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INTERNÁ SMERNICA  OBCE KORŇA  O POSTUPE   

 PRI  VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

Prvá časť 

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA   

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

1) Obec Korňa je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZVO“) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle 

jednotlivých ustanovení tohto zákona.  

2) Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky 

na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie 

služieb a súťaž návrhov. ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri 

zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.  

3) Táto smernica upravuje:  

a) verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie 

stavebných prác a zákaziek na poskytovanie služieb, 

b) finančné limity podľa § 5 ZVO vzťahujúce sa na Obec Korňa ako verejného 

obstarávateľa,  

c) systém verejného obstarávania, vrátane definovania jeho prvkov,  

d) koordinovanie procesu verejného obstarávania, proces zadávania zákaziek 

s nízkou hodnotou  

e) postupy a metódy verejného obstarávania, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie 

tovarov, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, pri 

dodržaní princípov  

 rovnakého zaobchádzania,  

 nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov,  

 transparentnosti,  

 proporcionality, 

 hospodárnosti a efektívnosti.  
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4) Táto smernica má za cieľ vytvoriť  rámec pre jednotný, efektívny a hospodárny postup 

pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou ako aj rámec pre  realizáciu vyššie 

uvedených princípov v procese zadávania zákaziek s nízkou hodnotou.  

5) Na účely ZVO sa rozumie:  

a) hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto 

osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje 

službu,  

b) záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom 

obstarávaní,  

c) uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,  

d) koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ uzavrel 

koncesnú zmluvu podľa ZVO,  

e) subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným 

uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo 

koncesie, 

f) bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu 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, obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo 

poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.  

6) Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa ods. 4 písm. f) sú najmä tovary 

a služby spotrebného charakteru.  

7) Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na 

zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác 

a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým 

súvisiacich činnosti. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády SR.                 

8) Spoločný slovník obstarávania (CPV) je jednotný klasifikačný systém pre verejné 

zákazky, ktorým sa v členských štátoch Európskej únie určuje rovnaký opis T, SP a S, 

ku ktorým je pridelený číselný kód a nachádza sa na port. ÚVO, t. j.:  
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9) 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. 

10)  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 ohľadu na pôvod finančných prostriedkov (či už z vlastných zdrojov 

alebo zo zdrojov verejného rozpočtu).  

11) Plán verejného obstarávania na rozpočtový rok  je základným dokumentom verejného 

obstarávania. Plán verejného obstarávania je plánovací dokument na koordináciu verejného 

obstarávania, ktorý obsahuje súhrn tovarov, služieb a stavebných prác obstarávaných         

v príslušnom rozpočtovom  roku alebo počas platnosti zmluvy. Určuje jednotlivé zákazky, 

množstvá a predpokladané hodnoty zákaziek, určuje postupy, metódy a lehoty na prípravu 

a realizáciu verejného obstarávania, typy zmlúv, ich platnosť a lehoty plnenia                      

v nadväznosti na prioritu verejného obstarávania.  

12) 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.). Predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu 

zadávania zákazky. Dokument so stanovenou PHZ je povinnou súčasťou dokumentácie 

z verejného obstarávania.  

Zákon stanovuje v súvislosti so stanovením PHZ taktiež zákaz rozdeliť zákazku, teda 

stanoviť jej predpokladanú hodnotu tak, aby sa vôbec neaplikoval zákon, resp. pravidlá      

a postupy ním ustanovené alebo aby sa použili nižšie finančné limity a menej prísne 

postupy zadávania zákazky. Účelové rozdelenie zákazky, predstavuje jedno                          

z najzávažnejších porušení zákona.  

Okrem správneho stanovenia PHZ je povinné aj zdokumentovanie tohto postupu           

v súlade s princípom transparentnosti, ktorý v tomto kontexte má garantovať, že verejný 

obstarávateľ vie presvedčivo a objektívne preukázať ako určil výšku PHZ. 

13) Základnou a povinnou obsahovou náležitosťou súťažných podkladov 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           
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na kvalitu predkladaných ponúk, spôsob tvorby ceny a v neposlednom rade aj na samotné 

plnenie na základe zmluvy uzavretej v rámci procesu verejného obstarávania. 

14) Zákazka - pojem zákazka je jeden z kľúčových pojmov verejného obstarávania. Ide    

o dvojstranný alebo viacstranný odplatný zmluvný vzťah na dodanie tovaru, 

poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, v ktorom objednávateľom je 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ a dodávateľom je úspešný uchádzač – teda 

akýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý predložil najlepšiu ponuku a súčasne spĺňa 

všetky vopred stanovené požiadavky objednávateľa (podmienky účasti, ako aj 

požiadavky na predmet zákazky).  

a) Zákazka na dodanie tovaru je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, 

kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo 

bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením 

a montážou tovaru.  

b) Za zákazku na uskutočnenie stavebných prác sa považuje zákazka, ktorá 

zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane uskutočnenia 

stavebných prác alebo zákazka, ktorej predmetom je len uskutočnenie 

stavebných prác. Stavebnými prácami sa na účely zákona považujú činnosti 

obsiahnuté v oddiele 45 Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania. 

