SMERNICA OBCE MALINOVO
upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Malinovo

1

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1) Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
definovať práva a povinnosti, zodpovednosť a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní
zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom
obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv.
2) Postupy a pravidlá verejného obstarávania popísané touto smernicou sú záväzné pre všetkých
zamestnancov Obecného úradu Malinovo (ďalej len „OcÚ“).
3) Zodpovednosť za proces verejného obstarávania v podmienkach organizácie zabezpečuje
štatutárny orgán – starostka obce (ďalej len „verejný obstarávateľ“) v súlade s platným zákonom.
4) Verejný obstarávateľ zodpovedá za verejné obstarávanie, presadzuje pri nákupoch dodržiavanie
základných princípov verejného obstarávania ako sú: rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia
hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, proporcionality a princíp hospodárnosti
a efektívnosti, zabezpečuje primeranosť vynaložených nákladov na obstaranie predmetu
zákazky.
5) Verejné obstarávanie za organizáciu vykonávajú zamestnanci OcÚ. Zamestnanec, ktorý bude
zabezpečovať verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska, bude na tento účel
vyhotovené osobitné písomné poverenie od štatutára organizácie.
6) Verejný obstarávateľ v oblasti verejného obstarávania môže spolupracovať s externým
poskytovateľom služby, ktorý má oprávnenie poskytovať služby vo verejnom obstarávaní a má
dostatočné skúsenosti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „externá spoločnosť“). Externá
spoločnosť pri poskytovaní služieb pre verejného obstarávateľa je povinná dodržiavať interné akty
riadenia verejného obstarávateľa a pri svojej činnosti plniť a postupovať v súlade so zákonom
a podpísanou mandátnou zmluvou.
7) Vnútornú kontrolu dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a tejto Smernice vykonáva hlavný kontrolór obce.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov v súlade so zákonom
1) Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na
dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb,
koncesie a súťaž návrhov.
2) Verejný obstarávateľ zákon v § 7 ods. 1 vymedzuje okruh subjektov, tzv. klasický sektor –
verejných obstarávateľov, na ktorých sa vzťahuje povinné uplatňovanie zákona, a to bez
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ohľadu na pôvod finančných prostriedkov (či už z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov
verejného rozpočtu).
3) Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) sa určí prioritne na základe údajov a
informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nie sú k dispozícii
údaje o rovnakom alebo porovnateľnom nákupe, určí sa predpokladaná hodnota na základe údajov
získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným
vhodným spôsobom (výber informácií z katalógov, elektronických katalógov a pod.).
4) Základnou a povinnou obsahovou náležitosťou pri príprave verejného obstarávania je opis
predmetu zákazky, ktorý musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe
technických požiadaviek. Nedostatočne, neúplne a nepresne opísaný predmet zákazky má vplyv na
kvalitu predkladaných ponúk, spôsob tvorby ceny a v neposlednom rade aj na samotné plnenie na
základe zmluvy uzavretej v rámci procesu verejného obstarávania.
5) Zákazka je civilná nadlimitná, podlimitná alebo zákazka s nízkymi hodnotami podľa §
117 ZVO, v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
6) Rámcová dohoda predstavuje uzavretú kontraktačnú platformu, ktorú možno uzavrieť
najviac na štyri roky, rámcová dohoda stanovuje len predpokladané množstvo, avšak na
proces jej uzatvárania sa vzťahujú tie isté pravidlá ako na zákazky s presne definovaným
obsahom aj rozsahom. Rámcová dohoda sa končí uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená
alebo za podmienok uvedených v rámcovej dohode.
7) Referenciou na účely zákona je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní
tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.
8) Profil verejného obstarávateľa zriadený v elektronickom úložisku Úradu pre verejné
obstarávanie, ktorý je osobitnou časťou Vestníka verejného obstarávania, na ktorom sa
zverejňujú povinné a dobrovoľné informácie v zmysle zákona.
 verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu
o zákazkách podľa § 1 ods. 2 až 14 (výnimky so ZVO) s cenami vyššími ako 1 000 eur,
 verejný obstarávateľ má povinnosť uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách
s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho
štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka,
 verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu
o zákazkách podľa § 109 a § 110 (zákazky bežne dostupné na trhu, obchodovanie
prostredníctvom elektronického trhoviska ) s cenami vyššími ako 5 000 eur,
Zverejnenie štvrťročných hlásení sa vykoná odoslaním formulárov na to určeným v informačnom
systéme zberu údajov ÚVO (ďalej len „ISZU“).

9) Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie
ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, Podlimitné
a nadlimitné zákazky na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác
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bežne dostupných na trhu sa môžu zadávať prostredníctvom elektronického trhoviska.
Elektronické trhovisko je možné použiť aj pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.
Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu na účely zákona sú
tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré
 nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických
a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
 sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj
dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň
 sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre
verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované
aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami uvedenými v
predchádzajúcej vete sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie
bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa a tovary a služby
spotrebného charakteru. .
10) Na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní je potrebné určiť objektívne kritériá na
ich vyhodnotenie, ktoré súvisia s predmetom zákazky. Musia byť vždy určené
jednoznačne, jednoznačne musí byť uvedený obsah určeného kritéria, aby bolo zabezpečené,
že v rámci predložených ponúk budú tieto kritériá porovnateľné, a teda aj vyhodnotiteľné.
11) Konflikt záujmov je konanie, ktoré by mohlo narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž,
alebo porušiť princíp transparentnosti alebo rovnakého zaobchádzania vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ je povinný prijať opatrenia na zamedzenie konfliktu
záujmov a prijať opatrenia, ak zistí konflikt záujmov.

Článok 3
Finančné limity vo verejnom obstarávaní
1) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako
finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre
verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).
2) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 1 a súčasne rovnaká alebo
vyššia ako
a)
70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na
poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,
b)
260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,
c)
180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
3) Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)
zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo
zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako
finančný limit uvedený v odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu
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kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako
jeden kalendárny rok,
b)
zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je
nižšia ako finančný limit podľa odseku 1 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v
priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie
obdobie ako jeden kalendárny rok.
Článok 4
Zadávanie nadlimitných zákaziek
1)

Verejný obstarávateľ v procese verejného obstarávania pri obstarávaní nadlimitných
zákaziek plní všetky pravidlá a postupy podľa zákona, ktorými sa zadávajú nadlimitné zákazky
na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb,
koncesii a súťaže návrhov.

