravnou trhovou konzultáciou
d) iným vhodným spôsobom a to konkrétne: ...........................(doplňte)
a vychádza z cien, za ktoré sa obvykle predáva/dodáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase
začatia postupu zadávania tejto zákazky na:
sumu vo výške ...................,- € bez DPH
čo je zároveň aj predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota tejto zákazky tvoria prílohu
k tomuto určeniu predpokladanej hodnoty zákazky.
V ............................., dňa ................
vypracoval :

schválil :
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Príloha č.3
VZOR
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v zákazke s nízkou hodnotou zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Verejný obstarávateľ:
IČO:
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www
1. Názov zákazky:
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb:
Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Druh zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky:
3. Stručný opis zákazky:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite. Nie
je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je
súčasne členom skupiny dodávateľov.
4. Celkový rozsah:
Platí, ak je to rámcová dohoda:
Výsledkom tejto zákazky bude uzavretie rámcovej dohody. Množstvá uvedené v prílohe č.1 sú
množstvá len predpokladané počas trvania Rámcovej dohody a verejný obstarávateľ je oprávnený
objednať si väčšie, resp. menšie množstvo tovaru a to na základe jeho aktuálnych potrieb.

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: ................. ,- EUR
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky
určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za
neprijateľnú a má právo neprijať ju.

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky odovzdaný verejnému obstarávateľovi
v termíne do ............. dní odo dňa doručenia objednávky alebo nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
Ak to je rámcová dohoda, tak:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky dodávaný verejnému obstarávateľovi
v termínoch a spôsobom, aký je uvedený v návrhu rámcovej dohody.
Doba trvania Rámcovej dohody je na obdobie 12 mesiacov s účinnosťou od ...... - ........
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7.Podmienky účasti, obsah ponuky
7.1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona
o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté.
Tohto verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
a) Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto
podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie dokladu o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra. Uvedené (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený)
v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk
alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade
si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ. Odporúča sa v
tomto prípade uviesť v ponuke link na overenie dokladu o oprávnení podnikať, ktoré sú predmetom
tejto zákazky.
b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto podmienku účasti
uchádzač nepreukazuje, ale v prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač má uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, bude vylúčený.
Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych
subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie
podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov.
7.2 Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:
a) aktuálny doklad o oprávnení dodať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce v zmysle
bodu 7.1,
b) návrh zmluvy (rámcovej dohody), ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky - výzvu (vzor
zmluvy tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve) v troch vyhotoveniach. Všetky tri vyhotovenia zmluvy
(rámcovej dohody) musia byť podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača. Na tomto
obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný. Do
návrhu doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho
oprávnená osoba uchádzača. V prípade, ak uchádzač nedodrží text návrhu zmluvy (rámcovej
dohody), na ktorom verejný obstarávateľ trvá alebo vôbec nepredloží návrh zmluvy, nebude táto
ponuka zahrnutá do vyhodnotenia.
V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o oprávnení dodať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať
stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (originál alebo fotokópiu) v zmysle bodu 7.1 tejto výzvy
alebo návrh zmluvy, bude zo zákazky vylúčený.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak
ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
doložené prekladom do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov
je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk - Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky
určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania. T. z., že
jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania.
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Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť
najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto,
platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie
úspešného uchádzača za platiteľa DPH.
9. Lehota na predkladanie ponúk : ............... do .............. hod.
Ponuku, ktorá bude vyhotovená v súlade s touto výzvou je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi
(osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:
.............................................................................., Slovenská republika
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni:
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je
rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ
nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi
(nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do
súťaže a nebudú teda vyhodnocované.
V prípade, ak sa nevyžaduje priloženie podpísanej zmluvy, možno ponuky spolu s naskenovaným dokladom
o tom, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať práce, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky v súlade s bodom 7.1 tejto výzvy vo vyššie uvedenej lehote na predkladanie
ponúk na adresu: s označením predmetu: Ponuka 10. Podmienky vyhodnotenia ponúk
10.1 Otváranie ponúk bude neverejné. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť
ponúk a následne otvorí ponuky.
10.2 Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, pričom bude
primerane aplikovať § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku
vyhodnotenia mailom, poštou alebo prostredníctvom webovej stránky či
profilu
verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky
uvedené v tejto výzve.
10.3 Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až po
vyhodnotení ponúk a verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý
sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
11. Ďalšie informácie
11.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do
11.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi.
11.3 V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia
zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných
ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo
(nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk.
V ............................., dňa .........................
....................................................
podpis...
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Príloha č. 4
VZOR
ZÁPIS Z HAVARIJNEJ SITUÁCIE
(zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
Predmet zákazky:
Predmet zákazky zahŕňa
Verejný obstarávateľ vyzval spoločnosť ....................., ktorá na základe obhliadky miesta vykonania
požadovanej služby, predložila cenovú ponuku, za akých podmienok a v akom časovom termíne by bola
schopná požadovanú službu vykonať v čo najkratšom termíne.
Obstarávacia cena:
Miesto dodania:
Termín dodania:
Verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa postupoval v súlade s § 115 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní.
Podmienka použitia priameho rokovacieho konania § 115 písm. c) zákazka na dodanie tovaru, na
uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti
nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň
nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 113 a 114
Odôvodnenie použitia postupu:
Prílohy: - predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie – na základe cenovej
ponuky
- fotodokumentácia
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto spĺňam zákonné podmienky nestrannosti , dôvernosti a súhlasia s
obsahom zápisnice v plnej miere a v slobodnej vôli a bez výhrady ju podpisujú. .