Za zákazku na uskutočnenie stavebných prác sa považuje aj zákazka, 

zahŕňajúca vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zhotovenia stavby 

alebo zákazka, ktorej predmetom je len zhotovenie stavby. Stavbou je na účely 

zákona výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb 

ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu.  

c) Zákazka na poskytnutie služby je zákazka, ktorej predmetom je všetko 

ostatné, čo nie je tovarom alebo stavebnou prácou. Klasifikáciu služieb je 

možné v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) nájsť v oddieloch 50             

a vyššie, ale zároveň o službu pôjde aj v prípade, ak táto nie je uvedená            

vo výpočte služieb v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) a súčasne nejde 

ani o tovar alebo stavebnú prácu.  

d) Zákazka financovaná z fondov EÚ - zákazka, pri ktorej zo Zmluvy vyplýva, 

že plnenie je financované zo zdrojov fondov EÚ alebo obdobných finančných 

nástrojov (napr. Švajčiarsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus 

EHP a Nórsky finančný mechanizmus),  
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e) Civilná zákazka je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných 

prác alebo na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany 

a bezpečnosti.   

f) Zákazka je civilná nadlimitná,  podlimitná alebo zákazka s  nízkymi 

hodnotami podľa § 117 ZVO, v závislosti od jej predpokladanej hodnoty. 

15) Rámcová dohoda predstavuje uzavretú kontraktačnú platformu, ktorú možno uzavrieť 

najviac na štyri roky,  Pri uzatváraní rámcovej dohody zvyčajne nie je známy presný 

rozsah zákaziek, ktoré sa budú na jej základe zadávať (na obstaranie takéhoto typu 

zákaziek je rámcová dohoda určená) – 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. 

Rámcová dohoda sa teda končí podľa tej udalosti, ktorá nastane skôr. 

16) Uzavretie zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy. Verejný obstarávateľ 

nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 

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

zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať                 

sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora (§ 11 zákona o verejnom obstarávaní). V praxi to znamená,            

že každým novým partnerom verejného sektora, ktorým je akákoľvek fyzická 

alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo iné 

majetkové práva z verejných zdrojov (napr. zo štátneho a obecných rozpočtov, 

eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať        

do novozriadeného registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak po uzavretí 

Zmluvy zodpovedná osoba zistí, že Dodávateľ nemá zápis v registri, je dobré ho 

prostredníctvom mailovej komunikácie požiadať o čestné prehlásenie v nasledovnom 

znení: „Vzhľadom  k uzavretiu zmluvy v systéme EKS č.  XXXXXX sme zistili, že nie 

ste zaregistrovaný v Registri partnerov verejného sektora a taktiež nemáte 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády žiadnu zmluvu s verejným 

sektorom, iné registre, kde by mohol byť registrovaný zmluvný vzťah s iným verejným 

sektorom napr. s obcou, nie sú k dispozícii.  Z tohto dôvodu Vás žiadame o potvrdenie, 

čestné vyhlásenie, že nie ste partnerom verejného sektora v súlade s § 2 ods. 2 Zákona 
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č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene  a doplnení niektorých 

zákonov. Uvedené nám doručte v písomnej listinnej forme obratom.                                                                                                        

Ak sú splnené podmienky pre zápis do registra partnerov verejného sektora              

a v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ,               

za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZRPVS), zapísaných     

v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade                

s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť             

až najskôr v deň zápisu Dodávateľa do tohto registra. V takomto prípade teda 

Zmluva bude platná (jej automatickým uzavretím), ale – napriek jej zverejneniu 

nenadobudne účinnosť, kým nedôjde k zápisu do registra partnerov verejného 

sektora. Verejný obstarávateľ má povinnosť kontrolovať, či má Dodávateľ zápis 

v uvedenom registri, ak nastanú podmienky pre tento zápis:  Zmluva s jednorazovým 

plnením nad 100.000,- € a kumulatívne za obdobie 1 kalendárny rok nad 

250.000,- €. Pre overenie, či existujú podmienky pre zápis do registra má verejný 

obstarávateľ možnosť skontrolovať CRZ. 

16B) Zmena zmluvy, rámcovej dohody počas ich trvania. Zákon pripúšťa zmeniť  

zmluvu   počas jej trvania, ak hodnota je nižšia ako:   

a) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na 

uskutočnenie stavebných prác,  

b) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku              

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby,  

17) Pojmy zhotoviteľ, dodávateľ a poskytovateľ služieb je možné zahrnúť pod jednotný 

pojem hospodársky subjekt. Hospodársky subjekt, ktorý predloží ponuku,                

sa na účely zákona označuje ako uchádzač. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem     

o účasť vo verejnom obstarávaní, sa na účely zákona označuje ako záujemca.  