2)

Povinnosť aplikovať pravidlá a postupy podľa zákona sa vzťahuje na zadávanie
nadlimitných zákaziek, na ktoré budú vynakladané finančné prostriedky bez ohľadu na ich zdroj
(či sa bude jednať o vlastné zdroje, prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky zo štrukturálnych
fondov EÚ a pod.).
Článok 5
Zadávanie podlimitných zákaziek
Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje:
a) podľa § 109 až 111 ZVO alebo podľa § 112 až 116 ZVO, ak ide o dodanie tovaru alebo
poskytnutie služby bežne dostupných na trhu okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne
plnenie,
b) podľa § 112 až 116 ZVO, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa
písmena a).
Článok 6
Pravidlá a postupy zadávania
civilných zákaziek s nízkou hodnotou

1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
2) Verejný obstarávateľ špecifikuje pravidlá, ktoré bude uplatňovať pri zadávaní zákaziek s nízkou
hodnotou pri zohľadnení hodnoty zákazky.
2.1 ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok
pri nákupe tovaru, služieb, stavebných prác nepresiahne 5.000 € s DPH verejný
obstarávateľ realizuje priamy nákup bez aplikovania postupov zákona (§ 1 ods. 14
ZVO),
2.2 ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok
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pri nákupe tovaru, služieb, stavebných prác nepresiahne 14 999 € bez DPH zodpovedná
osoba za verejné obstarávanie postupuje v súlade s § 6 ods. 1 zákona a to tak, že
stanoví predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na
rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak zodpovedná osoba nemá uvedené
informácie k dispozícii určí predpokladanú hodnotu zákazky na základe prieskumu trhu
s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom.
Zodpovedná osoba z určenia PHZ uchováva informácie a podklady, na základe ktorých
určila predpokladanú hodnotu. Postup sa bude považovať za ukončený, a úspešnému
uchádzačovi z prieskumu trhu bude vystavená objednávka na plnenie predmetu
zákazky.
3) Naopak, ak ide o zákazku, ktorá je vo vyššej hodnote, verejný obstarávateľ v tomto internom
dokumente prijal elementárne pravidlá zadávania zákazky s prihliadnutím na princípy verejného
obstarávania.
Článok 7
Elementárne pravidlá zadávania zákazky
s prihliadnutím na princípy verejného obstarávania.
1) Zodpovední zamestnanci za prípravu a realizáciu verejného obstarávania postupom podľa §
117 ZVO a pri verejnom obstarávaní vo finančnom limite nad 15 000 € bez DPH vrátane
postupujú na základe ustanovení tejto Smernice, so súčasným zohľadnením právneho rámca
obsiahnutého v § 117 Zákona o verejnom obstarávaní.
1.1. Presne špecifikujú predmet zákazky – vypracujú opis predmetu zákazky, t.j. technickú,
funkčnú a úžitkovú špecifikáciu predmetu zákazky. Stanovia druh zákazky: tovar, služba alebo
stavebné práca.
1.2. Určia PHZ na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný
predmet zákazky. Verejný obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchováva
informácie a podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu.
1.3. Určia kritérium hodnotenia v súlade so zákonom, a to podľa:
a)
najlepšieho pomeru ceny a kvality,
b)
nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas
životného cyklu alebo
c)
najnižšej ceny
1.4. Vypracujú Výzvu na predloženie cenovej ponuky, ktorú elektronicky pošlú minimálne
trom dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodávať resp. poskytovať predmet obstarávania.
Súčasne verejný obstarávateľ zverejní výzvu na predkladanie cenových ponúk vrátane
relevantných príloh na svojom webovom sídle, a to najmenej na 7 kalendárnych dní odo
dňa vyvesenia/zverejnenia výzvy.
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1.5. Verejný obstarávateľ môže zriadiť komisiu na otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti vrátane vyhodnotenia cenových ponúk aj v prípade zadávania zákaziek
s nízkymi hodnotami postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a podľa tejto
Smernice , ak to uzná za vhodné. O zriadení predmetnej komisie v prípade zákazky podľa
bodu 1 tohto článku rozhodne verejný obstarávateľ pre každý prípad samostatne. Členov
komisie menuje štatutárny zástupca verejného obstarávateľa. Komisia pri otváraní ponúk,
vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti, ako aj pri vyhodnocovaní predložených ponúk
primerane aplikuje príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní viažuce sa
k daným činnostiam, vrátane ustanovení upravujúcich podmienky členstva v komisii. V
prípade, že pre vyhodnotenie cenových ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nie
je zriadená komisia, vyhodnotenie ponúk vykoná štatutárny zástupca verejného
obstarávateľa alebo zamestnanec poverený zabezpečovaním procesu verejného
obstarávania, alebo osoba zodpovedná za verejné obstarávanie poverená zabezpečením
procesu zadávania danej zákazky (externý subjekt).
Externé subjekty zabezpečujúce proces verejného obstarávania podľa tejto smernice
sú: (i) právnické alebo (ii) fyzické osoby, ktoré na základe platne uzatvorenej
dohody/zmluvy alebo na základe vystavenia samostatnej objednávky na konkrétny prípad
zadávania zákazky sú povinné v zmysle zmluvných podmienok zabezpečovať proces
verejného obstarávania, poskytovať poradenskú alebo konzultačnú činnosť v oblasti
verejného obstarávania v prospech verejného obstarávateľa a dodržiavať pri výkone svojej
činnosti všetky ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ustanovenia tejto smernice
a ustanovenia súvisiacich právnych predpisov, viažucich sa k verejnému obstarávaniu a
nesú za túto činnosť zodpovednosť.
1.6. Za účelom rešpektovania transparentnosti procesu verejného obstarávania vyhotoví
komisia, po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk, zápisnicu z ich otvárania,
ktorú zašle uchádzačom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní.
1.7. Vyhodnotenie verejného obstarávania uskutoční komisia zriadená verejným
obstarávateľom na daný účel, eventuálne zodpovedná osoba, ak sa verejný obstarávateľ
rozhodne v konkrétnej veci nezriadiť komisiu. Z vyhodnoteného verejného obstarávania
vypracuje komisia/zodpovedná osoba Zápisnicu z vyhodnotenia verejného
obstarávania. Po celkovom vyhodnotení verejného obstarávania zodpovedná osoba
oboznámi uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia prostredníctvom informácie
o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku
verejný obstarávateľ prijíma, pričom zároveň definuje výhody prijatej ponuky.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku verejný obstarávateľ neprijíma
s uvedením dôvodov vedúcich k danému rozhodnutiu a s poučením o práve podať proti
danému postupu námietky v zákonnej lehote.
1.8. Spôsob vzniku záväzku medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je
možné zabezpečiť formou objednávky, zmluvy alebo rámcovej dohody.
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2) Zodpovedná osoba má povinnosť vystaviť referenciu do 10 dní od doručenia žiadosti
dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou.
3) Zodpovedná osoba eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich podľa § 117 ods. 8
zákona o verejnom obstarávaní päť desať rokov od uzavretia zmluvy, resp. vystavenia
objednávky.
Článok 8
Postupy pri priamom zadávaní zákaziek
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.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1) V prípade ak dôjde k zmenám zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov, alebo k nadobudnutiu účinnosti niektorých ustanovení tohto zákona, ktoré by sa týkali
postupu verejného obstarávateľa pri obstarávaní predmetu zákazky, bude verejný obstarávateľ
prihliadať na tieto zmeny a upraví Smernicu.
2) Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov verejného obstarávateľa a po jej vydaní
a oboznámení sa s ňou sú povinní všetci zamestnanci ju dodržiavať.
3) Táto smernica nadobúda účinnosť 01. 01. 2019. Týmto sa zároveň rušia všetky doterajšie
interné normy, bez ohľadu na ich formu, ktoré upravovali postup zamestnancov pri realizácii
úkonov súvisiacich s verejným obstarávaním.
4) Neoddeliteľnou súčasťou Smernice sú jej 4 prílohy:
príloha číslo 1 – Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (vzor)
príloha číslo 2 – Výzva na predkladanie cenových ponúk (vzor)
príloha číslo 3 – Cenová ponuka (vzor)
príloha číslo 4 – Čestné vyhlásenie k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO (vzor)
príloha číslo 5 – Súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor)
príloha číslo 6 – Zápis z vykonania prieskumu trhu (ZsNH - § 117 ZVO) - vzor
príloha číslo 7 – Zápisnica z havarijnej udalosti
príloha číslo 8 – Rozhodnutie štatutára obce o zriadení komisie (§ 51 ZVO – vzor)
príloha číslo 9 – Menovací dekrét člena komisie (vzor)
príloha číslo 10 – Čestné vyhlásenie člena komisie (vzor)
príloha číslo 11 - Oznámenie o otváraní ponúk (vzor)
príloha číslo 11 – Zápisnica z otvárania ponúk (vzor)
príloha číslo 12 – Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a cenových ponúk (vzor)

