
Príloha č. 1  

URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  

Sídlo:  

IČO:   

 

 

2. Predmet zákazky: 

 

 

3. Druh zákazky:   

 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 

 

5. Spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky: 

v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“) na základe údajov a 

informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky/ údajov 

získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením/ na základe údajov získaných iným 

vhodným spôsobom   

 

 

6. Podklady preukazujúce určenie predpokladanej hodnoty zákazky: 

 

 

7. Výsledná predpokladaná hodnota zákazky určená podľa § 6 zákona o verejnom 

obstarávaní:  

 

 

8. Postup verejného obstarávania na základe výslednej predpokladanej hodnoty 

zákazky: 

Postup podľa  

 

 

V Čeľadinciach, dňa  

                  

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

 

 

 



Príloha č. 2  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná v súlade s §117  

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

       Názov:     

       Sídlo:     

       IČO:    

       Kontaktná osoba:  
       Telefón:   

       e-mail:    

 

2. Druh zákazky: 

 

3. Predmet zákazky: 

 

Opis predmetu zákazky 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

  

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 

6. Množstvo/rozsah:  

 

7. Zdroj finančných prostriedkov:  

 

8. Výsledok verejného obstarávania: 

 

9. Trvanie zmluvy: 

 

10. Náklady na ponuku:  

 

11. Podmienky účasti/požiadavky na predloženie ponuky: 

  

11.  Obsah ponuky:   

 

12. Komplexnosť predmetu zákazky: 

 

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

 

14. Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 

 

15. Lehota viazanosti ponúk: 
  



16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

 

17. Vyhodnotenie ponúk: 

 

18. Použitie elektronickej aukcie: 

 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

 

 

 

V Čeľadinciach, dňa  
 

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

      

 Prílohy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Predmet zákazky: 

 

 

Názov uchádzača: 

 

Názov (obchodné meno): 

 

Adresa (sídlo): 
 

 

• cena bez DPH:    ................. € 

 

• Sadzba DPH (20 %) a výška DPH: ..................€ 

 

• cena vrátane DPH:   ................. € 
 

 

 

 

pečiatka a podpis oprávneného zástupcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA PONÚK 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotu prostredníctvom využitia funkcionality elektronickej 

platformy  

 

 

I.  Predmet zákazky:  

 

II.   Termín realizácie zákazky s nízkou hodnotou:  

 

III. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na internetovej stránke verejného 

obstarávateľa:  

 

IV.  Zoznam oslovených dodávateľov (záujemcov):  

Žiadosť na predloženie cenovej ponuky bola zaslaná dňa ............... elektronicky nasledovným 

potencionálnym záujemcom: 

 

1.  

2.  

3.  

 

V.   Zoznam uchádzačov a ich ponuky:   

Ponuka č. 1. ............................, kritérium na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena celkom 

bez/vrátane DPH) – ponúknutá cena celkom bez/vrátane DPH ................... 

  

VI. Vybraný uchádzač (dodávateľ):  

                                                        

VII. Odôvodnenie výberu ponuky:  

 

VIII. Spôsob vzniku záväzku: 

 

IX. Vyhlásenie osoby zodpovednej za vykonanie prieskumu trhu a obstaranie zákazky:  

„Vyhlasujem, že výber dodávateľa bol vykonaný zodpovedne, nestranne a v súlade so 

smernicou verejného obstarávania, zákonom o verejnom obstarávaní a v rámci zadávania 

zákazky nebol identifikovaný konflikt záujmov.  

     

      

 

V Čeľadinciach, dňa                                                                                      

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

                                                                                                               

 

 

 

 



Príloha č. 5 

ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA PONÚK 

Zadávanie zákaziek  s nízkou hodnotou prostredníctvom zaslania výzvy na predkladanie 

ponúk na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania 

 

 

I.  Predmet zákazky:  

 

II.   Termín realizácie zákazky s nízkou hodnotou:  

 

III. Číslo výzvy vo Vestníku verejného obstarávania:   

 

IV. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na internetovej stránke verejného 

obstarávateľa:  

 

V.  Zoznam oslovených dodávateľov (záujemcov):  

Výzva na predloženie ponuky bola zaslaná dňa ................. elektronicky nasledovným 

potencionálnym záujemcom: 

 

1.  

2.  

3. 

 

VI.   Zoznam uchádzačov a ich ponuky:   

Ponuka č. 1. .................................... kritérium na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena celkom 

bez/vrátane DPH) – ponúknutá cena celkom bez/vrátane DPH ........................ 

 

VII. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky: 

 

VIII. Vybraný uchádzač (dodávateľ):  

                                                        

IX. Odôvodnenie výberu ponuky:  

 

X. Spôsob vzniku záväzku: 

 

XI. Vyhlásenie osoby zodpovednej za vykonanie prieskumu trhu a obstaranie zákazky:  

„Vyhlasujem, že výber dodávateľa bol vykonaný zodpovedne, nestranne a v súlade so 

smernicou verejného obstarávania, zákonom o verejnom obstarávaní a v rámci zadávania 

zákazky nebol identifikovaný konflikt záujmov.  

     

      

 

V Čeľadinciach, dňa                                                                                      

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

 



Príloha č. 6 

TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI 

Obec Čeľadince, Čeľadince 3, 956 16 Nitrianska Streda 

 

Druh zákazky:  

 

Predmet zákazky: 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené 

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

z uvedených podmienok: 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie 

1 
nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo 

poskytované na základe špecifických a pre daný 

prípad jedinečných požiadaviek   

  

 

2 

sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších 

úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, 

uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň – t. j. 

neboli špecifikované jedinečné požiadavky  

  

 

3 

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 – t. j. nebolo 

potrebné ich upraviť (ich vlastnosti, podobu) 

  

 

 

 

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

je v danom čase bežne dostupný na trhu. 

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 ZVO stanovujú podporné 

pravidlo, ktoré by malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti 

na trhu: 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie 

4 
sú určené na uspokojenie bežných 

prevádzkových potrieb 

  

5 sú spotrebného charakteru   

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

v danom čase bežne dostupný na trhu. 



Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je 

možné považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku1 

Záver*:  Bežne dostupný/á tovar, služba 

alebo stavebná práca 

Nie bežne dostupný/á tovar, 

služba alebo stavebná práca 

   *  Nehodiace sa preškrtnite 

Prijímateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede 

k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky. 

Odôvodnenie: 

 

 

Dátum:  

 

Spracoval:  

 

Schválil: 

 

 
1 ak sa uplatňuje 


