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SMERNICA č. 2/2020 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Základná škola s materskou školou Markušovce  Školská 16 Markušovce 

 
 

 

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, spôsob kontroly 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 Základnej školy s materskou školou, Školská 16 v Markušovciach. 
 

3. Zodpovednosť za proces verejného obstarávania zabezpečuje  štatutárny orgán: Ing. Iveta 
Dutková (ďalej len „verejný obstarávateľ“) v súlade s platným zákonom, aktuálnymi vyhláškami a 
na základe Plánu verejného obstarávania  na príslušný kalendárny rok. 
 

4. Verejný obstarávateľ zodpovedá za verejné obstarávanie, presadzuje pri obstarávaní zákaziek 
dodržiavanie zákona, 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 obec vykonáva zamestnanec splnomocnený verejným 
obstarávateľom. Zamestnancovi, ktorý bude zabezpečovať verejné obstarávanie prostredníctvom 
elektronického trhoviska, bude vyhotovené osobitné písomné poverenie. 
 

6. Verejný obstarávateľ v oblasti verejného obstarávania spolupracuje 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.  
 

7. Vnútornú kontrolu dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a tejto Smernice vykonáva príslušný kontrolný orgán – 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, 
súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu 
vo verejnom obstarávaní. 
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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 
ohľadu na pôvod finančných prostriedkov (či už z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov 
verejného rozpočtu).  

 

3. Plán verejného obstarávania na kalendárny 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.  
 

4. 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, prípravnou trhovou konzultáciou  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. 
 

5. 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 stanovené alebo aby sa použili nižšie finančné limity a menej prísne postupy 
zadávania zákazky. Účelové rozdelenie zákazky predstavuje jedno z najzávažnejších 
porušení zákona, keďže pri nižšej predpokladanej hodnote zákazky je predpoklad, že sa o 
publikácii zákazky dozvie užší okruh hospodárskych subjektov, čo môže v konečnom 
dôsledku nepriaznivo pôsobiť na hospodársku súťaž.  
Posúdenie, či ide o nedovolené rozdelenie zákazky, je potrebné odvodzovať od konkrétnych 
okolností uvádzaného prípadu, pričom sa zohľadňuje najmä časová, miestna a vecná 
(funkčná) súvislosť jednotlivých zákaziek. Časová súvislosť znamená najmä rovnaké, 
prípadne časovo blízke obdobie vyhlásenia, resp. uskutočnenia zadávania zákaziek a 
uzavretia zmlúv, či rovnakú alebo podobnú lehotu plnenia zákazky. Miestna súvislosť 
znamená najmä miesto plnenia zákazky. Vecná či funkčná súvislosť spočíva predovšetkým v 
posúdení skutočnosti, či predmetom zákaziek je plnenie rovnakého či podobného charakteru, 
ktoré je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku, v ktorej podľa konkrétnych 
možností trhu a so zachovaním princípov zadávania zákaziek sa môže verejný obstarávateľ 
rozhodnúť obstarávať podobné zákazky v jednej zákazke rozdelenej na samostatné časti, 
pričom umožní predkladať ponuky na jednu alebo viacero z týchto častí.  
 

6. 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. 
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7. 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 na kvalitu predkladaných 
ponúk, spôsob tvorby ceny a v neposlednom rade aj na samotné plnenie na základe zmluvy 
uzavretej v rámci procesu verejného obstarávania. 
 

8. 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 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, Finančný mechanizmus EHP a Nórsky 
finančný mechanizmus),  

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.  
Zákazka je civilná nadlimitná,  podlimitná alebo zákazka s  nízkymi hodnotami 
podľa § 117 ZVO, v závislosti od jej predpokladanej hodnoty. 

 
9. 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, ak je to možné, predpokladané 
množstvo predmetu zákazky, avšak na proces jej uzatvárania sa vzťahujú tie isté pravidlá ako 
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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. 
Zákazky na základe rámcovej dohody je možné zadať počas trvania rámcovej dohody, 
pričom trvanie zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody môže presiahnuť trvanie 
rámcovej dohody. Zákazky zadávané na základe rámcovej dohody, ktorých trvanie presiahne 
trvanie rámcovej dohody, možno zadať na obdobie, ktoré je primerané a to najmä 
s ohľadom na dĺžku trvania obdobných zákaziek zadávaných na základe tej istej 
rámcovej dohody. 
 

10. 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 obecného 
rozpočtu, eurofondov vrátane štátnej pomoci), sa pred podpisom zmluvy musí registrovať 
do registra partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ má povinnosť kontrolovať, 
či má Dodávateľ zápis v uvedenom registri. 
 

11. Zmena zmluvy, rámcovej dohody počas ich trvania. Zmluvu, rámcovú dohodu alebo 
koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj 
vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ( nadlimitná 
zákazka), ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú 
zmluvu a zároveň 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 alebo 
c) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 
 

12. 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.  
 

13. Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad, a v 
ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov. Referenciou na účely zákona je 
elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných 
prác alebo poskytnutí služby. 
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Verejný obstarávateľ je povinný vyhotoviť referenciu do 10 dní od doručenia žiadosti 
dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak 

1. ide o zákazku s nízkou hodnotou, 
2. ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon  

 
14. 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. Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať v profile súhrnné správy 
o všetkých zákazkách s nízkou hodnotou §117, zákazkách podľa § 109 a §110 a podľa §10 
ods.10 zákona o verejnom obstarávaní. Pre všetky typy súhrnných správ vznikol  formulár 
v IS ZÚ, ktorý sa nachádza v záložke Oznamovacie povinnosti. Súhrnné správy sa  
zverejňujú ako ostatné oznámenia vo vestníku verejného obstarávania a následne sa budú 
zobrazovať v Profile VO/O v záložke „Súhrnné správy“. 

 verejný obstarávateľ je povinný zverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách 
s nízkymi hodnotami v hodnote 5 000 € , ktoré zadal 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 ).  

 verejný obstarávateľ je povinný do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka 
uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách, so zmluvnými cenami vyššími 
ako 1 000 €, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 
ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ nie je povinný v súhrnnej 
správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri 
zmlúv. Verejný obstarávateľ pri určení, ktorých zmlúv sa týka povinnosť uviesť ich v 
súhrnnej správe podľa § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, vychádza z 
celkovej ceny stanovenej v zmluve bez DPH . Verejný obstarávateľ je povinný v 
súhrnnej správe uvádzať nie len zmluvy ale aj objednávky, pri ktorých je zmluvná cena 
vyššia ako 1 000 € bez DPH. 

 
15.  Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie 

ponuky a nákupu tovarov alebo služieb bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej 
predmetom je intelektuálne plnenie a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým 
súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky. Elektronické trhovisko je možné použiť aj pri zadávaní zákaziek s nízkou 
hodnotou. Určujúcim faktorom z hľadiska použitia elektronického trhoviska je bežná 
dostupnosť tovarov a služieb na trhu. 
Bežne dostupnými tovarmi, službami na trhu na účely zákona sú tovary, služby, ktoré:  

 nie sú vyrábané, dodávané 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, poskytnuté a zároveň  
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 sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované pre verejného obstarávateľa, 
dodávané, poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.  

 
16. 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.  
 

17. Zrušenie verejného obstarávania:  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie ak:  

 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,  

 v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného 
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,  

 nebolo predložených viac ako jedna ponuka, 

 navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.  
 

18. Definícia Konfliktu záujmov pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, 
keď osoby na strane verejného obstarávateľa, ktoré sú zapojené 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 bezprostrednej identifikácii v tejto Smernici.  
 

Článok 3 
Finančné limity vo verejnom obstarávaní 

 
1. Nadlimitnou zákazkou v súlade s § 5 ods. 2 zákona je zákazka, ktorej predpokladaná 

hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným 
právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“). Ku dňu 
vydania tejto smernice je finančný limit:  
a) 214 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, 
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b) 214 000 €, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, 
c) 750 000 €, ak ide o zákazku na poskytnutie služby podľa prílohy č. 1 zákona  
d) 5 350 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.  

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

 
2. Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej 

predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 1. tohto článku a zároveň sa 
rovná alebo je vyššia ako:  
a) od 70 000 € do 214 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku 
na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,   
b) od 260 000 € do 750 000 €, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,  
c) od 180 000 € do 5 350 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác 
Archivácia dokladov sa vyžaduje po dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy.  
 

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. tohto článku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 € v 
priebehu 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. tohto článku  a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 € v 
priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie 
ako jeden kalendárny rok 
Finančné limity: 
a) < 70 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie 
služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,   
b) < 260 000 €, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,  
c) < 180 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,  
d) < 214 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, t. j. kumulatívne bude 
v sebe zahŕňať všetky druhy potravín 
Archivácia dokladov sa vyžaduje po dobu 10  rokov od uzavretia zmluvy. 
 

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  
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jednať o vlastné zdroje, prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky  zo štrukturálnych fondov 
EÚ a pod.). 

 
Článok 5 

Zadávanie  podlimitných  zákaziek 
 

1. Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje: 
a) podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne 
plnenie, 

b) podľa § 112 až 116 zákona, ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby, ako podľa 
písmena a) Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Vestníka verejného 
obstarávania.  

2. Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre chránené 
dielne a chránené pracoviská a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna 
a profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb, 
alebo môže vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za 
predpokladu, že aspoň 30% zamestnancov chránených dielní, chránených pracovísk, 
hospodárskych subjektov a programov chránených pracovných miest tvoria osoby so 
zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby. 
 

3. Pri použití postupu podľa § 109 až 111 zákona, prostredníctvom elektronického trhoviska,  nie je 
možné zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov. 

 
Článok 6 

Pravidlá a postupy zadávania  
civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom  

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené 

náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na 
predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov za účelom zadania zákazky 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.  
 

2. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou je verejný obstarávateľ povinný aplikovať prvú 
časť zákona – základné ustanovenia (od § 1 po § 25 zákona o verejnom obstarávaní), 
pokiaľ ustanovenia ďalších častí zákona nezakotvujú odchylnú úpravu, resp. ich nevylúčia. 
Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 20, § 24 a § 25 
ods. 3(koncesia, el. komunikácia, správa o zákazke, prípravné trhové konzultácie). 
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3. Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 

ods. 2. Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre  
chránené dielne a chránené pracoviská a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je 
sociálna a profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak 
znevýhodnených osôb, alebo môže vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov 
chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30% zamestnancov chránených 
dielní, chránených pracovísk, hospodárskych subjektov a programov chránených pracovných 
miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby. 
 