18) Referenciou na účely  zákona je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie 

o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.  

Verejný obstarávateľ  je povinný vyhotoviť referenciu do 10 dní od doručenia 

žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak ide o zákazku s nízkou 

hodnotou, o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje ZVO alebo o opakované plnenie 

a nebola vyhotovená referencia k zmluve, koncesnej zmluve alebo jej časti. 
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19) Profil verejného obstarávateľa zriadený v elektronickom úložisku vo Vestníku 

verejného obstarávania na stránke Úradu pre verejné obstarávanie je jedným 

z transparentných nástrojov verejného obstarávania, ktorý informuje o základných 

skutočnostiach týkajúcich sa  priebehu verejného obstarávania.  

1) Ak nejde o zákazky zadávané spravodajskými službami, verejný obstarávateľ je 

povinný vo formáte a postupmi na prenos, dostupnými na webovom sídle úradu, 

poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu  

a) o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 10 000 eur podľa § 10 ods. 10 a 11 

ZVO, 

b) o zákazkách podľa § 109 a 110 (zjednodušený postup pre zákazky na bežne 

dostupné tovary a služby, 

c) o zákazkách zadaných zjednodušeným postupom pre zákazky na sociálne a iné 

osobitné služby podľa § 111a, 

d) o zákazkách s nízkymi hodnotami a 

e) o podlimitných koncesiách, 

ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho 

polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v 

ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a 

identifikáciu dodávateľa v rozsahu  

1. obchodné meno alebo názov,  

2. adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,  

3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v 

registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej 

moci,  

4. meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej 

osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom.  

20) Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní je upravená v § 184a až 184p ZVO 

a realizuje sa najmä prostredníctvom: 

a) centralizácie verejného obstarávania 

b) príležitostného spoločenského obstarávania 

21) odborného garanta na verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ môže pri zadávaní 

zákazy s nízkou hodnotou vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní aj 
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prostredníctvom odborného garanta alebo osoby registrovanej úradom pre VO na 

účely zadávania zákazky s nízkou hodnotou.  

22) Na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní je potrebné stanoviť 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. 

Jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

1. najlepší pomer ceny a kvality,  

2. náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti, najmä náklady počas životného 

cyklu alebo  

3. najnižšia cena.  

23) Zrušenie verejného obstarávania:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie ak:  

 

zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom 

obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má         

alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania,  

ve ponuky  

   

24) Definícia Konfliktu záujmov pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom každú 

situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení                     

do vykonávania postupu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu 

(bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo 

iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti 

v súvislosti s daným postupom verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ v rámci interných aktov riadenia prijal opatrenia k 

predchádzaniu konfliktu záujmov, prijal také primerané a účinné opatrenia, ktoré 

identifikujú konflikt záujmov a následne pri identifikácii konfliktu záujmov uskutoční 

nápravu. Verejný obstarávateľ nastavil mechanizmus predchádzania konfliktu 

záujmov, ktorý  obsahuje pravidlá a postupy pre osoby zainteresované vo verejnom 

obstarávaní s cieľom zamedziť prípadnému vzniku konfliktu záujmov a jeho 
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bezprostrednej identifikácii, postupuje v súlade so všeobecným metodickým 

usmernením Úradu pre verejné obstarávanie. 

 

Druhá  časť 

PREDMET   ÚPRAVY   

§ 2 

Finančné limity verejného obstarávateľa 

1) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia 

ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá 

Úrad pre verejné obstarávanie. Nadlimitná zákazka zadávaná verejným 

obstarávateľom je zákazka rovná alebo vyššia ako: 

a) 215 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru 

b) 215 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby 

c) 750 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby podľa prílohy č. 1 zákona 

d) 215 000 eur, ak ide o zákazku na potraviny 

e) 5 382 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác 

Archivácia dokladov sa vyžaduje po dobu 10 rokov od podpísania zmluvy. 

2) Podlimitná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je dodanie tovaru, 

poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou, ktorá 

je rovná alebo vyššia ako: 

a) 180 000 eur a menšia ako 214 999,9 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru 

(okrem potravín)  

b) 180 000 eur a menšia ako 214 999,99 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie 

služby (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona) 

c) 400 000 eur a menšia ako 749 999,99 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie 

služby podľa prílohy č. 1 zákona 

d) 300 000 eur a menšia ako 5 381 999,99 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie 

stavebných prác.  

Archivácia dokladov sa vyžaduje po dobu 10 rokov od podpísania zmluvy.  