8

príloha číslo 13 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (vzor)
príloha číslo 14 – Upovedomenie o vylúčení uchádzača (vzor)
príloha číslo 15 – Žiadosť o vysvetlenie cenovej ponuky (vzor)
príloha číslo 16 – Žiadosť o vysvetlenie mimoriadne nízkej ceny (vzor)
V Malinove, dňa 04.05.2021.

______________________
Ing. Edit Valacsai, v.r.
zástupca starostu obce
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Príloha č. 1
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (vzor)
(ďalej len „PHZ“) podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ZVO)
1. Názov verejného obstarávateľa:
2. Predmet / názov zákazky:
3. Druh zákazky (tovary / služby / stavebné práce):
4. Kód CPV:
5. Spôsob určenia PHZ:
a)
b)
c)
d)
e)

Prieskum trhu
Rozpočet stavby (stavebného diela, alebo prác)
Na základe predchádzajúcich zákaziek
Na základe údajov z elektronického trhoviska
Iným vhodným spôsobom:

6. Podklady preukazujúce určenie PHZ:
7. Výsledná PHZ určená podľa § 6 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:
8. Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby:
9. Miesto a dátum:
10. Prílohy: Príloha č. 1 Záznam z prieskumu trhu
zoznam predložených ponúk:
Názov dodávateľa,
ktorý predložil
ponuku

Dátum
predloženia

Suma ponuky
relevantná pre
určenie PHZ
v EUR bez DPH

iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
 výsledná PHZ stanovená aritmetickým priemerom
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Poznámka