4. 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 
uskutoční verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska. 
 

5. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona aj vtedy, ak v predchádzajúcom 
zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska spôsobom jej zverejnenia 
na elektronickom trhovisku nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z 
predložených  ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky a za predpokladu, 
že pôvodné  podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia a predpokladaná hodnota 
zákazky je  nižšia ako 70 000 € (tovary a služby) bez DPH. 
 

6. Verejný obstarávateľ špecifikuje pravidlá, ktoré bude uplatňovať pri zadávaní zákaziek s 
nízkou hodnotou pri zohľadnení  hodnoty zákazky. 

6.1 Pri zákazke, ktorej hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre 
daný typ zákazky, bude  zohľadňovať aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení 
príliš formalizovaných pravidlách, mohli viesť k predraženiu zákazky (za vedľajšie 
náklady sa považujú náklady na mzdy zamestnancov, spotrebu kancelárskych potrieb, 
tonerov, elektrickej energie, opotrebovanie kopírovacieho stroja a pod). 

6.2 Nakoľko zákon o verejnom obstarávaní neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by 
mal verejný obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, verejný 
obstarávateľ zvolil pravidlá a postupy pre zadávanie takejto zákazky pričom vzal do 
úvahy najmä charakter, rozsah, hodnotu, dostupnosť predmetu zákazky pri dodržaní 
princípov verejného obstarávania.  
 

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné finančné limity na základe ekonomických, 
prevádzkových a kapacitných možností: 

a) ak predpokladaná hodnota zákazky jednorazovo pri nákupe  tovaru, služieb, stavebných 
prác nepresiahne 500 € bez DPH, verejný obstarávateľ povoľuje priamy nákup bez 
aplikovania postupov zákona o verejnom obstarávaní, 

b) ak predpokladaná hodnota zákazky jednorazovo pri nákupe  tovaru, služieb, stavebných 
prác nepresiahne 10 000 € bez DPH zodpovedná osoba za verejné obstarávanie  
postupuje zjednodušeným postupom a to tak, že víťazného uchádzača určí na základe 
zjednodušeného prieskumu trhu  a určenia PHZ.  Postup sa bude považovať za 
ukončený a s víťazným uchádzačom z prieskumu trhu bude na plnenie predmetu 
zákazky podpísaná zmluva.  
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 V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako 

priemerná cena z predložených cenových ponúk presiahne výšku finančného  
limitu 10 000 € bez DPH, verejný obstarávateľ použije ponuky pre účely 
stanovenia PHZ. 

 V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako 
priemerná cena z predložených cenových ponúk nepresiahne výšku finančného 
limitu 10 000 € bez DPH, verejný obstarávateľ použije ponuky pre účely 
výberu uchádzača na základe kritéria  – najnižšia cena za celý predmet 
zákazky v EUR s DPH. 

 
7. 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. Zamestnanci, ktorí boli vykonaním verejného obstarávania písomne poverení alebo zamestnanci 
v rámci svojej pracovnej činnosti uvedenej v pracovnej náplni bez osobitného poverenia, 
zodpovedajú za prípravu a realizáciu verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona vo 
finančnom limite rovnom alebo vyššom ako 10 000 € bez DPH pri verejnom obstarávaní 
postupujú nasledovne: 

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 prednostne 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 zákazky. Predpokladanú hodnotu zákazky je možné určiť aj na základe dvoch 
predložených ponúk.  

1.3 Uplatnia finančné limity v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa 
zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok: 

a) od 10 000 € do < 70 000 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem 
potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,   
b) od 10 000 € do < 260 000 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej 
v prílohe č. 1,  
c) od 10 000 € do < 180 000 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 
 

1.4 Určia kritérium hodnotenia v súlade so zákonom:  

 najlepšieho pomeru ceny a kvality, 

 nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas 
životného cyklu alebo 

 najnižšej ceny. 
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1.5 Vypracujú Výzvu na predkladanie cenovej ponuky, ktorú elektronicky (e-mailom)  

pošlú minimálne trom hospodárskym subjektom, ktorí sú oprávnení dodávať resp.  
poskytovať predmet obstarávania; dokladom na preukázanie oprávnenia je výpis 
z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra. Vo výzve 
zaviažu hospodárske subjekty predložiť súťažné ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
osobne, poštou alebo elektronicky (e- mailom) na adresu verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ je povinný prijatú ponuku zaevidovať do došlej pošty v súlade s platným 
registratúrnym poriadkom organizácie.  

1.6 Vyhodnotenie verejného obstarávania sa uskutoční zodpovednou osobou alebo komisiou 
verejného obstarávateľa, v súlade s platným rozhodnutím štatutára organizácie.   
Z vyhodnoteného verejného obstarávania zodpovedná osoba vypracuje Zápisnicu 
z vyhodnotenia verejného obstarávania.  Po celkovom vyhodnotení verejného 
obstarávania zodpovedná osoba  oboznámi uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia. 
Úspešnému uchádzačovi oznámi elektronicky (e-mailom), že jeho ponuku verejný 
obstarávateľ prijíma.  Neúspešnému uchádzačovi oznámi elektronicky (e-mailom), že jeho 
ponuku verejný obstarávateľ neprijíma.  

1.7 Plnenie povinnosti v súlade  so všeobecným metodickým usmernením Úradu pre 
verejné obstarávanie 9/2016. V každom verejnom obstarávaní zodpovedné osoby 
identifikujú konečnú množinu osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na 
verejnom obstarávaní (napr. osoby pripravujúce opis predmetu zákazky, osoby, ktoré sa 
zaoberajú stanovením predpokladanej hodnoty zákazky, finančným rozpočtom, ktorý má 
byť použitý na predmet zákazky, podmienkami účasti, kritériami na vyhodnotenie ponúk, 
vrátane pravidiel ich uplatnenia, zmluvnými podmienkami, vysvetľovaním podkladov, 
prípravou elektronickej aukcie alebo nastavením softvéru, ktorý bude použitý na realizáciu 
verejného obstarávania, preberaním ponúk alebo žiadostí o účasť, doručovaním písomností 
a pod.) a zabezpečia podpísanie formuláru pre Konflikt záujmov podľa § 23 zákona. 

1.8 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). Ustanovenie § 11 týmto nie je dotknuté. 
1.8.1 podľa §32 ods. 1 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky. 
Údaje obsiahnuté v informačných systémov verejnej správy jednotlivých inštitúcií 
sú zdieľané integráciou tzv. referenčných údajov v Centrálnej správe 
referenčných údajov, prostredníctvom ktorej si potrebné údaje a výpisy orgány 
verejnej moci zabezpečia, a to cez portál  http://oversi.gov.sk/. Na to, aby obec 
mohla využívať portál a plniť tak úlohy v zmysle zákona o byrokracii, je povinná 
požiadať o zriadenie prístupu do tohto portálu prostredníctvom žiadosti. 

1.8.2 podľa §32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Víťazný uchádzač preukazuje 
doložením čestného vyhlásenia alebo  verejný obstarávateľ overí na Úrade pre 
verejné obstarávanie: Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom 
účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa  



Základná škola s materskou školou Markušovce  Školská 16 Markušovce 

 
 

 
§ 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej  
stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto 
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

1.8.3 podľa § 40 ods. 6 písm. f) verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania 
uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť 
inými účinnými opatreniami 

1.8.4 podľa §11 zodpovedná osoba má povinnosť kontrolovať, či má Dodávateľ zápis 
v Registri partnerov verejného sektora, ak nastanú podmienky pre tento zápis. 

1.9  Spôsob vzniku záväzku medzi verejným obstarávateľom a víťazným uchádzačom je 
možné zabezpečiť formou objednávky, zmluvy alebo rámcovej dohody. Ak formou 
objednávky, objednávka musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami a zverejnená 
v súlade s príslušným zákonom(účinnosť zmluvy, objednávky, rámcovej dohody  
nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v súlade so zákonom). 

1.10  Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez 
nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako 
finančný limit podľa § 5 ods. 2 (nadlimitná zákazka), ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu 
a zároveň 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 alebo 

1.11  Zodpovedná osoba má povinnosť vystaviť referenciu do 10 dní od doručenia žiadosti 
dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou. 

1.12  Zodpovedná osoba eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov od 
uzavretia objednávky, zmluvy alebo rámcovej dohody.  

1.13  Zodpovedná osoba je povinná uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách 
s nízkymi hodnotami, ktoré zadal verejný obstarávateľ za obdobie kalendárneho 
štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Verejný obstarávateľ je povinný 
zverejňovať v profile súhrnné správy o všetkých zákazkách s nízkou hodnotou. Pre všetky 
typy súhrnných správ vznikol formulár v IS ZÚ, ktorý sa nachádza v záložke 
Oznamovacie povinnosti. Súhrnné správy sa  zverejňujú ako ostatné oznámenia vo 
vestníku verejného obstarávania a následne sa budú zobrazovať v Profile VO/O v  
záložke „Súhrnné správy“. 

 
Článok 8 

Výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní 
 

1. Zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 € 
priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 
obdobie ako jeden kalendárny rok. 
 

2. Podľa § 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní príprava a zadávanie zákaziek, vrátane ich 
klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia 
výnimky zo zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo 
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znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov.  
 

3. Podľa § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní zákazku, nemožno rozdeliť ani zvoliť 
spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu 
zákazky pod finančné limity podľa  zákona. 
 

4. Z ustanovenia § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva zákaz rozdeliť predmet 
zákazky s cieľom vylúčiť aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní, resp. aplikáciu 
pravidiel a postupov ním ustanovených. Účelové rozdelenie predmetu zákazky nepodporuje 
rozvoj účinnej hospodárskej súťaže, nakoľko má za následok:  

 vylúčenie aplikácie zákona o verejnom obstarávaní,  

 aplikáciu menej prísneho postupu zadávania zákazky.  
 

5. O rozdelenie zákazky podľa § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní môže ísť v situácii, 
keď verejný obstarávateľ rozdelí rovnaké, či obdobné plnenie zákazky do viacerých 
zákaziek a pre každú z nich uplatní výnimku z aplikácie zákona podľa § 1 ods. 14 
zákona o verejnom obstarávaní, resp. uskutoční samostatné verejné obstarávanie, pričom 
ide o také predmety plnenia zákaziek, ktoré z hľadiska funkčného, ekonomického, časového, 
miestneho, z hľadiska technických špecifikácií a pod. spolu súvisia a zároveň zadanie 
takýchto zákaziek v rámci jedného verejného obstarávania by viedlo k použitiu prísnejšieho 
postupu, resp. použitie postupov zadávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní.  
 