3) Zákazka s nízkymi  hodnotami zadávaná verejným obstarávateľom dodanie tovaru, 

poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou, ktorá 

je rovná alebo vyššia ako: 



Strana 10 z 27 

 

a) 10 000 eur a menšia ako 179 999,99 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru 

(okrem potravín)  

b) 10 000 eur a menšia ako 179 999,99 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie 

služby (okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona) 

c) 10 000 eur a menšia ako 399 999,99 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby 

podľa prílohy č. 1 zákona 

d) 10 000 eur a menšia ako 214 999,99 eur, ak ide o zákazku na potraviny 

e) 10 000 eur a menšia ako 299 999,99 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie 

stavebných prác. 

Archivácia dokladov sa vyžaduje po dobu 10 rokov od podpísania zmluvy. 

4) Zákazka nízkeho rozsahu zadávaná verejným obstarávateľom je dodanie tovaru, 

poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou, ktorá 

je nižšia ako suma 9 999,99 eur bez DPH. 

 

 

 

 

 

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA 

 

Tovar  

Služba 

Potraviny 

 

≥ 215 000 eur 

≥ 215 000 eur 

≥ 215 000 eur 

 

Stavebné práce 

 

≥ 5 382 000 eur 

 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 

 

Tovar(okrem potravín) 

Služba 

 

≥ 180 000 eur < 214 999,99 eur 

≥ 180 000 eur < 214 999,99 eur 

 

Stavebné práce 

 

≥ 300 000 eur < 5 381 999,99 eur 
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§ 3 

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.). 

§ 4 

Zadávanie  podlimitných  zákaziek 

1) Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa § 112 až 116, pričom 

sa môže rozhodnúť, že bude postupovať 

a) podľa § 109 až 111 zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby bežne dostupných na trhu, alebo 

b) podľa § 111a, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 

ZVO.  

§ 5 

Postupy  pri priamom zadávaní zákaziek 

2) Ak je finančný limit zákazky  na dodanie tovaru, poskytnutie služby nižší alebo rovný ako 

179 999,99 eur bez DPH a limit zákazky na uskutočnenie stavebných prác je nižší alebo rovný 

ako 299 999,99 eur bez DPH a verejný obstarávateľ vyhodnotí situáciu tak, že ide  o haváriu, 

 

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU 

 

Tovar  

Služba 

 

≥ 10 000 eur < 179 999,99 eur 

≥ 10 000 eur < 179 999,99 eur 

 

Stavebné práce 

 

≥ 10 000 eur < 299 999,99 eur 

 

Potraviny 

 

≥ 10 000 eur < 214 999,99 eur 
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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 

o  technický protokol odborne spôsobilej osoby 

3) Verejný obstarávateľ vzal do úvahy charakter,  rozsah, hodnotu, dostupnosť predmetu 

zákazky, vychádzajúc  predovšetkým z ekonomických, prevádzkových a kapacitných 

možností a nadefinoval do smernice tovary, služby a stavebné práce pri ktorých verejný 

obstarávateľ nie je povinný realizovať verejné obstarávanie postupom podľa § 117 

ZVO. Verejný obstarávateľ mal na zreteli aj tú skutočnosť, že na základe požiadaviek 

príslušných riadiacich orgánov a vnútorných kontrolných orgánov boli splnené podmienky 

primeranosti vynakladania finančných prostriedkov na obstaranie požadovaného predmetu 

zákazky.  

Dodanie tovarov 

o použitie fondu štatutára organizácie na reprezentačné účely,  

o vecné a kvetinové dary pri životných jubileách, výročiach, oslavách a pod., 

o  drobné reklamné predmety, knižné dary, informačné publikácie organizácie,  

o  drobné  ocenenia pre športovcov, žiakov, pedagógov pri rôznych súťažiach a slávnostiach,   

o  drobná výzdoba organizácie okrem vianočných a silvestrovských ozdôb, 

o občerstvenie poskytnuté hosťom, nespadajúce do reštauračných služieb, 

o mliečny a ovocný program poskytnutý deťom a žiakom škôl a školských zariadení, 

o špeciálne tlačivá, špeciálny materiál, diplomy a podobne, 

o  odborná literatúra, odborné časopisy, drobné vzdelávacie predmety a pomôcky pre ZŠ a MŠ  

o tovar, ktorý z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich 

z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. 
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Poskytnutie služieb 

o použitie fondu štatutára na reprezentačné účely, 

o poštové, prepravné, špeditérske a kuriérske služby,  

o  intelektuálne služby na základe referencii, skúseností z minulosti, praxe, vzdelania napr.:  

prekladateľské služby, poradenstvo a služby vo verejnom obstarávaní, ekonomické služby 

a poradenstvo,  

o školenia, kurzy, semináre,  

o servis zariadení u autorizovaných dodávateľov,  

o služby, ktoré z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich 

z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. 

Uskutočnenie stavebných prác 

o  stavebné práce, ktoré z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov 

vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. 

 

§ 6 

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky 

1) Obstarávateľ pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky postupuje podľa § 6 ZVO. 