spracoval :
starostka ...............................
v Palárikove dňa :
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Príloha č. 5

VZOR
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk komisiou
podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:
2. Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa:
3. Predmet / názov zákazky:
4. Druh postupu:
5. Prítomní členovia komisie:
6. Zoznam uchádzačov, ktorí boli vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO:
7. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov :
Obchodné meno / názov uchádzača, sídlo / miesto podnikania
uchádzača

8.

Poradie
uchádzačov

Cena bez
DPH

Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú
svojim podpisom.
Mená a podpisy členov komisie:
Miesto a dátum vypracovania zápisnice:

..............................................
Schválil:
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Príloha č. 6

VZOR
Plán nákupov - PHZ 201x

P. č.

Položka

Tarifný plat, osobný plat ,príplatky
Odmeny
Poistné/odvody (do poisťovní)
Tuzemské cestovné
Plyn
Elektrina
Vodné
Mobilný telefón
Telefón - pevná linka
Internet
Poštové služby , poštové známky

Podklad
pre PHZ

účtovníctvo
účtovníctvo
účtovníctvo
účtovníctvo
účtovníctvo
účtovníctvo
účtovníctvo
účtovníctvo
účtovníctvo
účtovníctvo
účtovníctvo

Ročný
CPV
plán (PHZ)

Názov CPV

250 000

x

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

15 000

x

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

95 000

x

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

250

x

x

x

x

Výnimka zo zákona o VO

15 000

09123000-7

Zemný plyn

T

nie

§ 117

4 300

09310000-5

Elektrická energia

T

nie

§ 117

760

41110000-3

Pitná voda

T

x

420

32250000-0

Mobilné telefóny

S

áno

§ 117

780 32412100-5

Telekomunikačné siete

S

áno

§ 117

180 32412110-8

Sieť internet

S

áno

§ 117

200 64110000-0

Poštové služby

S

áno

Výnimka zo zákona o VO

Nábytok (vrátane
kancelárskeho nábytku),
zariadenie interiéru,
domáce spotrebiče (s
výnimkou osvetlenia) a
čistiace prostriedky

T

áno

ET

Kuchynský nábytok a
vybavenie

T

áno

§ 117

Počítačové zariadenia a
spotrebný materiál

T

áno

ET

Kuchynský nábytok a
vybavenie

T

áno

§ 117

Interiérové vybavenie

Prieskum
trhu

6 000 39000000-2

kuchynský a jedálenský nábytok

Prieskum
trhu

999 39141000-2

Výpočtová technika (PC, Notebook,
tlačiareň)

Prieskum
trhu

5 500 30200000-1

kuchynské zariadenia

účtovníctvo

Druh Bežná
Aplikácia zákona
(T,S,P) dostupnosť

999 39141000-2

zákon sa neaplikuje

Poznámka
(platné
zmluvné
vzťahy)
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Údržbárske náradie

Smernica o
VO

500 43830000-0

Mechanické náradie

T

áno

§ 117

príslušenstvo k PC

Prieskum
trhu

990 30237000-9

Časti a príslušenstvo
počítačov a spotrebný
materiál k nim

T

áno

§ 117

papier

účtovníctvo

700 30197600-2

Spracovaný papier a
lepenka

T

áno

§ 117

Spotrebný materiál do kancelárie
(spinky, spinkovače, ostatný kanc.
materiál)

účtovníctvo

995 30190000-7

Rôzne kancelárske
potreby

T

áno

§ 117

Tonery

účtovníctvo

1000 30125100-2

Tonerové náplne

7

áno

§ 117

Čistiace potreby

účtovníctvo

990 39800000-0

Čistiace a leštiace výrobky

T

áno

§ 117

T

áno

§ 117

DHM

účtovníctvo

600 39000000-2

Nábytok (vrátane
kancelárskeho nábytku),
zariadenie interiéru,
domáce spotrebiče (s
výnimkou osvetlenia) a
čistiace prostriedky