6. Ak teda predpokladaná hodnota zákazky/zákaziek, ktoré sa zadávajú v priebehu kalendárneho 
roka, resp. počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden 
kalendárny rok, je kumulatívne nižšia ako 5 000 €, verejný obstarávateľ môže uplatniť 
výnimku z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní. Výnimka sa nevzťahuje na 
opakované zadávanie zákaziek na rovnaký predmet zákazky, ak by celková 
predpokladaná hodnota za tieto zákazky bola rovnaká alebo vyššia ako 5 000 € bez 
DPH.  
 

7. Verejný obstarávateľ je povinný do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť 
v profile súhrnnú správu o zmluvách, so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 e, ktoré 
uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje 
zákon. Verejný obstarávateľ nie je povinný v súhrnnej správe uviesť zmluvy, ktoré boli 
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. 
Verejný obstarávateľ pri určení, ktorých zmlúv sa týka povinnosť uviesť ich v súhrnnej správe 
podľa § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, vychádza z celkovej ceny stanovenej 
v zmluve bez DPH. Verejný obstarávateľ je povinný v súhrnnej správe uvádzať nie len zmluvy 
ale aj objednávky, pri ktorých je zmluvná cena vyššia ako 1 000 € bez DPH. 
 

8. Zodpovedná osoba má povinnosť vystaviť referenciu do 10 dní od doručenia žiadosti 
dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak ide o zákazku na ktorú sa nevzťahuje zákon.  
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Článok 10 
Postupy  pri priamom zadávaní zákaziek 

 
1. Ak je finančný limit zákazky  na dodanie tovaru, poskytnutie služby nižší alebo rovný ako 70 000 

€ bez DPH a limit zákazky na uskutočnenie stavebných prác je nižší alebo rovný ako 180 000 € 
bez DPH a verejný obstarávateľ vyhodnotí situáciu tak, že ide o haváriu, živelnú pohromu alebo 
mimoriadnu udalosť s následkom škody na majetku, živote, zdraví, životnom prostredí alebo 
príde k prerušeniu resp. obmedzeniu prevádzky, v takom prípade spíše zodpovedný 
zamestnanec o tejto skutočnosti „Zápisnicu z havarijnej udalosti, živelnej pohrome alebo 
mimoriadnej udalosti“. K zápisu z havarijnej udalosti  priloží fotodokumentáciu, cenovú ponuku 
dodávateľa, a kompletnú dokumentáciu predloží  na schválenie štatutárovi organizácie. 
Zápis z havarijnej udalosti obsahuje minimálne:  

o  podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčiny jej vzniku,  
o  predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie – na základe jednej 

cenovej ponuky, 
o  fotodokumentáciu, 
o  technický protokol odborne spôsobilej osoby. 

 
Článok 11 

Opatrenia na účinné predchádzanie konfliktom záujmov vo verejnom obstarávaní 
 

1. Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku 
konfliktu záujmov s cieľom zabrániť narušeniam postupov verejného obstarávania, jeho 
transparentnosti a férovosti. Činnosť verejného obstarávateľa musí zahŕňať postupy na 
identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom a ich nápravu. Na 
tento účel legislatíva poskytuje definíciu pojmov „konflikt záujmov“ a „zainteresovaná 
osoba“. 
 

2. Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní upravuje najmä § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 
Konflikt záujmov vzniká, keď zainteresovaná osoba dostane príležitosť uprednostniť 
svoje súkromné záujmy pred svojimi služobnými povinnosťami. Konflikt záujmov 
v postupe verejného obstarávania, ktorý sa nerieši primeraným spôsobom, má vplyv na 
zákonnosť postupov. Vedie k porušovaniu zásad transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a/alebo nediskriminácie, ktoré musí verejná zákazka dodržiavať. 
 

3. Zainteresovanou osobou je najmä:  
a) zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii 
verejného obstarávania, alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú 
činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného 
obstarávania, alebo  
b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť 
výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave 
alebo realizácii.  
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4. V zmysle zákonnej definície podľa § 23 ods. 2 zákona konflikt záujmov zahŕňa najmä 

situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh 
verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický 
záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a 
nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.  
 

5. Povinnosti zainteresovanej osoby vo vzťahu ku konfliktu záujmov  
Bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie, je zainteresovaná osoba povinná 
oznámiť verejnému obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k:  

a. hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových 
konzultácií, 

b. záujemcovi, 
c. uchádzačovi, 
d. účastníkovi, 
e. dodávateľovi. 

 
6. Povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu ku konfliktu záujmov  

 Verejný obstarávateľ musí zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku 
konfliktu záujmov s cieľom zabrániť narušeniam postupov verejného obstarávania, 
jeho transparentnosti a férovosti. 

 Verejný obstarávateľ sa musí zaoberať možným konfliktom záujmov počas celého 
procesu verejného obstarávania. 

 Verejný obstarávateľ musí predchádzať, identifikovať a zabrániť konfliktu záujmov. 

 Verejný obstarávateľ musí prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak sa zistí 
konflikt záujmov. 

 V súlade s princípom transparentnosti je verejný obstarávateľ povinný všetky úkony v 
rámci predchádzania konfliktu záujmov, identifikácie konfliktu záujmov a stanovenia 
účinných opatrení preskúmateľným spôsobom zaznamenať v dokumentácii z 
verejného obstarávania (napr. v zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, v 
zápisnici z vyhodnotenia ponúk).  

 Zákon podľa § 24 ods. 2 ukladá verejnému obstarávateľovi vypracovať písomnú 
správu o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom 
zriadení dynamického nákupného systému. Táto správa (okrem iného) obsahuje aj 
zistený konflikt záujmov a následne prijaté opatrenia.  

 
7. Opatrenia proti konfliktu záujmov sú najmä (v súlade s § 23 ods. 5 zákona) 

 vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného 
obstarávania, 

 úprava povinností a zodpovednosti zainteresovanej osoby s cieľom zabrániť 
pretrvávaniu konfliktu záujmov.  
 

7.1 Ak konflikt záujmov nemožno odstrániť prijatím účinných opatrení na strane 
verejného obstarávateľa, zistený konflikt záujmov je zákonným dôvodom na vylúčenie 
uchádzača alebo záujemcu z verejného obstarávania podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ide  
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však o krajné riešenie a pred vylúčením verejný obstarávateľ poskytne možnosť 
uchádzačovi alebo záujemcovi vyjadriť sa – preukázať, že prijal dostatočné opatrenia 
na vykonanie nápravy, tzv. samoočisťovací mechanizmus podľa § 40 ods. 8 zákona. 

7.2 Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby sa viedli záznamy o všetkých vzniknutých 
konfliktoch s cieľom dosvedčiť, akým spôsobom a akými vhodnými opatreniami sa 
riešili. Vedenie záznamov umožní vytvoriť referenčný bod pre budúce konflikty.  

7.3 Záznamy by mali obsahovať odkaz na sankcie vyplývajúce z nelegálnych konfliktov 
záujmov. Sankcie musia byť primerané a musia odrádzať od porušovania pravidiel. 

 
8. Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

8.1 V každom verejnom obstarávaní je potrebné ustáliť konečnú množinu osôb, ktoré sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľajú na verejnom obstarávaní (napr. osoby pripravujúce opis 
predmetu zákazky, osoby, ktoré sa zaoberajú stanovením predpokladanej hodnoty 
zákazky, finančným rozpočtom, ktorý má byť použitý na predmet zákazky, podmienkami 
účasti, kritériami na vyhodnotenie ponúk vrátane pravidiel ich uplatnenia, zmluvnými 
podmienkami, vysvetľovaním podkladov, prípravou elektronickej aukcie alebo 
nastavením softvéru, ktorý bude použitý na realizáciu verejného obstarávania, preberaním 
ponúk alebo žiadostí o účasť, doručovaním písomností a pod.).  

8.2 Verejný obstarávateľ dôrazne žiada zamestnanca/experta zodpovedného za verejné 
obstarávanie, aby od osôb zapojených do niektorej etapy postupov verejného 
obstarávania požadoval podpísanie vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov hneď po 
zapojení sa do postupu obstarávania. Táto povinnosť sa musí splniť bezodkladne na 
ochranu postupu obstarávania a samotnej osoby.  

8.3 Každá osoba zapojená do niektorej etapy postupov verejného obstarávania (príprava, 
vypracovanie, vykonávanie alebo ukončenie) by mala vyhlásenie podpísať a odovzdať 
ho zamestnancovi/expertovi zodpovednému za verejné obstarávanie. 

8.4 Táto povinnosť by sa mala týkať aspoň týchto osôb: 
 verejný obstarávateľ ( štatutárny orgán) a každý, komu delegoval svoje povinnosti, 

 členovia správnej rady, členovia mestského a obecného zastupiteľstva,  

 zamestnanci prispievajúci k príprave/návrhu súťažných podkladov, 

 členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk, 

 experti vykonávajúci akúkoľvek úlohu súvisiacu s prípravou súťažných podkladov 
a/alebo hodnotením ponúk. 

8.5 Zamestnanec/expert zodpovedný za verejné obstarávanie v každej etape postupu 
verejného obstarávania (príprava, hodnotenie, monitorovanie a ukončenie) je zodpovedný za 
požiadanie každej osoby, ktorá sa zúčastňuje na postupe verejného obstarávania, o podanie 
vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov a za zozbieranie týchto vyhlásení.  
8.6 Zamestnanec/expert zodpovedný za verejné obstarávanie zabezpečí, aby si osoba dobre 
uvedomovala potrebu vyhlásiť bezodkladne akúkoľvek zmenu situácie. Vyhlásenie sa môže 
vypracovať úplne nové alebo pomocou vzoru, a to kedykoľvek, keď je to potrebné. 
8.7 Zamestnanec/expert zodpovedný za verejné obstarávanie uchováva a zakladá vyhlásenia 
o neprítomnosti konfliktu záujmov do každého spisu z verejného obstarávania pre každý 
postup verejného obstarávania.  
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9. Uplatňovanie sankcií 

9.1 Vznik konfliktu záujmov nie je sám osebe nezákonný. Je však nelegálne zúčastňovať sa 
na postupe obstarávania s vedomím konfliktu záujmov. Preto je potrebné pred prijatím 
akejkoľvek úlohy súvisiacej s postupom verejného obstarávania oznámiť akýkoľvek 
potenciálny konflikt záujmov a prijať vhodné preventívne opatrenia. 