Príloha č. 2
Výzva na predkladanie cenových ponúk (vzor)
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
So sídlom :
Zastúpená :
IČO :
DIČ:
Email:
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Telefón:
Email:
2. Názov predmetu obstarávania:
3. Druh zákazky:
4. Spôsob vzniku záväzku:
5. Slovník spoločného obstarávania (CPV):
6. Opis predmetu obstarávania:
7. Predpokladaná hodnota zákazky: ......................................bez DPH
8. Obhliadka:
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
11. Hlavné podmienky financovania:
12. Mena a ceny: Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena uvedená v ponuke
uchádzača (vypracovaná podľa Prílohy č. 1 Cenová ponuka a návrh uchádzača na plnenie
kritéria) bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s
dodaním predmetu zákazky. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s
predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Cena bude uvedená v
eurách a zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Ak uchádzač nie je platiteľom
DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako cenu konečnú. Na
skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného
obstarávateľa vo svojej ponuke.
13. Lehota na predkladanie ponúk: DD.MM.RRRR o ............... hod.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej
osoby, ktorá je uvedená v bode 1. V prípade elektronického doručenia, doručenia poštou
alebo osobne musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu uvedenú v bode 1. Ak
sa ponuka predkladá prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne uchádzačom alebo
splnomocnenou osobou uchádzača, tak ponuka musí byť doručená v uzavretom
nepriehľadnom vonkajšom obale. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať údaje a) adresu
verejného obstarávateľa, b) obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania
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uchádzača, c) označenie „Neotvárať -VO“ a heslo (názov) súťaže: „........“. Ak vonkajší obal
ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, verejný obstarávateľ
nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky. Ak sa ponuka predkladá v
elektronickej podobe na uvedenú e –mailovú adresu, v predmete e-mailu je potrebné uviesť
heslo súťaže: „......“.
Upozornenie pre uchádzačov: Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za
predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto Výzve na
predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované v tejto Výzve na predkladanie
ponúk a bola predložená v lehote určenej v tejto Výzve na predkladanie ponúk. Ponuka
doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
14. Podmienky účasti uchádzačov:
V zmysle platného ZVO majú uchádzači splniť nasledovné podmienky účasti:
a) v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO – oprávnenie uchádzača dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce či poskytovať službu tvoriacu predmet zákazky –
uvedenú podmienku uchádzač preukazuje napr. kópiou dokladu o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce či poskytovať služby zodpovedajúce predmetu
zákazky.
b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu – splnenie uvedenej podmienky uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením
c) podmienky finančného a ekonomického postavenia:
d) podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti:
e) v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) ZVO – u uchádzača nesmie existovať dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO - verejný obstarávateľ vylúči z verejného
obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 ZVO
nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami – splnenie danej podmienky skúma
verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania
14. Kritéria na hodnotenie ponúk:
15. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi
výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že
jeho ponuku prijíma, uvedie charakteristiky a výhody prijatej ponuky, a tiež úspešnému
uchádzačovi oznámi, že bude vyzvaný na uzavretie zmluvy, resp. mu bude zaslaná
objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešnému uchádzačovi verejný
obstarávateľ oznámi, že neuspel, uvedie dôvody neprijatia jeho ponuky, a tiež poučenie
o práve podať proti danému postupu námietky v zákonnej lehote.
Ostatné informácie:
a. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu, nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
b. Uchádzač predloží písomnú ponuku vo forme skenu listinného originálu ponuky.
c. Požadovaná forma naskenovaných dokumentov je vo formáte .pdf elektronicky na
uvedený mailový kontakt.
d. Ponuka a ďalšie dokumenty v nej sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.
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e. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady o verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
úradne preložené do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov predložených v ponuke
uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku.
f. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný
preklad v slovenskom jazyku.
 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Cenová ponuka s identifikačnými údajmi uchádzača: (obchodné meno a sídlo
uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové
spojenie, č. účtu a pod.) a návrhom uchádzača na plnenie kritéria na
vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa určených kritérií) vyplnenú a
štatutárom uchádzača podpísanú podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.

b.

Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu. U právnických osôb napr.
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského
registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe
zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa (ako podmienka
účasti – doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky). Ak uchádzač nepredloží
uvedený doklad, verejný obstarávateľ preverí jeho oprávnenie vykonávať služby
z verejne dostupných zdrojov.

c.

Čestné vyhlásenie k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO podľa prílohy č. 2 tejto
výzvy

d.

Návrh zmluvy o dielo – vyplnený a štatutárom uchádzača podpísaný návrh zmluvy
o dielo podľa prílohy č. 3 tejto výzvy

e.

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa prílohy č. 4 tejto výzvy

16. Možnosti zrušenia: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť
použitý postup zadávania zákazky, ak celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje
finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo ak ani jeden
uchádzač nesplnil podmienky účasti či požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky, alebo cenová ponuka neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve, alebo ak
verejnému obstarávateľovi nebola predložená ani jedna cenová ponuka. Rovnako si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak zmenili sa
okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená alebo ak sa v priebehu postupu verejného
obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno požadovať od
verejného obstarávateľa, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.
V Malinove, dňa
S úctou,
............................................
štatutárny orgán obce
Prílohy: - Cenová ponuka
- Čestné vyhlásenie“ (k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO)
- Vzor Zmluvy o dielo
-Súhlas so spracovaním osobných údajov
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Príloha č. 3

CENOVÁ PONUKA
NA ZÁKAZKU: „...........................“
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE S § 52 ODS. 3 ZÁKONA č. 343/2015 Z. z. O VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKORÝCH ZÁKONOV

Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno uchádzača:
Adresa alebo sídlo uchádzača:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Kontakt (tel., mail):
Číslo účtu:

Kritérium

NÁVRH
Celková cena bez DPH

DPH (20 %)
Cena celkom (s DPH)

Uchádzač uvedie:

Som / Nie som platcom DPH.
(Nehodiace prečiarknuť!)

.....................................................
Pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
V ..............................., dňa ..............................
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Príloha č. 4
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO
Verejný obstarávateľ: ..........................
Sídlo:........................................
Názov zákazky:........................................
Uchádzač: Obchodné meno: ........................................
Sídlo: ........................................
týmto čestne vyhlasujem(e), že a) nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu, b) mám(e) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky, c) spĺňam(e) všetky podmienky
účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem(e) verejnému obstarávateľovi na
požiadanie doklady, ktoré sú čestným vyhlásením nahradené, d) nie som(nie sme) v konflikte
záujmov podľa § 23 ZVO.
Zároveň prehlasujem(e), že som(sme) si vedomý(í) následkov nepravdivého čestného
vyhlásenia.

V....................dňa..............

............................................................
[meno,
priezvisko
a podpis
štatutárneho
zástupcu/osoby oprávnenej konať v mene
uchádzača a odtlačok pečiatky].
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Príloha č. 5
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a
zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, dolu podpísaný/-á ........................................................... (meno a
priezvisko), týmto
súhlasím,
aby verejný obstarávateľ spracoval automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje
osobné údaje:
(Verejný obstarávateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi uvedie osobné údaje, ktoré
sa budú spracovávať ako napr.:)
a) meno a priezvisko, b) trvalý pobyt, c) dátum narodenia, d) mailová adresa, e)
telefónny kontakt, f) rodné číslo ...
za účelom účasti vo verejnom obstarávaní / prieskume trhu pri zadávaní zákazky s nízkou
hodnotou s názvom „.......................“. Súhlasím a beriem na vedomie, že osobné údaje budú
spracúvané po dobu uplynutia 10 rokov od ukončenia verejného obstarávania na obstaranie
predmetnej zákazky, v súlade s ustanovením § 24 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne
budú všetky osobné údaje vymazané.
Svojím podpisom potvrdzujem, že tento súhlas udeľujem dobrovoľne, že som jeho obsahu
porozumel a nepodpísal som ho pod nátlakom.
Práva poskytovateľa osobných údajov:
- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek odvolať
písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa,
- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a
právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať
proti spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov,
- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na
ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
V.................... dňa.............