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

Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva 

rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania 

zákazky.  

2) Pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky sa vyhotoví „Zápis o výpočte 

predpokladanej hodnoty zákazky“ podľa prílohy č. 1 tejto smernice.  

 

§ 7 

Proces zadávania zákaziek malého rozsahu 

1) Obstarávateľ postupuje priamym zadaním tak, aby vynaložené náklady na obstaranie 

predmetu zákazky boli efektívne a primerané jeho kvalite a cene (§ 117 ods. 1 až  

ZVO). 

2) V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác a poskytnutie služby je vyšší ako 5 000 eur a zároveň nižší ako  

10 000 eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak 

sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, bez ohľadu na výšku 
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jednotlivého nákupu, je potrebné vykonávať prieskum trhu, napr.: oslovením 

viacerých záujemcov pre všetky prípady dodania tovaru, uskutočnenia stavebných 

prác a poskytnutia služby a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku alebo 

realizovať nákup v obchodnej sieti s jedným vybraným dodávateľom.  

3) Prieskum podľa odseku 2) tohto §  vykoná poverený zamestnanec obce formou 

zhromažďovania cenníkov, informačných materiálov, akciových letákov, katalógov, 

výstrižky z časopisov a denníkov, cenníkov z internetových stránok a vytvorením 

zoznamu možných dodávateľov, z ktorých sa vyberá dodávateľ na základe najnižšej 

ceny. V rámci realizovania prieskumu trhu sa pripúšťa možnosť osloviť dodávateľov 

aj osobne, poštou, telefonicky, elektronicky, faxom, príp. inými dostupnými spôsobmi.  

4) Pri obstarávaní zákaziek malého rozsahu s využitím postupu prieskumu trhu je 

kritériom výberu dodávateľa  najnižšia cena.  

5) Obstarávateľ má možnosť pri vyhodnocovaní najvýhodnejšej ponuky vziať do úvahy 

náklady na tovar spolu s dopravou na miesto určenia. Túto skutočnosť špecifikuje       

v „Zápise o vykonaní prieskumu trhu“ v časti „Predmet obstarávania“ (predmetom 

obstarávania je tovar a doprava). Kritériom na vyhodnotenie ponúk je v takomto 

prípade najnižšia cena tovaru spolu s dopravnými nákladmi.  

6) Poverený zamestnanec/komisia pre verejné obstarávanie vypracuje „Zápis o vykonaní 

prieskumu trhu“ (príloha č. 2). Zápis je súčasťou dokumentácie verejného 

obstarávania podľa tejto smernice. Informačné materiály o ponukách tovaru, získané 

v procese prieskumu trhu, môžu byť prílohami zápisu.  

 

§ 8 

Výnimky z pôsobnosti tejto smernice 

1) Predmetom úpravy tejto smernice nie sú zákazky s nízkou hodnotou, na ktoré             

sa nevzťahuje ZVO podľa § 1 tohto zákona.  
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Tretia časť 

POSTUP ZADÁVANIA ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU 

§ 9 

 

2) Zákazka s nízkou hodnotou a pravidlá jej zadávania sú v ZVO upravené v § 117 ods. 1 

– 12., pričom tieto ustanovenia obsahujú odkazy aj na iné paragrafy v rámci tohto 

zákona.  

3) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby 

vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ 

vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, 

vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy 

a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a 

nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom 

transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho 

úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na 

zadanie zákazky využije elektronickú platformu, môže priebeh verejného obstarávania 

zdokumentovať prostredníctvom elektronickej platformy.  

4) Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 24 a § 25 

ods. 3. Ak sa zákazka s nízkou hodnotou nezadáva s využitím elektronickej platformy, 

nepoužijú sa ustanovenia § 20.  

5) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa 

§ 108 ods. 2. Verejný obstarávateľ môže umožniť predloženie ponuky v inom ako 

štátnom jazyku. Ak verejný obstarávateľ umožní predloženie ponuky v inom jazyku 

podľa predchádzajúcej vety, musí vždy umožniť predloženie ponuky aj v štátnom 

jazyku. Verejný obstarávateľ je povinný na účely výkonu dohľadu nad verejným 

obstarávaním podľa tohto zákona zabezpečiť úradný preklad tej časti dokumentácie, 

ktorá je vyhotovená v inom ako štátnom jazyku alebo v inom ako českom jazyku.  

6) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa 

§ 109 až 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na 

trhu. Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú platformu a ani 

postupovať podľa odseku 6, ak je splnená niektorá z podmienok podľa § 81 

písm. b), d) až h) alebo ak  
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a) v postupe podľa odseku 6 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z 

predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené 

verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa 

podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa 

podstatne nezmenia,  

b) 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 s použitím elektronickej platformy a ani podľa odseku 6.  

7) Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s 

uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo 

ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Verejný 

obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje 

dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Ustanovenie § 11i tým nie je dotknuté. 