9.2 V prípade, ak osoby identifikované v tejto smernici nezverejnenia informáciu o 
konflikte záujmov alebo nepravdivo vyhlásia informáciu o neprítomnosti konfliktu 
záujmov, verejný obstarávateľ musí uplatniť sankcie voči týmto osobám administratívne 
a/alebo trestne v súlade s príslušnými organizačnými a vnútroštátnymi právnymi 
predpismi (sankcie môžu mať podobu písomného oznámenia, upozornenia alebo pokút, či 
dokonca preloženia na nižšiu pozíciu alebo prepustenia). 

9.3 Verejný obstarávateľ v prípade identifikácie rizika konfliktu záujmov alebo 
oznámenia/zistenia konfliktu záujmov pred postupom obstarávania alebo v jeho priebehu 
a v závislosti od toho, či existuje vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov, od 
povahy konfliktu záujmov a etapy postupu, vykoná tieto opatrenia: 

 keď je to vhodné, bude diskutovať o skutkových okolnostiach s príslušnou osobou 
s cieľom vyjasniť situáciu, 

 vylúči príslušnú osobu z postupu verejného obstarávania bez ohľadu na to, či ide 
o zamestnanca alebo externého experta, 

 nariadi zmenu v rozdelení úloh a povinností medzi zamestnancami, 

 ak to je nevyhnutné, nariadi zrušenie postupu verejného obstarávania. 
9.4 O vylúčení zamestnanca/experta z postupu obstarávania bude verejný obstarávateľ 

uvažovať nielen v prípade skutočného konfliktu záujmov, ale v každom prípade, ktorý 
vyvoláva dôvody na pochybnosti o jeho nestrannosti. V mimoriadne výnimočných 
prípadoch, ak nebude možné vylúčenie zamestnanca alebo experta možné z dôvodu 
nedostatku zdrojov alebo špecializovaných expertov v niektorých oblastiach, verejný 
obstarávateľ v záujme zabezpečiť úplnú transparentnosť svojho rozhodnutia nastaví presné 
obmedzenia týkajúce sa vstupov zamestnanca/experta a zabezpečí, aby sa konečné 
rozhodnutie zakladalo na spravodlivých a transparentných dôkazoch. 

9.5 Všetky sankcie prijaté ako reakcia na situáciu konfliktu záujmov v danom verejnom 
obstarávaní budú zdokumentované v príslušnom spise k verejnému obstarávaniu. 
 

Článok 12 
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 09. 03. 2020. Neoddeliteľnou súčasťou smernice sú prílohy.  
 
 



Základná škola s materskou školou Markušovce  Školská 16 Markušovce 

 
 

 
Príloha č. 1 

 
Hlavička/názov organizácie 

 
U R Č E N I E  P R E D P O K L A D A N E J  H O D N O T Y  Z Á K A Z K Y  

 

Predmet zákazky uvedie sa názov predmetu zákazky 

Kód CPV  uvedie sa kód /kódy uvedené v Spoločnom slovníku CPV 

Me no a  pri ezvis ko z os tavovat e ľa  
zá znamu meno a priezvisko toho, kto záznam spracoval 

Te rmín pries kumu t rhu uvedie sa termín od zaslania Výzvy na predkladanie cenových ponúk v rámci 
PHZ do termínu zasielania ponúk, uvedeného vo Výzve 

Špec i f ikác ia  pre dmetu zákazky uvedie sa obsah, ktorý popisuje čo, kedy a v akom množstve sa obstaráva 

Spôsob vykonania  
napr. internetový prieskum, e-mailom, telefonické zisťovanie ceny/cien a pod. 

 

Oslovení uchádzači 

P.č. 
Dodávateľ 

(obchodné meno, adresa sídla  alebo miesta 
podnikania) 

Cena 
(v EUR bez DPH) 

Kontaktná osoba 
(email, telefónne číslo) 

Dátum a 
poznámka 

1. 

   

v poznámke sa 
uvedú všetky 
skutočnosti, ktoré 
vyplynú zo 
zisťovania ceny 
(napr. ne/platca 
DPH a pod. 

2. 
    

3. 
    

 

Vyhlasujem, že v súvislosti so zisťovaním predpokladanej hodnoty zákazky spĺňam zákonné podmienky nestrannosti 
a dôvernosti. 

 

 
Meno, priezvisko a podpis pracovníka, ktorý vykonal prieskum trhu: 
 
V Markušovciach dňa  

uvedie sa meno a priezvisko toho, kto záznam 
spracoval 
 
uvedie sa dátum spracovania záznamu 
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Príloha č. 2 

Hlavička/názov organizácie 
 

Z Á Z N A M  Z  P R I E S K U M U  T R H U   

 
Predmet zákazky uvedie sa názov predmetu zákazky 

Kód CPV  uvedie sa kód /kódy uvedené v Spoločnom slovníku CPV 

Me no a  pri ezvis ko z os tavovat e ľa  
zá znamu meno a priezvisko toho, kto záznam spracoval 

Te rmín pries kumu t rhu uvedie sa termín od zaslania Výzvy na predkladanie cenových ponúk v rámci 
prieskumu trhu do termínu zasielania ponúk, uvedeného vo Výzve 

Špec i f ikác ia  pre dmetu zákazky uvedie sa obsah, ktorý popisuje čo, kedy a v akom množstve sa obstaráva 

Spôsob vykonania  napr. internetový prieskum, e-mailom 

 
Oslovení uchádzači 

P.č. 
Dodávateľ 

(obchodné meno, adresa sídla  alebo miesta 
podnikania) 

Cena 
(v EUR bez DPH) 

Kontaktná osoba 
(email, telefónne číslo) 

Dátum a 
poznámka 

1. 

   

v poznámke sa 
uvedú všetky 
skutočnosti, ktoré 
vyplynú zo 
zisťovania ceny 
(napr. ne/platca 
DPH a pod. 

2. 
    

3. 

    

 
Vybraný dodávateľ 

Obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania 
Obstarávacia cena 
(v EUR bez DPH) 

Spôsob vzniku záväzku 

  objednávka, zmluva 

Zdôvodnenie výberu dodávateľa 
Napr. Najnižšia konečná cena za celý predmet zákazky.  

 
 

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti. 
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Meno, priezvisko a podpis pracovníka, ktorý vykonal prieskum trhu: 
 
V Markušovciach dňa 

uvedie sa meno a priezvisko toho, kto záznam 
spracoval 
 
uvedie sa dátum spracovania záznamu 
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Príloha č. 3 
 

Hlavička/názov  organizácie 

  
P R I E S K U M   T R H U  

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 
Názov organizácie:  Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 
Sídlo organizácie:  Školská 16 
    053 21 Markušovce 
IČO:    35546018 
DIČ:    2021668638 
Kontaktná osoba:  meno riaditeľa alebo ním poverenej osoby 
Telefón:                 uvedie sa telefonický kontakt na sekretariát riaditeľa alebo kontakt  
    na ním poverenú osobu 
E-mail:                  vo@zsmarkusovce.sk  
 
Názov predmetu obstarávania zákazky: uvedie sa názov predmetu zákazky 
 
2. Kód/Kódy CPV: uvedie sa kód/kódy zo Spoločného slovníka CPV 
 
3. Druh zákazky: vyznačí sa, o aký typ zákazky ide 
☐ Tovary   ☐ Služby    ☐ Práce 
 
4. Množstvo/ Popis predmetu zákazky: 
uvedie sa, čo je predmetom zákazky a v akom množstve má byť obstarávaná (pri službách sa 
uvedie predpokladaná doba trvania poskytovania obstarávaných služieb). 
 
5. Bežná dostupnosť tovaru/služby/práce:  
na základe vykonaného testu bežnej dostupnosti sa uvedie, či obstarávaný predmet zákazky je 
alebo nie je v danom čase bežne dostupným na trhu. 
 
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
uvedie sa, či cenovú ponuku nemožno alebo nemožno rozdeliť. 
 
7. Jazyk: 
uvedie sa, v akom jazyku budú ponuky predkladané a tiež to, v akom jazyku bude realizovaný 
predmet zákazky. 
 
8. Predpokladaná hodnota zákazky: hodnota sa uvedie na základe určenia predpokladanej 

hodnoty zákazky v nadväznosti na finančné limity v zmysle zákona o VO. Uvedie sa tiež, či je 
alebo nie je cena platná počas celého trvania vzniku záväzku. 

  
9. Miesto plnenia zákazky: Základná škola s materskou školou, Školská 16, Markušovce 
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10. Stručná špecifikácia zákazky: 
uvedie sa, čo obstarávateľ na účely plnenia predmetu zákazky od potenciálneho dodávateľa 
požaduje. 
 
11.    V kalkulácii sa požaduje uviesť: 
uvedie sa napr., že Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ 
je poskytovateľ platcom DPH). Konečná cena bude zahŕňať všetky náklady poskytovateľa služby. 
Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, 
ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť 
primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku. 
 
Uvedie sa tiež, že ak dodávateľ/poskytovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v 
návrhu. 
 
12.    Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk:  
uvedie sa kritérium vyhodnotenia cenových ponúk, pričom sa postupuje v zmysle rešpektovania 
zásady hospodárnosti a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov.  Uvedie sa tiež, aký 
typ záväzku bude s vybraným uchádzačom uzavretý. 
 
13. Podmienky financovania 
uvedú sa podmienky, za akých verejný obstarávateľ uhradí finančné plnenie a tiež jeho splatnosť. 
Napr. Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe predloženej faktúry poskytovateľa 
služieb. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi. 
 
14. Otváranie ponúk 
uvedie sa, či bude tento proces bez prítomnosti uchádzačov alebo s prítomnosťou uchádzačov. Pri 
využití elektronického trhoviska nerelevantné. 
 