...................................
[meno, priezvisko a podpis]
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Príloha č. 6
Zápis z vykonania prieskumu trhu (ZsNH - § 117 ZVO)
Verejný obstarávateľ: Obec Malinovo
Osoba alebo komisia, ktorá vykonala prieskum trhu:
..............
Identifikácia predmetu zákazky: "...................."
Druh zákazky: stavebné práce/tovar/služba
Dátum a spôsob vykonania prieskumu trhu: Verejný obstarávateľ e-mailom dňa .... 201..
oslovil troch (3) potenciálnych dodávateľov na predloženie cenových ponúk. Verejnému
obstarávateľovi boli doručené ......... cenové ponuky.
Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Cena v EUR
s DPH

.....
…..
....
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v Eur s DPH
Vyhodnotenie a identifikácia úspešného uchádzača: Uchádzač ....................... predložil vo
svojej ponuke najnižšiu cenu, t.j. cenu vo výške ................... Eur s DPH ako cenu konečnú a
verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma.
Spôsob vzniku záväzku: na základe objednávky (zmluvy) a následnej fakturácie.
Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne,
v súlade so svojím najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným
subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných
prostriedkov. Kolúzne konanie uchádzačov nebolo z dokumentácie zaznamenané.
Vypracoval:

........

V Malinove dňa ......

Prílohy: cenové ponuky
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Príloha č. 7
ZÁPISNICA Z HAVARIJNEJ UDALOSTI
slúži ako žiadosť pre ......................................... na riešenie vzniknutých havarijných situácií
a na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií.
Verejný obstarávateľ: ......................................................., týmto oznamuje zriaďovateľovi
................................, že dňa DD.MM. RRRR nastala nasledovná udalosť:
Popis vzniknutej havarijnej situácie:
Je potrebné čo najpodrobnejšie opísať vzniknutú havarijnú situáciu a príčiny jej vzniku.
Haváriu spôsobili príčiny: fyzické a morálne opotrebovanie materiálu, nepriazeň počasia,
skrat elektrického zariadenia, požiar, iná nepredvídateľná udalosť.
Havária ohrozuje:
Život, zdravie detí, ohrozuje majetok, môže dôjsť k šíreniu škôd na majetku apod.
Predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie:
Je potrebné zavolať jedného odborníka, ktorý podrobne vo svojom rozpočte popíše
predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie ( rozpočet bude tvoriť
prílohu tohto zápisu) .
Návrh riešenia:
Verejný obstarávateľ s poukazom na uvedené skutočnosti bude postupovať v odstránení
havárie priamym zadaním zákazky dodávateľovi oprávnenému dodávať, poskytovať,
uskutočňovať predmet zákazky v súlade s Obchodným registrom, Živnostenským registrom...
Identifikácia zhotoviteľa:
( identifikačné údaje spoločnosti, ktorá pripravovala havarijný rozpočet )
Termín odstránenia havárie:
Prílohy:
- rozpočet havárie
- fotodokumentácia
- technická správa odborne spôsobilej osoby

V Malinove dňa:
Podpis štatutára
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Príloha č. 8
Číslo: ....................

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

ROZHODNUTIE STAROSTU OBCE
O ZRIADENÍ KOMISIE NA VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI,
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK
Štatutárny orgán verejného obstarávateľa obce Malinovo týmto v zmysle § 13 ods. 4
písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s
§ 51 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) s účinnosťou ku dňu vydania daného aktu
rozhodol:
o zriadení komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, otváranie
a vyhodnotenie ponúk v súlade s § 40 ods. 14 ZVO v spojení s § 51 ZVO (ďalej len
„komisia“) v zákazke obstaranej postupom podľa § 117 ZVO, predmet zákazky
„...................“
Do predmetnej komisie menujem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

......................., člen komisie s právom vyhodnocovať doklady a ponuky;
......................., člen komisie s právom vyhodnocovať doklady a ponuky;
......................., člen komisie s právom vyhodnocovať doklady a ponuky;
......................., člen komisie bez práva vyhodnocovať doklady a ponuky;
......................., člen komisie bez práva vyhodnocovať doklady a ponuky;
......................., člen komisie bez práva vyhodnocovať doklady a ponuky.

Komisia bude vykonávať najmä tieto činnosti: a) skúmanie neporušenosti doručených obálok
s cenovými ponukami uchádzačov, b) otváranie doručených obálok s cenovými ponukami
uchádzačov, c) skúmanie dodržania podmienok určených vo výzve na predkladanie cenových
ponúk zo strany jednotlivých uchádzačov, d) vyhodnotenie cenových ponúk, e) určenie
víťaznej cenovej ponuky s odporúčaním uzavretia zmluvy s víťazným uchádzačom.

..................................................
Úradná pečiatka a podpis
starostu obce
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Príloha č. 9
MENOVACÍ DEKRÉT
na posúdenie splnenia podmienok účasti, na otváranie a vyhodnotenie ponúk
v zmysle § 40 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) v spojení s § 51 ZVO

Názov verejného obstarávateľa:

Obec Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

Predmet / názov zákazky:

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

Druh zákazky:

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

Výsledná PHZ určená podľa § 6 ZVO: ................,- EUR
Ako štatutárny orgán Verejného obstarávateľa obce Malinovo podľa § 7 ods. 1 písm.
b) ZVO, týmto menujem ................. za člena komisie na posúdenie splnenia podmienok
účasti, otváranie a vyhodnotenie ponúk s právom/bez práva vyhodnocovať doklady a ponuky
v zákazke zadanej postupom podľa § 117 ZVO, predmet zákazky „................“.
Otváranie obálok vo vyššie identifikovanej zákazke sa uskutoční dňa ......... o ........ hod.
v rokovacej miestnosti OcÚ Malinovo.
Podľa § 51 ods. 6 a ods. 7 ZVO člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov
potvrdí čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa tohto
zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie alebo oznámi verejnému obstarávateľovi, že
nastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie. Člen komisie
je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť verejnému obstarávateľovi, že nastali
skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu
verejného obstarávania nastanú.
Vaša účasť je nutná a zároveň Vás zaväzujem zachovávať mlčanlivosť.

...............................
štatutárny orgán obce
Súhlasím s menovaním a menovací dekrét preberám osobne dňa .....................