8) Verejný obstarávateľ je povinný odoslať na uverejnenie prostredníctvom na to 

určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk a 

uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy, ak  

a) predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo 

vyššia ako 180 000 eur,  

b) predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru okrem potravín alebo zákazky 

na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 je rovnaká alebo 

vyššia ako 70 000 eur,  

c) predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 je 

rovnaká alebo vyššia ako 260 000 eur.  

9) Vo výzve na predkladanie ponúk podľa odseku 6 verejný obstarávateľ uvedie najmä  

 predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných 

prác alebo služieb,  

 lehotu na predkladanie ponúk,  

 informácie o vyžadovaných podmienkach účasti a doklady, ktorými ich možno 

preukázať,  

 informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy,  

 výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje,  
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 kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,  

 informáciu, či sa použije elektronická aukcia.  

Lehota na predkladanie ponúk podľa odseku 7 písm. b) nesmie byť kratšia ako  

a) sedem pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o 

zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby,  

b) deväť pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác.  

Úrad uverejní výzvu na predkladanie ponúk podľa odseku 6 vo vestníku do troch 

pracovných dní odo dňa jej odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný 

obstarávateľ. 

10) Ak nejde o zákazky zadávané spravodajskými službami, verejný obstarávateľ je 

povinný vo formáte a postupmi na prenos, dostupnými na webovom sídle úradu, 

poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 

hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas 

kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení 

kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú 

cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu  

1. obchodné meno alebo názov,  

2. adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,  

3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v 

registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej 

moci,  

4. meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej 

osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom.  

11) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy 

okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.  

12) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas 

desiatich rokov od uzavretia zmluvy.  

 

§ 10 

Vymedzenie osobitných vecných okruhov zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré sa 

realizujú priamym zadaním 
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1) Verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek 

s nízkou hodnotou, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia tejto smernice a pri ktorých 

sa dodávateľ vyberá priamym zadaním:  

a) Tovary: 

 pohonné hmoty, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny do dopravných 

prostriedkov,  

 reklamné predmety, 

 propagačné a upomienkové predmety, ak sa na ich obstaranie vzťahuje 

zákon č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon),  

 vecné a kvetinové dary pri spoločenských, kultúrnych a športových 

podujatiach Obce Korňa. 

b) Služby:  

 služobné cesty zamestnancov (cestovné, ubytovanie, parkovanie, taxi 

služba a iné...), 

 reklamné služby a prezentácie v denníkoch a časopisoch,  

 zhotovenie fotografií, printových materiálov ak sa na  ne  vzťahuje zákon 

č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon),  

 prenájom priestorov, 

 právne, úverové, poradenské, audítorské, ratingové,  účtovné, poisťovacie 

služby,  

 telekomunikačné služby, 

 prepravné, špeditérske  a kuriérske služby, 

 servis zariadení u autorizovaných dodávateľov, 

 služby pri údržbe informačného systému,  

 bezpečnostné služby, služby spojené s požiarnou ochranou, 

 vypracovanie projektových dokumentácií stavieb, posudkov stavebných 

konštrukcií, rozpočtov a výkazov výmer,  

 znalecké posudky,  

 riadenie, dohľad a vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce,   

 geodetické služby,  

 výdavky na reprezentačné účely,  

 školenia, kurzy, semináre,  
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 služby súvisiace s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie 

nenávratných finančných prostriedkov. 

c) Stavebné práce:  

 doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej 

zmluvy, ktorých potreba vyplynula  dodatočne z nepredvídateľných 

okolností a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý 

pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác          

alebo služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy,                  

ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie 

pôvodnej zmluvy a nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné     

od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému 

obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti alebo sú technicky 

alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy,             

ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy. 

d) Všetky ostatné zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie 

stavebných prác, ktoré z technických dôvodov, umeleckých dôvodov          

alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý 

dodávateľ  

e) V prípade zabezpečovania odstránenia havárií, ktoré majú za následok škody 

na majetku Obce Korňa, je potrebné zabezpečiť tovary, služby alebo stavebné 

práce u časovo najbližšie dostupného dodávateľa  k miestu potreby.  

2) Písomné odôvodnenie priameho zadania podľa odseku 1) (príloha č. 7), podpísané 

starostom obce je súčasťou dokumentácie zo zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou.  

 

Štvrtá časť 

ĎALŠIE USTANOVENIA 

§ 11 

Všeobecné podmienky pre výber uchádzača 

1) Vybraný uchádzač musí byť oprávnený dodávať, resp. poskytovať predmet 

obstarávania.  

2) Spôsobom na preukázanie oprávnenia je aktuálny výpis z obchodného                    

alebo živnostenského registra alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom profesijnom 



Strana 20 z 27 

 

zozname (postačuje aj neoverená fotokópia alebo výpis z internetovej stránky, ako je 

napr.: www.orsr.sk, www.zrsr.sk).  