15. Ďalšie informácie 
uvedú sa ďalšie náležitosti, ktoré verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov zaslať ako súčasť 
dokumentácie (okrem cenovej ponuky napr. výpis/odpis zo živnostenského alebo obchodného 
registra, projektová dokumentácia, certifikáty STN alebo ISO noriem a pod.). Napr. Verejný 
obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje (spolu s cenovou kalkuláciou) zaslanie 
scanu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra (vo formáte .pdf alebo .jpg), 
ktorý potvrdzuje oprávnenie uchádzača poskytovať služby alebo dodávať tovary v rozsahu 
predmetu tejto zákazky. Obstarávateľ zároveň požaduje zaslanie dokladu, preukazujúceho 
odbornú spôsobilosť uchádzača v rozsahu predmetu zákazky (certifikát, licencia, a pod. - scan) 
 
16.    Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 
Lehota na predkladanie cenových ponúk: uvedie sa konečný  dátum a čas zasielania cenových 
ponúk. Uvedie sa tiež, akým spôsobom majú byť cenovú ponuky verejnému obstarávateľovi 
doručené (v prípade elektronickej formy obstarávateľ uvedie, v akom formáte majú byť ponuky či 
prípadná súvisiaca dokumentácia zaslané – napr. .pdf, .jpg a pod.).  
 
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovená predpokladaná hodnota 
zákazky, 

- nebude predložená žiadna ponuka, 
- žiadny uchádzač nesplní podmienky účasti, 
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- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
 
V Markušovciach dňa: dd.mm.rrrr                     Ing. Iveta Dutková 

riaditeľka školy 
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Príloha č. 4 
 

Hlavička/názov organizácie 
 

MENOVANIE KOMISIE 
 

na vyhodnocovanie 
zákaziek podľa § 5, ods. 2 a 3 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
zmysle článku 3.3 Smernice 

 
na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác  

 
 
 

 
Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce, v zastúpení 

Ing. Ivetou Dutkovou, riaditeľkou školy, menuje komisiu na otváranie ponúk a na 
vyhodnotenie ponúk verejných obstarávaní zadávaných v zmysle § 5, ods. 3 písm. b) a c) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a podľa 
Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania, v nasledovnom zložení: 
 
 
Predseda komisie:    

 
Členovia komisie:    
     
  
 
 
 
Náhradní členovia komisie:   
 
 
     
V Markušovciach dňa .......................... 
 
  
  
 

 Ing. Iveta Dutková   
 riaditeľka školy 
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Príloha č. 5 
 

Hlavička/názov organizácie 
 

ZÁPISNICA 
 

o posúdení splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní 
a vyhodnotení ponúk  

 
zákazky podľa § 4, ods. 2 a 3 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na dodanie tovarov, 

poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác: 
 

„ ..... Názov zákazky ......“ 
 
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa dňa 
.........202... o ...... hod. v hlavnej budove Základnej školy s materskou školou Markušovce 
Školská 16 Markušovce, poschodie, miestnosť - číslo dverí ........, konalo otváranie 
a vyhodnotenie ponúk. 
 
 
KOMISIA: 
 

Prítomní členovia komisie: 
..................................  (predseda komisie) 
..................................  (členovia komisie) 

 
  
 
Neprítomní členovia komisie (ospravedlnili sa): 

  - 
 
Na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky ponuku predložili ............. (číslicou ...) 
uchádzači. 
 
Zoznam uchádzačov, ktorí v stanovenom termíne predložili ponuku:  
Poradové 
číslo 
uchádzač
a 

Obchodné meno, 
adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

Dátum a čas 
doručenia 

1.   
2.   
3.   
 
(Popis činnosti komisie ... Napr. Otváranie ponúk začalo podpísaním prezenčnej listiny 
prítomnými členmi komisie. Následne komisia pristúpila k otváraniu obálok s ponukami. 
Najprv bola prekontrolovaná neporušenosť obalu/obálky a následne ich komisia otvorila a 
zapísala obchodné mená s adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzačov, ako aj ich  
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návrhy na plnenie jediného kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie 
ponúk – konečnú  cenu zákazky s DPH. Ponuky boli otvárané v poradí v akom prišli). 
 
Komisia konštatovala, že uchádzači, ktorí predložili ponuky, splnili predpísané podmienky 
účasti vo verejnom obstarávaní. 

 
VYLÚČENÍ UCHÁDZAČI: 
- nie sú 

 
UCHÁDZAČI, KTORÍ PREDLOŽILI PONUKY S UVEDENÍM NÁVRHU NA PLNENIE 
KRITÉRIÍ 
-  
 

P
or

. č
. u

ch
ád

za
ča

 

Obchodné meno, 
adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

Návrh na 
plnenie kritéria 
na 
vyhodnotenie 
ponuky 
(konečná cena 
predmetu 
zákazky vrátane 
DPH/celkom 
v EUR) 

Konečné 
poradie 
uchádzačov 

1.    

2.    

3.    

 
VYHODNOTENIE PONÚK: 
(Popis činnosti komisie ... Napr. Komisia pri vyhodnocovaní ponúk postupovala v zmysle 
Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Ponuky boli vyhodnotené na základe: navrhovanej 
konečnej ceny vrátane DPH/celkom v EUR, pričom najúspešnejšia je ponuka s najnižšou 
cenou. Úspešným uchádzačom – víťazom verejného obstarávania sa stal uchádzač č.......: 
 

.......... Názov a adresa sídla ........... 
 
Komisia konštatuje, že v ponuke úspešného uchádzača boli splnené všetky stanovené 
podmienky účasti a na základe hodnotiteľného kritéria vyšiel uchádzač č. ... ako úspešný 
a preto odporúča verejnému obstarávateľovi, aby úspešnému uchádzačovi oznámil, že jeho 
ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu (resp. vystaví objednávku, na predmet zákazky 
v zmysle podmienok predpísaných Výzvou na predloženie cenovej ponuky. 

 
Dôvody, pre ktoré by člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu 
s výhradou: 
Napr. Nevyskytli sa. 
 
Táto zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní 
a vyhodnotenia ponúk tvorí súčasť dokumentácie verejného obstarávania, ktorá bude 
archivovaná v archíve Základnej školy s materskou školou Školská 16 Markušovce po dobu 5 
rokov. 



Základná škola s materskou školou Markušovce  Školská 16 Markušovce 

 
 

 
 
V Markušovciach dňa, ................................           Zapísal:   .............................. 
           
Podpisy komisie: 
 
Meno a priezvisko (predseda komisie)  ............................................................ 
 
Meno a priezvisko (členovia komisie)  ............................................................ 
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Príloha č. 6 
 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S CENAMI NIŽŠÍMI AKO 70 000 € 
 

za ..... štvrťrok 202... 
 

P.č. Predmet zákazky 

Hodnota 
zákazky 

(konečná aj s 
DPH) 

Dodávateľ 
(názov a adresa sídla) 

1.    
2.    
3.    
4.    

. 

. 

. 
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ÚVOD 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov: 

Zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie 
stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na 
stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. 
 

ÚČEL 

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 o 
verejnom obstarávaní“) definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a  
postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú  
potraviny vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní  zmlúv.  
 
Smernica je určená pre zriaďovateľov a prevádzkovateľov zariadení hromadného 
stravovania (škôlky, školy, sociálne služby a pod.), ktorých finančný limit neprekročí sumu 
221 000 € bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva 
uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 
 
Verejný obstarávateľ zodpovedá za verejné obstarávanie, presadzuje pri obstarávaní zákaziek 
dodržiavanie zákona, 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. 
 
Nadobudnutím účinnosti novely (zák. č. 345/2018 Z. z.) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov  sa od 1. 
januára 2019 zmenila koncepcia obstarávania tovaru, ktorým sú potraviny. 
Predmetná novela zvýšila hornú hranicu finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou, 
pričom pri zákazkách na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny táto hraničí s dolnou hranicou 
finančných limitov pre nadlimitné zákazky. Zákon o verejnom obstarávaní tak pri 
obstarávaní potravín nezakotvuje „kategóriu“ podlimitných zákaziek. 
 
V dôsledku novej právnej úpravy sú verejní obstarávatelia povinní pri zadávaní zákazky na 
dodanie tovaru, ktorým sú potraviny brať do úvahy skutočnosť, že predpokladanú hodnotu 
takejto zákazky bude tvoriť (kumulatívna) hodnota všetkých obstarávaných druhov potravín, 
čo zákonodarca explicitne vyjadril v dôvodovej správe k novele. Pojem potraviny je teda 
potrebné chápať ako celok, t. j. kumulatívne bude v sebe zahŕňať všetky druhy potravín 
(mäso, pekárenské výrobky, ovocie, zelenina) Dôvodom uvedenej zmeny je snaha o 
zosúladenie praxe verejných obstarávateľov pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, ktorým 
sú potraviny, resp. odstránenie doterajšej nejednotnej praxe verejných obstarávateľov pri 
obstarávaní tovarov, ktorým sú potraviny. 
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VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV V SÚLADE SO ZÁKONOM 
 
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa  zákona,  ktorými sa zadávajú zákazky 
na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, 
súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu 
vo verejnom obstarávaní. 
 
Verejný obstarávateľ:  Zákon o verejnom obstarávaní 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).  
 
Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) sa určí prioritne na základe údajov a 
informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky  alebo na základe údajov 
získaných iným vhodným spôsobom.  
Dokument so stanovenou PHZ je povinnou súčasťou dokumentácie z verejného 
obstarávania. 
 
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 na kvalitu predkladaných 
ponúk, spôsob tvorby ceny a v neposlednom rade aj na samotné plnenie na základe zmluvy 
uzavretej v rámci procesu verejného obstarávania. 
 
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, ak je to možné, predpokladané 
množstvo predmetu zákazky, 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. 
Zákazky na základe rámcovej dohody je možné zadať počas trvania rámcovej dohody, 
pričom trvanie zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody môže presiahnuť trvanie 
rámcovej dohody. Zákazky zadávané na základe rámcovej dohody, ktorých trvanie presiahne 
trvanie rámcovej dohody, možno zadať na obdobie, ktoré je primerané a to najmä 
s ohľadom na dĺžku trvania obdobných zákaziek zadávaných na základe tej istej 
rámcovej dohody. 
 
Definícia Konfliktu záujmov pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, 
keď osoby na strane verejného obstarávateľa, ktoré sú zapojené 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 
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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 bezprostrednej identifikácii, postupuje v súlade 
so všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie 9/2016.  
 