..............................
Podpis člena komisie
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Príloha č. 10
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
členov komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, otváranie a vyhodnotenie ponúk
podľa § 40 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) v spojení s 51 ZVO
Názov verejného obstarávateľa:
Predmet / názov zákazky:
Druh zákazky:

Obec Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45
Malinovo
.............................
.......................

Výsledná PHZ určená podľa § 6 ZVO

....................... ,- EUR

Dolupodpísaný(á) ............................... – člen komisie s právom/bez práva vyhodnocovať
ponuky
(podľa § 51 ods. 1 ZVO),
týmto vyhlasujem, že ako členka komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
otváranie a vyhodnotenie ponúk zákazky s nízkou hodnotou zadanou postupom podľa § 117
ZVO, ktorej predmetom je „...................................“:
a) budem dodržiavať mlčanlivosť o informáciách uvedených v ponukách, ako aj o
priebehu vyhodnotenia tejto zákazky až do oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk
verejným obstarávateľom;
b) som bezúhonná;
c) ja ani mne blízka osoba nie sme, ani v čase jedného roka pred vymenovaním za člena
komisie sme neboli uchádzačom v tomto postupe verejného obstarávania, ani
dodávateľom žiadneho z uchádzačov, ktorý predložil ponuku;
d) ja ani mne blízka osoba nie sme, ani v čase jedného roka pred vymenovaním za člena
komisie sme neboli štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom
dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorý je právnickou osobou;
e) ja ani mne blízka osoba nie sme, ani v čase jedného roka pred vymenovaním za člena
komisie sme neboli, spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je
uchádzačom, alebo tichým spoločníkom uchádzača;
f)
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ja ani mne blízka osoba nie sme, ani v čase jedného roka pred vymenovaním za člena
komisie sme neboli zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia
podnikateľov, ktorého je uchádzač členom;

g) nie som, ani v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie som nebola
zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie;
h) nie som blízka osoba osobe uvedenej v písmenách a) až g)
i)

nie som osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o nezaujatosti vo vzťahu k
uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave
dokumentov v tomto obstarávaní na strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej
môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk;

j)

zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o cenách a príslušné ustanovenia
Obchodného a Občianskeho zákonníka najmä v oblasti zmluvného práva poznám do
takej miery, že ich viem uplatniť pri posudzovaní, porovnávaní a hodnotení ponúk.

Čestne vyhlasujem, že v prípade, ak v priebehu vyhodnocovania ponúk nastanú skutočnosti,
ktoré by ma diskvalifikovali z členstva v predmetnej komisii, tieto bezodkladne písomne
oznámim verejnému obstarávateľovi.

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

_______________
podpis člena komisie
s právom/bez práva vyhodnocovať ponuky
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Príloha č. 11

OZNÁMENIE O OTVÁRANÍ PONÚK

Názov verejného obstarávateľa:
Malinovo

Obec Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45

Predmet / názov zákazky:

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

Druh zákazky:

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

Opis predmetu zákazky:

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

Kód CPV:

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

Výsledná PHZ určená podľa § 6 ZVO:

................................,- EUR

Verejný obstarávateľ Obec Malinovo, týmto oznamuje, že otváranie cenových ponúk sa
v prípade vyššie identifikovanej zákazky uskutoční dňa .................. o ............ hod.
v rokovacej miestnosti Obecného úradu Malinovo.

Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili
ponuku. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
zástupcom, členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou na
jeho zastupovanie (originál alebo úradne overená kópia plnej moci ) vo veci otvárania ponúk s
označením názvu zákazky. Svoju totožnosť zdokladujú kópiou výpisu z obchodného registra
resp. výpisom zo živnostenského registra alebo živnostenského oprávnenia a dokladom
totožnosti.

___________________
Ing. Edit Valacsai
zástupca starostu obce
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Príloha č. 12
ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA OBÁLOK
podľa § 52 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Názov verejného obstarávateľa:

Obec Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45
Malinovo

Predmet / názov zákazky:

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

Druh zákazky:

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

Opis predmetu zákazky:

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

Druh postupu:

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

Kód CPV:

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

Výsledná PHZ určená podľa § 6 ZVO:

............................... ,- EUR

Dátum a čas otvárania ponúk:

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

Miesto otvárania ponúk:

rokovacia miestnosť OcÚ Malinovo

Prítomní členovia komisie:

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

Ponuky uchádzačov:
P.č. Obchodné meno/názov, sídlo/miesto
podnikania
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Návrh na plnenie
kritérií – najnižšia
cena s DPH

Dátum, čas
a spôsob
doručenia ponuky

Po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk boli predložené ........ cenové ponuky.

P.č.

Obchodné meno/názov,
sídlo/ miesto podnikania, IČO

Dátum a čas
predloženia ponuky

S poukazom na § 49 ods. 3 ZVO, ako i ustálenú prax sa na predmetnú ponuku hľadí ako by
vôbec neexistovala.
V Malinove, dňa ..................
Zapísal/a ...........................

Prílohy: - prezenčná listina z otvárania obálok – členovia komisie
- prezenčná listina z otvárania obálok – uchádzači
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PREZENČNÁ LISTINA

Názov verejného obstarávateľa:

Obec Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

Predmet / názov zákazky:

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

Druh zákazky:

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

Opis predmetu zákazky:

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

Druh postupu:

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

Členovia komisie:

P.č. Meno, priezvisko, titul pred/za
menom

V Malinove, dňa ...............................
Zapísal/a ........................
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Podpis

PREZENČNÁ LISTINA

Názov verejného obstarávateľa:

Obec Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

Predmet / názov zákazky:

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

Druh zákazky:

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

Opis predmetu zákazky:

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

Druh postupu:

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

Uchádzači:
P.č. Obchodné meno/názov,
sídlo/ miesto podnikania

V Malinove, dňa ...............................
Zapísal/a ...........................
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Uchádzač/resp.
splnomocnený zástupca

Podpis

Príloha č. 13
ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
A CENOVÝCH PONÚK
podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Názov verejného obstarávateľa:
Malinovo

Obec Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45

Predmet / názov zákazky:

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

Druh zákazky:

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

Opis predmetu zákazky:

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

Druh postupu:

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

Spôsob vyhlásenia:

Výzva na predkladanie cenových ponúk zo dňa
.........................

Dátum zverejnenia na webovom sídle

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

verejného obstarávateľa:

Lehota na predkladanie ponúk:

................ do ........ hod.