Hygienické potreby

účtovníctvo

500 33770000-8

Papierové hygienické
výrobky

T

áno

§ 117

Materiál na údržbu elektro

účtovníctvo

999 31680000-6

Elektropotreby a
príslušenstvo

T

áno

§ 117

Materiál na údržbu vodoinštalačný

účtovníctvo

999 39370000-6

Vodoinštalácie

T

áno

§ 117

Materiál na údržbu železiarenský

účtovníctvo

999 44316000-8

Železiarsky tovar

T

áno

§ 117

Maliarske potreby

účtovníctvo

999 37820000-2

Potreby pre maliarov

T

áno

§ 117

Stavebné výrobky

účtovníctvo

999 44190000-8

Rôzne stavebné materiály

T

áno

§ 117

Dlaždice, obkladačky

účtovníctvo

999 44113100-6

Dlažobné materiály

T

áno

§ 117

250 22400000-4

Známky a kolky, šekové
tlačivá, bankovky, akciové
certifikáty, obchodný
reklamný materiál,
katalógy a príručky

T

áno

§ 117

Tlačivá

účtovníctvo

18
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Spotrebný materiál na
vyučovanie, Učebné
pomôcky a zariadenia

T

áno

§ 117

Knihy pre školy

T

áno

Výnimka zo zákona o VO

Noviny, denníky, periodiká
a časopisy

T

nie

§ 117

Publikácie

T

áno

§ 117

Spotrebný materiál na
vyučovanie, Učebné
pomôcky a zariadenia

T

áno

§ 117

Učebné pomôcky a
zariadenia

T

áno

§ 117

Spotrebný materiál na
vyučovanie, Učebné
pomôcky a zariadenia

T

áno

§ 117

600 35113400-3

Ochranné a bezpečnostné
odevy

T

áno

§ 117

účtovníctvo

700 48000000-8

Softvérové balíky a
informačné systémy

T

nie

§ 117

účtovníctvo

400 09130000-9

Ropa a ropné destiláty

T

áno

zákon sa neaplikuje

účtovníctvo

999 48100000-9

Softvérový balík pre
konkrétne odvetvie

S

nie

§ 117

Licencia IVES - ekonomická
agenda

účtovníctvo

999 48100000-9

Softvérový balík pre
konkrétne odvetvie

S

nie

§ 117

Licencia Virtuálna knižnica pre
učiteľov

účtovníctvo

999 48100000-9

Softvérový balík pre
konkrétne odvetvie

S

nie

§ 117

Opravy výpočtovej techniky

Smernica o
VO

1 200 50311400-2

Údržba a opravy
počítacích strojov a
účtovných strojov

S

nie

§ 117

Opravy prístrojov a strojov

Smernica o
VO

500 50800000-3

Rôzne opravárske a
údržbárske služby

S

nie

§ 117

39162110-9,
39162200-7

Školské potreby - hmotná núdza

účtovníctvo

Knihy - školská knižnica

účtovníctvo

časopisy - detské

účtovníctvo

300

odborné publikácie

účtovníctvo

999 22120000-7

Učebné pomôcky - mapy, tabule,
nástenné didaktické pomôcky

účtovníctvo

999

Učebné pomôcky - technické
zariadenia odborných učební

účtovníctvo

999 39162200-7

Učebné pomôcky - obrazové,
zvukové pomôcky (CD, DVD)

účtovníctvo

999

Pracovný odev, obuv, pracovné
pomôcky

účtovníctvo

Softwer (nákup)
Benzín do kosačky, olej
Licencia ASC agenda

999

6 000 22111000-1
22200000-2

39162110-9,
39162200-7

39162110-9,
39162200-7

19
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oprava a údržba kuchynských
zariadení

Smernica o
VO

999 50800000-3

Rôzne opravárske a
údržbárske služby

S

nie

Stavebné práce murárske

Smernica o
VO

45262500-6

Murovanie a murárske
práce

P

nie

Stavebné práce obkladacie

Smernica o
VO

45431000-7

Dláždenie a obkladanie

P

nie

Maliarske, natieračské a sklenárske Smernica o
práce
VO

31 000 45440000-3

Maliarske, natieračské a
sklenárske práce

P

nie

Stavebné práce elektroinštalačné

Smernica o
VO

45310000-3

Elektroinštalačné práce

P

nie

Stavebné práce vodoinštalačné

Smernica o
VO

45330000-9

Kanalizačné a sanitárne
práce

P

nie

Všeobecné údržbárske služby

Smernica o
VO

999 50800000-3

Rôzne opravárske a
údržbárske služby,

S

nie

§ 117

Školenie, semináre, porady

účtovníctvo

300 79632000-3

Školenia a výcvik
personálu

S

nie

§ 117

revízie - kominár, BOZP a PO,
hasiace prístroje, plošina

účtovníctvo

90915000-4,
999
71317200-5

Čistenie pecí (kotlov) a
komínov, Služby súvisiace
s ochranou zdravia a
bezpečnosťou pri práci

S

áno

§ 117

plynové kotolne

účtovníctvo

900 50721000-5

Prevádzka vykurovacích
zariadení

S

nie

§ 117

Revízie podľa vyhlášky č. 508/2009
Z.z.