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. Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať v profile súhrnné správy 
o všetkých zákazkách s nízkou hodnotou §117 zákona o verejnom obstarávaní. Pre súhrnné 
správy vznikol formulár v IS ZÚ, ktorý sa nachádza v záložke Oznamovacie 
povinnosti. Súhrnné správy sa  zverejňujú ako ostatné oznámenia vo vestníku verejného 
obstarávania a následne sa budú zobrazovať v Profile VO/O v novej záložke „Súhrnné 
správy“. 

 verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách 
s nízkymi hodnotami v hodnote 5 000 € bez DPH, ktoré zadal 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 ).  

 
Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie 
ponuky a nákupu tovarov alebo služieb bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej 
predmetom je intelektuálne plnenie a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým 
súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky. Prostredníctvom elektronického trhoviska je možné verejnou súťažou zadávať aj 
nadlimitné zákazky na dodanie tovarov a poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu a 
elektronické trhovisko je možné použiť aj pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou. 
Určujúcim faktorom z hľadiska použitia elektronického trhoviska pri zadávaní podlimitnej 
zákazky a zákaziek s nízkou hodnotou  je bežná dostupnosť tovarov a služieb na trhu. 
 
Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad, a v 
ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov. Referenciou na účely zákona je 
elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, ktorým sú potraviny.   
Verejný obstarávateľ je povinný vyhotoviť referenciu do 10 dní od doručenia žiadosti 
dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak  ide o zákazku s nízkou hodnotou. 
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Zrušenie verejného obstarávania:  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie ak:  

 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,  

 v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného 
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,  

 nebolo predložených viac ako dve ponuky, 

 navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.  
 
FINANČNÝ LIMIT POTRAVINY 
 
Podľa § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je civilnou zákazkou s nízkou hodnotou 
zadávanou verejným obstarávateľom zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a 
ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 ( nadlimitná 
zákazka)  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 
a zároveň nižšia  ako 214 000 € bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas 
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 
 

PRAVIDLÁ A POSTUPY ZADÁVANIA 
CIVILNÝCH ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU NA POTRAVINY 

ZADÁVANÉ VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM PODĽA ZÁKONA Č. 343/2015 
Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ 

NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 
 

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené 
náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na 
predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov za účelom zadania zákazky 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.  
 

2. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou je verejný obstarávateľ povinný aplikovať prvú 
časť zákona – základné ustanovenia (od § 1 po § 25 zákona o verejnom obstarávaní), 
pokiaľ ustanovenia ďalších častí zákona nezakotvujú odchylnú úpravu, resp. ich nevylúčia.  
Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 20, § 24 a § 25 
ods. 3 (koncesia, el. komunikácia, správa o zákazke, prípravné trhové konzultácie). 
 

3. 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 
uskutoční verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska. 
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4. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona aj vtedy, ak v predchádzajúcom 
zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska spôsobom jej zverejnenia 
na elektronickom trhovisku nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z 
predložených  ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky a za predpokladu, 
že pôvodné  podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia a predpokladaná hodnota 
zákazky je  nižšia ako 214 000 € bez DPH. 
 

5. Verejný obstarávateľ špecifikuje pravidlá, ktoré bude uplatňovať pri zadávaní zákaziek s 
nízkou hodnotou pri zohľadnení  hodnoty zákazky. 

5.1 Pri zákazke, ktorej hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre 
daný typ zákazky, bude  zohľadňovať aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení 
príliš formalizovaných pravidlách, mohli viesť k predraženiu zákazky (za vedľajšie 
náklady sa považujú náklady na mzdy zamestnancov, spotrebu kancelárskych potrieb, 
tonerov, elektrickej energie, opotrebovanie kopírovacieho stroja a pod). 

5.2 Nakoľko zákon o verejnom obstarávaní neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by 
mal verejný obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, verejný 
obstarávateľ zvolil pravidlá a postupy pre zadávanie takejto zákazky pričom vzal do 
úvahy najmä charakter, rozsah, hodnotu, dostupnosť predmetu zákazky pri dodržaní 
princípov verejného obstarávania.  
 

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné finančné limity na základe ekonomických, 
prevádzkových a kapacitných možností: 

a) ak predpokladaná hodnota zákazky  jednorazovo pri nákupe  potravín nepresiahne 500 € 
bez DPH, verejný obstarávateľ povoľuje priamy nákup bez aplikovania postupov 
zákona o verejnom obstarávaní, 

b) ak predpokladaná hodnota zákazky  jednorazovo pri nákupe  potravín nepresiahne  
10 000 € bez DPH zodpovedná osoba za verejné obstarávanie  postupuje 
zjednodušeným postupom a to tak, že víťazného uchádzača určí na základe 
zjednodušeného prieskumu trhu - určenie PHZ.  Postup sa bude považovať za 
ukončený a s víťazným uchádzačom z prieskumu trhu bude na plnenie predmetu 
zákazky podpísaná Rámcová dohoda. Zjednodušený postup určenie PHZ bude  
povinnou súčasťou k vystavenej objednávke. 
V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako 
priemerná cena z predložených cenových ponúk presiahne výšku finančného limitu 10 
000 EUR bez DPH, verejný obstarávateľ použije ponuky pre účely stanovenia PHZ. 
V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako 
priemerná cena z predložených cenových ponúk nepresiahne výšku finančného limitu 
10 000 EUR bez DPH, verejný obstarávateľ použije ponuky pre účely výberu 
uchádzača na základe kritéria  – najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s 
DPH. 

 
6. 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. 
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ELEMENTÁRNE PRAVIDLÁ ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

S PRIHLIADNUTÍM NA PRINCÍPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 

1. Zamestnanci, ktorí boli vykonaním verejného obstarávania na potraviny  písomne poverení alebo 
zamestnanci v rámci svojej pracovnej činnosti uvedenej v pracovnej náplni bez osobitného 
poverenia, zodpovedajú za prípravu a realizáciu verejného obstarávania postupom podľa § 117 
(zákazka s nízkou hodnotou) alebo podľa § 109 až §111 (elektronické trhovisko) zákona 
o verejnom obstarávaní vo finančnom limite rovnom alebo vyššom ako 10 000 € bez DPH pri 
verejnom obstarávaní postupujú nasledovne: 

1.1 Presne špecifikujú predmet zákazky potraviny – vypracujú opis predmetu zákazky podľa 
jednotlivých skupín potravín. 

1.2 Určia PHZ stravovacie zariadenie je povinné čo najskôr po začatí kalendárneho roka vykonať 
inventúru potrieb potravín na príslušný kalendárny rok, ktoré na základe spotreby 
potravín z predchádzajúceho roka a štatistického odhadu pre daný rok bude potrebovať na 
prípravu stravy pre stravníkov a na základe toho stanoviť PHZ potravín na rok alebo počas 
trvania zmluvy. Pri stanovení predpokladanej hodnoty potravín  stravovacie zariadenie 
berie v zreteľ predovšetkým nasledovné skutočnosti, pričom predpokladanú hodnotu zohľadní 
a vypočíta: 

• porovnaním počtu stravníkov (vek, počet – vo väzbe na nutričné a objemové normy) 
v predchádzajúcom roku s predpokladaným počtom stravníkov na dané obdobie 

• upravením spravidla zvýšením predpokladanej jednotkovej ceny na dané obdobie o index 
nárastu cien, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 
Verejný obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchováva  informácie a 
podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu zákazky.  

1.3 Uplatnia finančné limity v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa 
zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok: od 10 000 € do < 214 000 € bez 
DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorými sú potraviny, t. j. kumulatívne bude v sebe 
zahŕňať všetky druhy potravín, 

1.4 Určia kritérium hodnotenia v súlade so zákonom:  

 najlepšieho pomeru ceny a kvality, 

 nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného 
cyklu alebo 

 najnižšej ceny. 
1.5 Vypracujú Výzvu na predkladanie cenovej ponuky, ktorú elektronicky (e-mailom)  

pošlú minimálne trom hospodárskym subjektom, ktorí sú oprávnení dodávať predmet 
obstarávania (potraviny); dokladom na preukázanie oprávnenia je výpis z obchodného 
registra alebo živnostenského registra alebo iného registra. Vo výzve zaviažu hospodárske 
subjekty predložiť súťažné ponuky v lehote na predkladanie ponúk osobne, poštou alebo 
elektronicky (e- mailom) na adresu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ je 
povinný prijatú ponuku zaevidovať do došlej pošty v súlade s platným registratúrnym 
poriadkom organizácie.   

1.6 Vyhodnotenie verejného obstarávania sa uskutoční zodpovednou osobou alebo 
komisiou verejného obstarávateľa, v súlade s platným rozhodnutím štatutára organizácie.   
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Z vyhodnoteného verejného obstarávania zodpovedná osoba vypracuje Zápisnicu 
z verejného obstarávania.  Po celkovom vyhodnotení verejného obstarávania 
zodpovedná osoba  oboznámi uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia. Úspešnému 
uchádzačovi oznámi elektronicky (e-mailom), že jeho ponuku verejný obstarávateľ 
prijíma.  Neúspešnému uchádzačovi oznámi elektronicky (e-mailom), že jeho ponuku 
verejný obstarávateľ neprijíma.  

1.7 Plnenie povinnosti v súlade  so všeobecným metodickým usmernením Úradu pre 
verejné obstarávanie 9/2016. V každom verejnom obstarávaní zodpovedné osoby 
identifikujú konečnú množinu osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na 
verejnom obstarávaní a zabezpečia podpísanie formuláru pre Konflikt záujmov podľa 
§ 23 zákona. 

1.8 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). Ustanovenie § 11 týmto nie je dotknuté. 
1.8.1 podľa §32 ods. 1 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar - 

potraviny, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
1.8.2 podľa §32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Víťazný uchádzač preukazuje 
doložením čestného vyhlásenia alebo  verejný obstarávateľ overí: Uchádzač 
nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si 
overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu 
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

1.8.3 podľa § 40 ods. 6 písm. f) verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania 
uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť 
inými účinnými opatreniami 

1.8.4 podľa §11 zodpovedná osoba má povinnosť kontrolovať, či má Dodávateľ zápis 
v Registri partnerov verejného sektora, ak nastanú podmienky pre tento zápis: 
zmluva s jednorazovým plnením nad 100.000,- € s DPH . 

1.9 Spôsob vzniku záväzku medzi verejným obstarávateľom a víťazným uchádzačom je možné 
zabezpečiť formou Rámcovej dohody. 

1.10 Rámcovú dohodu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania 
aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 (nadlimitná 
zákazka), ak ide o Rámcovú dohodu a zároveň je nižšia ako10 % hodnoty pôvodnej 
rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny. 