Výsledná PHZ určená

..................................... ,- EUR

podľa § 6 ZVO:

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena s DPH v EUR

Spôsob plnenia záväzku:

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

Komisia na vyhodnotenie ponúk:

zriadená verejným obstarávateľom podľa § 51
ZVO
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Členovia komisie:
P.č. Meno, priezvisko, titul pred/za
menom

Podpis

V lehote na predkladanie cenových ponúk predložili verejnému obstarávateľovi ponuku
.......... uchádzači.
Zoznam uchádzačov:
P.č.

Obchodné meno/názov,
sídlo/ miesto podnikania, IČO

Dátum a čas
predloženia ponuky

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky:
Požiadavka na ponuku

Doklady preukazujúce splnenie
podmienok osobnej účasti podľa §
32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO
Cenová ponuka s návrhom na
plnenie kritérií
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Uchádzač

Uchádzač

Ne/splnil

Ne/splnil

Ne/splnil

Ne/splnil

Návrh zmluvy o dielo podpísaný
štatutárnym orgánom uchádzača

Ne/splnil

Ne/splnil

Vylúčenie z verejného obstarávania: .........................................

Odôvodnenie vylúčenia uchádza z verejného obstarávania:

Členovia komisie verejného obstarávateľa posúdili kompletnosť ponúk uchádzačov a súlad s
podmienkami stanovenými vo Výzve na predkladanie cenových ponúk a dospeli k záveru, že
z vyššie identifikovaných uchádzačov splnil podmienky účasti, vrátane požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a jeho cenová ponuka bude hodnotená: ........................

Návrh jednotlivých uchádzačov na plnenie kritérií:

P.č.
Obchodné meno/názov,
sídlo/ miesto podnikania, IČO

Návrh na plnenie
kritéria v EUR s DPH

Mimoriadne nízka ponuka:

Ne/bola predložená

Žiadosť o vysvetlenie:

Ne/bola aplikovaná

Umiestnenie

(Dňa ........... verejný obstarávateľ prerušil vyhodnotenie cenových ponúk v identifikovanej
zákazke z dôvodu nutnosti spracovania písomnej žiadosti o vysvetlenie uchádzačovi
.................. (ďalej len „“) v zmysle § 53 ods. 1, resp. ods. 2 ZVO na špecifikáciu a overenie
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správnosti informácií cenovej ponuky/vysvetlenie mimoriadne nízkej cenovej ponuky, a to
v lehote podľa § 53 ods. 5 písm. c)/ písm. e) ZVO s poučením o následkoch nesplnenia
identifikovanej povinnosti. Dňa ............. verejný obstarávateľ Žiadosťou o vysvetlenie
v zmysle § 53 ods. 1/ods. 2 ZVO písomne vyzval uchádzača ............. na vysvetlenie
konkrétnych nezrovnalostí v predloženej cenovej ponuke/vysvetlenie mimoriadne nízkej
cenovej ponuky, a to v lehote podľa § 53 ods. 5 písm. c)/písm. e) ZVO s poučením
o následkoch nesplnenia identifikovanej povinnosti. Dňa ................ doručil uchádzač písomné
vysvetlenie cenovej ponuky, v ktorom podľa komisie dostatočným spôsobom zodpovedal
všetky otázky rezultujúce zo žiadosti verejného obstarávateľa.)

Vyhodnotenie ponuky úspešného uchádzača bolo uskutočnené výlučne podľa kritéria
určeného vo Výzve na predkladanie cenových ponúk. Úspešný uchádzač predložil najnižšiu
cenovú ponuku. Osobitne s prihliadnutím na písomné vysvetlenie cenovej ponuky zo dňa
................ má komisia za to, že uchádzač .................. dostatočným spôsobom zodpovedal
všetky otázky rezultujúce zo žiadosti verejného obstarávateľa, a splnil tak požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky obsiahnuté vo Výzve na predkladanie cenových
ponúk.
Úspešný uchádzač:

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

Záver:

S uvedeným uchádzačom sa odporúča uzavrieť
zmluvný vzťah.

Verejný obstarávateľ zároveň všetkým uchádzačom, ktorí boli hodnotení zašle v súlade s § 55
ZVO informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Podpis členov komisie:
.......................................

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

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

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

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

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

Zapísal/a:....................., dňa ..........................

V Malinove, dňa .............................
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Príloha č. 14
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Názov verejného obstarávateľa:

Obec Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

Predmet / názov zákazky:

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

Druh zákazky:

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

Druh postupu:

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

Výsledná PHZ určená podľa § 6 ZVO: .................. ,- EUR
Dátum zverejnenia výzvy:

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

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku riadne a včas:
P.č. Obchodné meno/názov, sídlo/miesto
podnikania

Návrh na plnenie
kritérií – najnižšia
cena s DPH

Záverečné poradie ponúk po vyhodnotení s identifikáciou úspešného uchádzača:

Poradie ponúk
(výsledok
hodnotenia)
1. - úspešný
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Obchodné meno/názov,
sídlo/miesto podnikania

Návrh na plnenie
kritérií – najnižšia
cena s DPH

Vylúčený
uchádzač:

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje uchádzačovi ........., že jeho ponuku

prijíma

a v súlade s § 56 ZVO vyze verejný obstarávateľ úspešného uchádzača na podpis zmluvy.

Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:

Uchádzač .................. predložil celkovú cenovú ponuku na daný predmet zákazky vo výške
................,- €, čo bola najnižšia predložená cenová ponuka spĺňajúca požiadavky na predmet
zákazky. Komisia na vyhodnotenie ponúk konštatovala, že ponuka daného uchádzača
vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikám podľa výzvy na predkladanie cenových ponúk
a súťažných podkladov súvisiacich s touto zákazkou.

Verejný obstarávateľ na základe záverov komisie, (a to aj s prihliadnutím na žiadosť
o vysvetlenie cenovej ponuky zo dňa ............. a následné písomné vysvetlenie predložené
úspešným uchádzačom dňa ...........) vyhodnotil splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1
písm. e) a písm. f) ZVO a skonštatoval, že splnenie podmienok účasti, ako aj splnenie
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je preukázané v súlade so ZVO.

Ponuka uchádzača ........................ sa v hodnotení komisie umiestnila na I. mieste.