účtovníctvo

500 71356100-9

Technická kontrola

S

Nie

Výnimka zo zákona

program IVES, virtuálna knižnica

účtovníctvo

320 48100000-9

Softvérový balík pre
konkrétne odvetvie

x

x

§ 117

všeobecné služby dodávateľským
spôsobom( výroba kľúčov,
tlačiarenské služby, ciachovanie
váh)

účtovníctvo

50800000-3,
800
79800000-2

Rôzne opravárske a
údržbárske služby,
Tlačiarenské a príbuzné
služby

S

áno

§ 117

platená zdravotná služba

účtovníctvo

200

x

x

x

x

§ 117

Deratizácia, dezinsekcia

účtovníctvo

500

90921000-9
90923000-3

Dezinfekčné a hubiace
služby

S

nie

§ 117

Deratizačné služby

20

§ 117

§ 117
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Prenájom zariadení - tlačiareň

účtovníctvo

800 30232110-8

Laserové tlačiarne

T

áno

Pokuta ZŤPS

účtovníctvo

980

x

x

x

x

zákon VO sa neaplikuje

Poplatky a odvody banka

účtovníctvo

500

x

x

x

x

zákon VO sa neaplikuje

Stravovanie zamestnanci

účtovníctvo

700 30199770-8

Stravné poukážky

S

áno

§ 117

Stravovanie zamestnanci - réžia
55%

účtovníctvo

3 700 55300000-3

Reštauračné služby a
podávanie jedál

S

áno

§ 117

Poistenie- výpočtová technika,
úrazová, škoda

účtovníctvo

900 66510000-8

Poisťovacie služby

S

áno

§ 117

Prídel do sociálneho fondu

účtovníctvo

2 500

x

x

x

x

zákon VO sa neaplikuje

Odmeny zamestnancov na DoVP

účtovníctvo

3 500

x

x

x

x

zákon VO sa neaplikuje

Dočasná PN

účtovníctvo

700

x

x

x

x

zákon VO sa neaplikuje

Dopravné dochádzajúcim žiakom
(podľa školského obvodu)

účtovníctvo

500

x

x

x

x

zákon VO sa neaplikuje

Spolu

475 596

21

§ 117
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Príloha č. 7

VZOR
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Predmet zákazky : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Druh predmetu zákazky:

P.
č.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodávateľ (obchodné meno, adresa
sídla alebo miesta podnikania)

Trhová cena
v EUR s DPH

Trhová cena
v EUR bez DPH

Kontaktná osoba č.
tel. (v prípade tel.
oslovenia)

Dátum
spracovania

Poznámka (Spôsob
vykonania prieskumu
- telefonicky,
osobne, mailom,
internet)

Poradie

1.
2.
3.
Identifikácia vybraného dodávateľa:
Zdôvodnenie výberu:
 Najnižšia cena ⃰)
 Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena) ⃰)
Navrhnutý spôsob zadania zákazky:
 zmluva a následná fakturácia ⃰)
 objednávka a následná fakturácia ⃰)
 úhrada v hotovosti ⃰)
Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú pravdivé.
................................
Vyhodnotil: zodpovedný zamestnanec: meno, priezvisko a funkcia,

...............................
podpis

Prílohy:
Výzvy na predloženie cenových ponúk
Cenové ponuky
Doklady o oprávnení realizovať predmet zákazky (neoverené kópie)
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Príloha č. 8

VZOR
Identifikácia VO
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK
s cenou nad 5.000.- € za x. štvrťrok 201x v súlade s § 117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

P. č.

Predmet zákazky

Zmluvná cena (v € DPH)

Dodávateľ

1.
2.
3.
4.

Poznámky:
Platí pre cenu zákazky vrátane DPH, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5.000 € /rok alebo
počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo
nákup v hotovosti.

23

Strana 24 z 24

Príloha č.9

VZOR
Identifikácia VO
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK
s cenou nad 1.000.- € za x. štvrťrok 201x
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

P. č.

Predmet zákazky

Zmluvná cena (v € DPH)

Dodávateľ

5.
6.
7.
8.

Poznámky:
Platí pre cenu zákazky vrátane DPH, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1.000 € /rok alebo
počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo
nákup v hotovosti.
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