1.11  Zodpovedná osoba má povinnosť vystaviť referenciu do 10 dní od doručenia žiadosti 
dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou. 

1.12  Zodpovedná osoba eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov od 
uzavretia Rámcovej dohody.  

1.13   Zodpovedná osoba je povinná uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 
hodnotami a zákazkách realizovaných cez elektronické trhovisko, ktoré zadal verejný 
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obstarávateľ za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho 
štvrťroka.  

 
POSTUPY  PRI PRIAMOM ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK 

V SÚLADE S UZNESENÍM VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 168 ZO 4. 
MÁJA 2016 K ZÁSADÁM PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A KVALITY 

NAKUPOVANÝCH SUROVÍN PRE HROMADNÉ STRAVOVANIE. ČÍSLO 
MATERIÁLU: 15357/2016 

 
V Uznesení vlády sa konštatuje: je potrebné podporiť spotrebu slovenských 
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov prostredníctvom štátnych a 
verejných inštitúcií formou ich prioritného nákupu pre zabezpečenie stravovania. 
 

Pri zabezpečovaní surovín pre hromadné stravovanie je nevyhnutné potraviny nakupovať v 
najvyššej kvalite, s vysledovateľnosťou pôvodu, zohľadňovať ich sezónnosť, preferovať 
potravinárske produkty regionálnych výrobcov a zachovávať ich vlastnosti tak, aby 
zabezpečovali výživové potreby stravníkov. 
 
Čo sa týka pôvodu jednotlivých surovín a potravín, pri aktuálne platnej legislatíve nie je 
možné priamo uprednostňovať suroviny a potraviny domáceho pôvodu. Avšak z dôvodu 
zachovania čerstvosti je vhodné skrátiť odbytový reťazec, eliminovať poškodenie potravín 
alebo surovín spôsobené dlhotrvajúcim dovozom, v ideálnom prípade odoberať suroviny a 
potraviny priamo od evidovaných výrobcov a predajcov podľa príslušnej legislatívy Štátnou 
veterinárnou a potravinovou správou SR. Dôležitou podmienkou pre dodávanie potravín a 
surovín do hromadných a školských jedální je, aby dodávatelia boli fyzické alebo právnické 
osoby, ktoré sú registrované orgánmi úradnej kontroly potravín a spĺňali podmienky 
stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodávané potraviny musia spĺňať 
požiadavky stanovené legislatívou pre danú komoditnú kategóriu, musia byť označené v 
súlade s platnou legislatívou.  
 
Pri realizácii dodávok je nevyhnutné vykonať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu 
overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením 
aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. 
 
Na základe horeuvedených skutočností verejný obstarávateľ vyňal z postupov verejného 
obstarávania potraviny, ktoré bude priamo nakupovať za podmienok, že ide o: 
 
1. Biopotraviny 
Bioprodukty sú rastlinné a živočíšne výrobky, ktoré sú vyrobené systémom ekologickej 
poľnohospodárskej výroby. Bioprodukty sú vypestované bez použitia chemických 
prostriedkov, pesticídov a umelých hnojív. Biopotraviny sú potraviny vyrobené len z 
bioproduktov pri použití povolených zložiek, prídavných látok a materiálov. 
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Výrobca biopotravín musí byť registrovaný v systéme ekologickej poľnohospodárskej 
výroby Slovenskej republiky, a to na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave 
poľnohospodárskom (ÚKSÚP), na Odbore životného prostredia a ekologického 
poľnohospodárstva. 
 
Ako registrovaná prevádzka musí podpísať zmluvu s inšpekčnou organizáciou, ktorá ho 
pravidelne a to minimálne jedenkrát ročne kontroluje či a ako dodržiava pravidlá výroby 
biopotravín. 
 
V prípade, že výrobca biopotraviny dodržiava pravidlá ekologickej poľnohospodárskej 
výroby, tak na predmetnú biopotravinu mu inšpekčná organizácia vystaví certifikát 
biopotraviny.  
Tento biocertifikát je dôkazom vyššej kvality BIO a je platný vo všetkých členských 
štátoch EÚ. 
 
Biopotravina je vyrobená minimálne z 95% surovín pochádzajúcich z ekologického 
poľnohospodárstva. To znamená, že surovinami sú bioprodukty, ktoré boli vyprodukované 
na biofarmách (napr. ovocie, zelenina, mlieko a mliečne výrobky, všetky druhy mias)  
 
Požiadavky na mlieko: 

 preferovať pasterizované mlieko, 
 vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare 

neuplynula viac ako 1/5, 
 minimálny obsah tuku 1,5% 

 
Požiadavky na mliečne výrobky: 

 syry bez rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných prísad 
 jogurty a kyslomliečne výrobky s obsahom minimálne 106 viabilných mliečnych baktérií 

probiotického charakteru v 1 ml, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a 
konzervačných látok, 

 ochutené mlieko a fermentované mliečne výrobky musia mať min. 90% mliečnej zložky a 
max. 7% cukru (v prípade školského stravovania) alebo medu, bez zahusťovadiel, 
syntetických farbív, aróm a konzervačných látok, 

 vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare 
neuplynula viac ako 1/5. 
 
2. Sezónne ovocie a zeleninu, preferovať potravinárske produkty regionálnych 

výrobcov 
 
Vyžadovať doklad o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou vydaný 
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR podľa čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 543/2011. 
Vyžadovať doklad o vykonanom rozbore plodov na prítomnosť nežiaducich látok (ťažké 
kovy, rezíduá pesticídov, dusičnany) akreditovaným laboratóriom alebo výskumným 
ústavom.  
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Požiadavky na ovocie a zeleninu: 
 preferovať produkty z integrovanej alebo ekologickej produkcie (prípadne doložiť certifikát o 

bio produkcii); v prípade nedostupnosti odoberať produkty konvenčnej produkcie, 
 odporúča sa pri sezónnych produktoch preferovať čerstvé produkty zo spádovej oblasti škôl; 

Zachovanie čerstvosti, skrátiť odbytový reťazec 
 
Požiadavky na chlieb, pečivo: 

 iba čerstvé, a nedopekané výrobky, 
 vyžadovať dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare 

neuplynula viac ako 1/2, 
 bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel, 

Prihliadať na vzdialenosť od miesta dodania 
 

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 potravín, bude verejný obstarávateľ prihliadať na 
tieto zmeny a upraví Smernicu. 

2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov zodpovedných za hromadné stravovanie a po 
jej vydaní a oboznámení sa s ňou sú povinní všetci zamestnanci ju dodržiavať. 

3. Táto smernica nadobúda účinnosť 01.01. 2020. 
4. Neoddeliteľnou súčasťou smernice sú prílohy. 
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Príloha č. 1  

Opis predmetu zákazky potraviny 

Chlieb a pečivo  
Špecifikácia predmetu zákazky  
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka chleba a pečiva. Tovar musí byť dodaný 
nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu 
podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s 
platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s 
dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto 
určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. 
Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe 
týchto súťažných podkladoch.  
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, 
musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný 
tovar.  
 
Minimálne požiadavky na predmet zákazky: 
Chlieb a pečivo  
Požiadavky na chlieb, pečivo: 
- bez obsahu konzervačných látok, syntetických farbív a dochucovadiel,  
- vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare 
neuplynula viac ako ½.  
 
Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle 
ustanovení výnosu MP a MZ SR č.2143/2006-100 PK SR. Tovar musí byť označený na obale 
v súlade s § 9 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o potravinách a § 3 
Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky. 
 
Podľa Potravinového kódexu SR verejný obstarávateľ nepreberie od dodávateľa predmet 
zákazky, ktorý nie je viditeľne čerstvý, resp. ktorého doba minimálnej trvanlivosti už 
uplynula. 
 
Dovoz tovaru bude zabezpečený v zmysle platných zákonov vzťahujúcich sa na predmet 
zákazky, vo vhodne vybavených dopravných prostriedkoch, takým spôsobom, aby sa 
zachovala jeho zdravotná bezchybnosť. 
 
V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti 
potravín zo strany Dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného 
orgánu, preberá Dodávateľ na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným 
postihom Objednávateľa kontrolným orgánom 
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Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z 
dôvodu garantovania minimálnych kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa tovar podľa 
technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších vlastností a 
kvality. 
 
Predpokladané množstvá sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby 
verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti 
rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.  
 
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania 
zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len „akciové 
ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a 
doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú.  
 
Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zvýšiť jednotkové ceny počas trvania zmluvy v prípade 
ak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry www.apa.sk v časti Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS) dva krát po sebe 
zverejní zvýšenie ceny danej potraviny. Kupujúci bude porovnávať zvýšenie ceny 
predávajúceho na konkrétny druh potraviny  s priemernou cenou potraviny, ktorá je  
zverejnená na www.apa.sk . 
 
Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opise predmetu 
zákazky alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia zmluvy ešte nebol dostupný na trhu. 
 
V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti 
potravín zo strany predávajúceho a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného 
orgánu, preberá predávajúci na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným 
postihom kupujúceho kontrolným orgánom 
 
Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky 
 
Špecifikácia predmetu zákazky  
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého  opracovaného mäsa a mäsových 
výrobkov.  Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej 
kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v súlade s 
platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s 
dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto 
určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. 
Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe 
týchto súťažných podkladoch.  
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, 
musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný 
tovar.  
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Minimálne požiadavky na predmet zákazy:  
Hovädzie mäso, bravčové mäso a mäsové výrobky 
Verejný obstarávateľ pri dodávke mäsa a mäsových výrobkov postupuje v súlade 
s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 168 zo dňa 4. mája 2016 k Zásadám pre zvýšenie 
bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie a tak uplatňuje zásadu: 
„ podporiť spotrebu slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov 
prostredníctvom štátnych a verejných inštitúcií formou ich prioritného nákupu pre 
zabezpečenie stravovania“. 
Mäso musí byť dodávané voľné, čerstvé a nebalené. Kvalita čerstvosti dodávaného mäsa 
nesmie javiť znaky:  

 po rozmrazení alebo zmrazení  

 obsahovať vodu, mastné alebo krvavé časti  

 cudzieho zápachu  
V prípade ak víťazný uchádzač na základe čiastkovej objednávky dodá mrazené alebo 
rozmrazené mäso, bude sa táto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy. 
Vysledovateľný pôvod mäsa :  

 Hovädzie mäso na dodacom liste bude označené referenčným číslom a údajom o krajine, kde 
bolo zviera narodené, chované a zabité na deklarovanom bitúnku. Nesplnenie povinnosti sa 
považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok.  