Poučenie o práve podať námietky: .....................

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

__________________
štatutárny orgán obce
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Príloha č. 15
P.T.
UPOVEDOMENIE O VYLÚČENÍ UCHÁDZAČA

Názov verejného obstarávateľa:

Obec Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

Predmet / názov zákazky:

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

Druh zákazky:

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

Druh postupu:

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

Výsledná PHZ určená podľa § 6 ZVO: ....................................,- EUR

Ako štatutárny orgán verejného obstarávateľa obce Malinovo podľa § 7 ods. 1 písm. b)
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“), Vás týmto s poukazom na § 40 ods. 6 písm. a) ZVO v spojení s § 40 ods. 13 písm. a)
ZVO upovedomujem

o vylúčení uchádzača,

z vyššie identifikovanej zákazky. Verejný obstarávateľ vylúčil uchádzača .....................
s poukazom na § ...... ZVO, pričom svoje rozhodnutie odôvodňujem nasledovne:

Poučenie:

...............................
štatutárny orgán obce
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Príloha č. 16
P.T.

ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE CENOVEJ PONUKY

Názov verejného obstarávateľa:

Obec Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

Predmet / názov zákazky:

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

Druh zákazky:

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

Výsledná PHZ určená podľa § 6 ZVO: ............................. ,- EUR

Ako štatutárny orgán verejného obstarávateľa obce Malinovo podľa § 7 ods. 1 písm. b)
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“), Vás týmto s poukazom na § 53 ods. 1 ZVO

žiadam o vysvetlenie cenovej ponuky ,

ktorú ste predložili v rámci vyššie identifikovanej zákazky. V rámci zadávania predmetnej
zákazky postupom podľa § 117 ZVO bola verejnému obstarávateľovi zo strany uchádzača
predložená cenová ponuka spolu s návrhom na plnenie kritérií, ako aj relevantné podklady
vyžadované verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie cenových ponúk. Po
preskúmaní predmetnej cenovej ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky však komisia identifikovala v informáciách a dôkazoch
poskytnutých uchádzačom niekoľko nezrovnalostí či nejasností. Komisia má za to, že tieto
nedostatky je možné pri rešpektovaní ustálenej praxe a zásad verejného obstarávania odstrániť
postupom podľa § 53 ods. 1 ZVO, t.j. vysvetlením ponuky zo strany uchádzača.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o vysvetlenie nasledovných otázok:

a) .................................?
b) .................................?
c) .................................?
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Uvedené vysvetlenie (eventuálne spolu s predložením potrebných dôkazov) žiadame
doručiť do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania predmetnej žiadosti o vysvetlenie,
elektronicky do dátovej schránky verejného obstarávateľa, eventuálne mailom na adresu:
zastupca@malinovo.sk. V prípade nedoručenia vysvetlenia bude verejný obstarávateľ
postupovať v zmysle § 53 ods. 5 písm. c) ZVO (t.j. vylúči uchádzača).

..............................
Štatutárny orgán obce
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Príloha č. 17

P.T.

ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE CENOVEJ PONUKY

Názov verejného obstarávateľa:

Obec Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo

Predmet / názov zákazky:

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

Druh zákazky:

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

Výsledná PHZ určená podľa § 6 ZVO: ............................. ,- EUR

Ako štatutárny orgán verejného obstarávateľa obce Malinovo podľa § 7 ods. 1 písm. b)
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“), Vás týmto s poukazom na § 53 ods. 2 ZVO

žiadam o vysvetlenie cenovej ponuky ,

ktorú ste predložili v rámci vyššie identifikovanej zákazky, keďže má všetky zákonné znaky
mimoriadne nízkej ponuky podľa § 53 ods. 3 ZVO. Predmetnú žiadosť po skutkovej a právnej
stránke odôvodňujeme nasledovne:

V rámci zadávania vyššie identifikovanej zákazky postupom podľa § 117 ZVO boli
verejnému obstarávateľovi predložené cenové ponuky troch uchádzačov spĺňajúcich
podmienky účasti na danej zákazke, a rovnako cenové ponuky spĺňali požiadavky na predmet
zákazky, ako i ostatné požiadavky verejného obstarávateľa. Keďže mimoriadne nízkou
ponukou v zmysle § 53 ods. 3 ZVO je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej
o

a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s
najnižšou cenou a
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
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V nadväznosti na vyššie prezentované skutočnosti, Vami predložená cenová ponuka
bola o ............. % nižšia ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s
najnižšou cenou a o ............ % ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou
plnenia. Taktiež, Vaša ponuka je podstatne nižšia ako bola určená predpokladaná hodnota
zákazky.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o vysvetlenie nasledovných otázok:

a) žiadame preukázať hospodárnosť poskytnutej služby vo vzťahu ku požiadavkám na
predmet zákazky,
b) aké mimoriadne technické riešenia či postupy zvolil uchádzač v predloženej cenovej
ponuke, že mu umožnili znížiť navrhovanú cenu služby na tak nízku cenovú úroveň v
porovnaní s cenovými ponukami ostatných uchádzačov
c) vyzývame uchádzača na špecifikáciu harmonogramu prác s kvantifikáciou počtu
zamestnancov vo vzťahu ku plneniu predmetu zákazky?
d) v prípade, ak má uchádzač k dispozícii osobitne výhodné podmienky na poskytnutie
služby, rovnako žiadame uviesť, aké mimoriadne zľavy, obchodné výhody získal
uchádzač v porovnaní s ostatnými uchádzačmi?
e) dodržiavanie povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie
minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva
podľa osobitných predpisov, t.j. sú zabezpečené všetky povinnosti vo vzťahu k
minimálnym mzdovým nárokom?
f) dodržiavanie povinností voči subdodávateľom,
g) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

Uvedené vysvetlenie žiadame smerovať na body a) až e) aj vo vzťahu ku dodržiavaniu
minimálnych mzdových nárokov. Vysvetlenie žiadame doručiť do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia tejto žiadosti o vysvetlenie, elektronicky do dátovej schránky verejného
obstarávateľa, eventuálne mailom na adresu: zastupca@malinovo.sk. V prípade nedoručenia
vysvetlenia bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle § 53 ods. 5 písm. e) ZVO (t.j.
vylúči uchádzača).

...............................
Štatutárny orgán obce

38