3) V prípade, ak je výstupom verejného obstarávania uzavretie písomnej  formy zmluvy 

medzi dodávateľom a obstarávateľom, vybraný uchádzač pri podpise zmluvy predloží 

k nahliadnutiu originál alebo úradne overený doklad o oprávnení podnikať, nie starší 

ako 3 mesiace.   

 

§ 12 

Nenávratné finančné príspevky 

1) Postup verejného obstarávania v prípade projektov, na ktoré boli získané nenávratné 

finančné príspevky musí prebiehať v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní 

a podľa metodiky a pokynov poskytovateľa NFP. V prípade, že poskytovateľ nemá 

určenú metodiku, postupuje sa podľa tejto internej smernice.  

 

Piata časť 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 13 

1) Táto interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Obecného úradu Korňa.  

2) Neoddeliteľnými súčasťami tejto smernice sú prílohy č. 1 až 4. 

3) 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. 

4) Táto smernica bola odsúhlasená zasadnutím obecného zastupiteľstva dňa 25. 02. 2022 

uznesením číslo 605/2022. 

5) Táto smernica nadobúda účinnosť 31.3.2022. Týmto sa zároveň rušia všetky doterajšie 

interné normy, bez ohľadu na ich formu, ktoré upravovali postup zamestnancov         

pri realizácii úkonov súvisiacich s verejným obstarávaním. 

6) Platnosť a účinnosť Smernice nastáva dňom 31.3.2022 

V Korni,  dňa 1.2.2022   

                 

                                                                                           Ing. Marianna Bebčáková  

                                                                                                starostka obce Korňa 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
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Príloha č. 1 k Smernici o verejnom obstarávaní 

   O b e c    Korňa        023 21  Korňa č. 517 

Sp.zn./Č.j.: 

Zápis o výpočte predpokladanej hodnoty zákazky  

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:                   Obec Korňa  

Druh obstarávateľa:      Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b)ZVO 

(obec) 

Sídlo:           Obecný úrad Korňa č.517 , 023 21 

Štatutárny zástupca:       

IČO:          00314064 

Telefón:           041/ 4356 213 

E-mail:           oukorna@stonline.sk 

Web. stránka:        www.korna.sk  

2. Identifikácia predmetu obstarávania ( pri výbere nehodiace sa prečiarknuť)  

Predmet obstarávanie: ................................................................................................... 

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

Súčasťou predmetu je doprava:    áno / nie  

Druh predmetu:     tovar / služba  / stavebné práce / potraviny  

Bežná dostupnosť:     áno / nie  

Kód CPV:     ............................................. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: ............................................EUR bez DPH  

Spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky: .................................................... 

4. Zatriedenie zákazky podľa predpokladanej hodnoty (nehodiace sa prečiarnuť):  

Nadlimitná zákazka  / podlimitná zákazky / zákazka  s nízkou hodnotou  

 

Dátum vykonania výpočtu: ..................... 

Výpočet vykonal: .............................................Podpis: ................................................. 

Schválil: ...........................................................Podpis: ................................................. 

Prílohy:   

http://www.korna.sk/
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Príloha č. 2 k Smernici o verejnom obstarávaní  

   O b e c    Korňa        023 21  Korňa č. 517 

Sp.zn./Č.j.: 

Zápis o vykonaní   p r i e s k u m   t r h u 

 

5.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:                   Obec Korňa  

Druh obstarávateľa:      Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b)ZVO 

(obec) 

Sídlo:           Obecný úrad Korňa č.517 , 023 21 

Štatutárny zástupca:       Ing. Marianna Bebčáková 

IČO:          00314064 

Telefón:           041/ 4356 213 

E-mail:           oukorna@stonline.sk 

Web. stránka:        www.korna.sk  

 

6. Identifikácia predmetu obstarávania  

Predmet obstarávanie: „..................................“ 

Súčasťou predmetu je doprava:    áno / nie  

Druh predmetu:     tovar / služba  / stavebné práce / potraviny  

Bežná dostupnosť:     áno / nie  

Kód CPV:     ...................................... 

 

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

 

8. Spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky:  

Zoznam oslovených dodávateľov: 

 

9. Miesto realizácie prác: ......................................... 

 

http://www.korna.sk/
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10. Zatriedenie zákazky podľa predpokladanej hodnoty: 

Nadlimitná zákazka  / podlimitná zákazky / zákazka  s nízkou hodnotou  

 

11. Vyhodnotenie cenových ponúk:  

Zoznam predložených ponúk vrátane ceny podľa ich poradia zaslania: 

 

Najnižšiu cenu poskytol dodávateľ č. ...................................., ktorý bude zároveň 

oslovený záväznou objednávkou zo strany verejného obstarávateľa na zabezpečenie 

daného predmetu obstarávania. 

 

 

Dátum vykonania výpočtu:  

 

 

Výpočet vykonal:     Podpis: ................................................. 

 

Schválil:      Podpis: ................................................. 

 

Prílohy:   

- test bežnej dostupnosti 

- e-mailová komunikácia s oslovenými dodávateľmi 

- spracované cenové ponuky od troch oslovených uchádzačov. 
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Príloha č. 3 k Smernici o verejnom obstarávaní  

   O b e c    Korňa        023 21  Korňa č. 517 

Sp.zn./Č.j.: 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  CENOVÝCH  PONÚK  

za účelom určenia  

PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                            Obec Korňa  

Druh obstarávateľa:    Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO (obec)  

Sídlo:                              Obecný úrad Korňa č. 517, 023 21 

Štatutárny zástupca:        

IČO:                               00314064 

Telefón:                          041/4356 214 

E-mail:                           oukorna@stonline.sk 

Web:                               www.korna.sk 

2. Názov zákazky:  

3. Druh predmetu  obstarávania:  

4. Kód CPV:  

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  

(uviesť cenu v EUR bez DPH)  

6. Financovanie predmetu zákazky:  

(rozpočet obstarávateľa, NFP, eurofondy)  

7. Výstup verejného obstarávania:  

(objednávka alebo zmluva podľa typu, napr.: zmluva o dielo atď...) 

8. Podrobný opis predmetu zákazky:  (predmetu obstarávania):  

(uviesť podrobný opis):  

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  (uviesť presné miesto dodania, napr.: 

adresu, parcelné číslo a pod.). 

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

http://www.korna.sk/
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(uviesť lehoty podľa druhu zákazky)  

11. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: (uviesť napr.: bez úhrady sú 

súčasťou výzvy) 

12. Lehota na predloženie ponuky: (uviesť dátum a čas)  

13. Miesto predloženia ponuky:  ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 týchto 

súťažných podkladov  

14. Spôsob predloženia ponuky: (napr.: poštou, osobne, e-mailom)  

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 

ponúk: (uviesť kritériá, pravidlá a spôsob vyhodnotenia ponúk)  

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

(uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia ponuky, možnosť resp. nemožnosť 

variantného riešenia, možnosť resp. nemožnosť delenia zákazky)  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

uviesť podľa predmetu zákazky napr.:  

a) Identifikačné údaje uchádzača  

(obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, fax, e- mail, webová stránka, bankové 

spojenie, č. účtu a pod..) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá – 

odporúčanie predloženia) 

b)Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

presne špecifikovať podľa určených kritérií  

c)Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 

stavebné práce  

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  

17. Otváranie ponúk: (uviesť dátum, čas a miesto) 

18. Postup pri otváraní ponúk: (uviesť komu bude umožnená účasť na otváraní ponúk a za 

akých podmienok)  

19. Lehota viazanosti ponúk: (uviesť dátum)  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: (uviesť meno, priezvisko, titul 

a kontakt na poverenú osobu k realizácii verejného obstarávania)  

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
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(uviesť podľa predmetu obstarávania, napr.: od úspešného uchádzača bude verejný 

obstarávateľ požadovať pred podpisom zmluvy ďalšie doklady:  

a)Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. 

U právnických osôb napr.: výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr.: výpis zo 

živnostenského registra (stačí fotokópia)  

b) Návrh zmluvy podľa bodu 2 súťažných podkladov  

 

Dátum:       Podpis: .......................................... 
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Príloha č.4  k Smernici o verejnom obstarávaní  

   O b e c    Korňa        023 21  Korňa č. 517 

Sp.zn./Č.j.: 

Odôvodnenie priameho zadania zákazky 

( podľa § 9 bod 2) Internej smernice Obce Korňa o postupe pri verejnom obstarávaní)  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:                    Obec Korňa  

Druh obstarávateľa:      Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b)ZVO (obec) 

Sídlo:          Obecný úrad Korňa č. 517, 023 21 

Štatutárny zástupca:       

IČO:           00314064 

Telefón:          041/4356214 

E-mail:           

      Web. stránka:         www.korna.sk 

2. Identifikácia predmetu obstarávania: (pri výbere nehodiace sa prečiarknite) 

Predmet obstarávania: ....................................................................................................... 

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

Súčasťou predmetu je doprava:  áno  / nie  

Druh predmetu:       tovar / služba / stavebné práce / potraviny  

Bežná dostupnosť:     áno / nie  

Kód CPV:    . .......................... 

3.Predpokladaná hodnota zákazky: ......................................EUR bez DPH  

4.Odôvodnenie priameho zadania zákazky:  

Predmet zákazky spadá do vecného okruhu zákaziek s priamym zadaním podľa Internej 

smernice Obce Korňa o postupe pri verejnom obstarávaní § 9 bod 2).  

Dátum zápisu:        ................................................. 

Schválil:    ................................................     Podpis: ..................................... 

Prílohy:  

http://www.korna.sk/