 Bravčové mäso na dodacom liste bude označené kódom dodávky a údajom o krajine kde bolo 
zviera chované a zabité na deklarovanom bitúnku. Nesplnenie povinnosti sa považuje za 
hrubé porušenie zmluvných podmienok.  
 
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmetnú časť verejného obstarávania 
čerstvé opracované mäso a mäsové výrobky povinnosť dodávať predmet zákazky najvyššej 
kvality a plniť požiadavky stanovené legislatívou aj pre  označovanie nebaleného tovaru.  
 
Keďže ide o komoditu, ktorá je určená na predaj bez balenia - „nebalené mäso“  víťazný 
uchádzač pri každom dodaní mäsa na dodacom liste (faktúre) uvedie minimálne tieto údaje:  

 názov potraviny, 
 údaj podľa osobitného predpisu, ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje:“ 
 netto množstvo podľa osobitného predpisu, 
 dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, počas ktorej si mäso udržiava svoje 

úžitkové vlastnosti. 
 
Verejný obstarávateľ vyžaduje dodávku mäsa v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej 
na dodacom liste, faktúre (na obale mäsa) mäsu neuplynula viac ako 1/3.  
 
V prípade ak uchádzač poruší svoje povinnosti pri v označovaní mäsa alebo mäsu uplynie 
viac ako  1/3 z doby spotreby, verejný obstarávateľ takúto dodávku mäsa, nepreberie a bude 
túto skutočnosť považovať za hrubé porušenie zmluvy.   
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Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe 
predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom 
upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.  
 
Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj také predmety 
zákazky, ktoré nie sú uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo iný druh mäsa 
a mäsových výrobkov na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty 
stravy.  
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne 
objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa 
počas trvania rámcovej dohody.  
 
Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude  vykonávať kontrolu 
preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa 
parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu 
minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy, t. j. na základe 
zmyslového posúdenia – čerstvosť, farba, vôňa mäsa a mäsových výrobkov. Mäso nesmie 
javiť znaky po rozmrazení alebo zmrazení, bez obsahu vody, bez cudzieho zápachu 
a mastných a krvavých častí. V prípade ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality 
dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé 
porušenie zmluvy. 
 
Pri mäsových výrobkoch verejný obstarávateľ požaduje minimálne dodržiavanie požiadaviek 
na ich  výrobu,  manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh v súlade s Vyhláškou 83/2016 
Z. z.  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 14. 
januára 2016.   
 
Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z 
dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa 
tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších 
technických vlastností a kvality. 
 
Súčasťou záväzku predávajúceho podľa zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. 
zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia, 
poskytnutie písomných dokumentov v súlade s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a 
Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo českom 
jazyku.  
 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania 
zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len „akciové 
ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a 
doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú.  
 
Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zvýšiť jednotkové ceny počas trvania zmluvy v prípade 
ak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Pôdohospodárskej platobnej 
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agentúry www.apa.sk v časti Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS) dva krát po sebe 
zverejní zvýšenie ceny danej potraviny. Kupujúci bude porovnávať zvýšenie ceny 
predávajúceho na konkrétny druh potraviny  s priemernou cenou potraviny, ktorá je  
zverejnená na www.apa.sk . 
 
Mlieko a mliečne výrobky 
Špecifikácia predmetu zákazky  
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov. Tovar musí byť 
dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou 
pôvodu v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace 
služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na 
miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými 
objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne 
uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.  
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, 
musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný 
tovar.  
 
Minimálne požiadavky na predmet zákazky: 
Mlieko a mliečne výrobky 
Požiadavky na mlieko: 
-       preferujeme pasterizované mlieko, 
-       vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare 
neuplynula viac ako 1/5, 
-       minimálny obsah tuku 1,5% 
Požiadavky na mliečne výrobky: 
-  syry bez rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných prísad  
- kyslomliečne výrobky s obsahom minimálne 106 variabilných mliečnych baktérií 
probiotického charakteru v 1 ml, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm 
a konzervačných látok, 
-   vyžadujeme dodávku v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare 
neuplynula viac ako 1/5.  
 
Obaly všetkých produktov čisté, nepoškodené, zdraviu nezávadné, vyznačené údaje na obale - 
obchodný názov tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, údaj o množstve, dátum výroby 
a spotreby. 
 
Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z 
dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa 
tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších 
technických vlastností a kvality. 
 
Množstvá a sortiment tovarov sú určené od súčasného počtu a zloženia stravníkov a nie sú pre 
obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet aj zloženie počas zmluvného vzťahu môže 
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zmeniť - zvýšiť, resp. znížiť. Na základe toho môže obstarávateľ množstvá a sortiment 
upraviť podľa aktuálnych stavov. Zvýšenie, zmena sortimentu alebo zníženie objemu zákazky 
je prípustné za predpokladu neprekročenia celkovej ceny zákazky.  
Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opise predmetu 
zákazky alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia zmluvy ešte nebol dostupný na trhu.  
V prípade, že na základe fyzickej kontroly pri preberaní tovaru zistí objednávateľ zrejmé vady 
tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar 
alebo jeho časť. Túto skutočnosť vyznačí na dodacom liste a vadný tovar odovzdá vodičovi, 
ktorý ho odoberie späť. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady odstrániť zrejmé vady 
tovaru, resp. ho vymeniť. 
V prípade, že dodávané položky budú balené v obale, musia byť označené v štátnom jazyku s 
min. údajmi (názov výrobku, obchodné meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, 
spôsob skladovania, zoznam zložiek vo výrobku) v súlade s Potravinovým  kódexom SR, so 
zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách a so zákonom č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Súčasťou záväzku predávajúceho podľa zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. 
zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia, 
poskytnutie písomných dokumentov v súlade s Výnosmi Ministerstva pôdohospodárstva SR a 
Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo českom 
jazyku.  
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania 
zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len „akciové 
ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a 
doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú. 
Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zvýšiť jednotkové ceny počas trvania zmluvy v prípade 
ak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry www.apa.sk v časti Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS) dva krát po sebe 
zverejní zvýšenie ceny danej potraviny. Kupujúci bude porovnávať zvýšenie ceny 
predávajúceho na konkrétny druh potraviny  s priemernou cenou potraviny, ktorá je  
zverejnená na www.apa.sk . 
 
Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe 
predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom 
upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.  
 
V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti 
potravín zo strany Dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného 
orgánu, preberá Dodávateľ na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným 
postihom Objednávateľa kontrolným orgánom 
Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opise predmetu 
zákazky alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia zmluvy ešte nebol dostupný na trhu. 
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Ovocie a zelenina 
Špecifikácia predmetu zákazky  
1. Predmetom zákazky je nákup a dodávka čerstvého ovocia a zeleniny.  Tovar musí byť 
dodaný nepoškodený v zdravom a čerstvom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou 
pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa a v súlade s platnou legislatívnou SR a 
EÚ. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, 
naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov 
tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami. Druhová skladba jednotlivých položiek 
predmetu zákazky je podrobne uvedená v prílohe týchto súťažných podkladoch.  
2. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, 
musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný 
tovar.  
 
Minimálne požiadavky na predmet zákazky: 
Ovocie a zelenina 
Kvalita ovocia a zeleniny s výnimkou povolených odchýlok sú výrobky: 

 neporušené, zdravé (vylúčené sú výrobky napadnuté hnilobou, alebo inak poškodené, tak, že 
nie sú vhodné na spotrebu),  

 čisté (bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok),  

 bez škodcov alebo poškodení spôsobenými škodcami, ktoré ovplyvnia dužinu,  

 bez nadmernej povrchovej vlhkosti,  

 bez cudzieho pachu a chuti,  

 tovar musí znášať prepravu a manipuláciu a byť doručený na miesto určenia vo vyhovujúcom 
stave,  
Zrelosť: 

 plody musia dokazovať uspokojivú zrelosť a nesmú byť prezrelé,  
Označovanie pôvodu produktov: 

 V prípade tovaru pochádzajúceho z členského štátu sa názov uvedie v jazyku krajiny pôvodu 
alebo v akomkoľvek inom jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v krajine určenia.  

 Verejný obstarávateľ preferuje produkty mierneho pásma, resp. pri sezónnom ovocí a 
zelenine preferuje regionálny sortiment. 
Predpokladané množstvá  tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe 
predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom 
upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.  
 
Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj také predmety 
zákazky, ktoré nie je uvedené v týchto súťažných podkladoch alebo iný druh ovocia 
a zeleniny na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty.  
 
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne 
objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa 
počas trvania rámcovej dohody.  
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Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok uchádzačom bude vykonávať kontrolu 
preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa 
parameter čerstvosti (overením aký čas zostáva do dátumu spotreby, resp. minimálnej 
trvanlivosti). Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy (na základe zmyslového 
posúdenia farby, vône tovaru). Ak uchádzač poruší zásadu čerstvosti a kvality dodávaného 
tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie dohody.  
Odkaz technickej špecifikácie na obchodnú značku alebo výrobcu tovaru je uvádzaný z 
dôvodu garantovania technických vlastností a kvalitatívnych parametrov tovaru. Pripúšťa sa 
tovar podľa technickej špecifikácie nahradiť ekvivalentným tovarom rovnakých alebo lepších 
technických vlastností a kvality. 
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas trvania 
zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (ďalej len „akciové 
ceny“), a to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej a 
doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú. 
Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zvýšiť jednotkové ceny počas trvania zmluvy v prípade 
ak Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry www.apa.sk v časti Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS) dva krát po sebe 
zverejní zvýšenie ceny danej potraviny. Kupujúci bude porovnávať zvýšenie ceny 
predávajúceho na konkrétny druh potraviny  s priemernou cenou potraviny, ktorá je  
zverejnená na www.apa.sk . 
 
Predpokladané množstvá tejto časti predmetu zákazky sú iba orientačné, určené na základe 
predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom 
upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.  
 
V prípade porušenia platných právnych predpisov, týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnosti 
potravín zo strany Dodávateľa a prípadného zistenia tohto porušenia zo strany kontrolného 
orgánu, preberá Dodávateľ na seba všetky náklady, súvisiace s prípadným sankčným 
postihom Objednávateľa kontrolným orgánom 
Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v opise predmetu 
zákazky alebo nový tovar, ktorý v čase uzavretia zmluvy ešte nebol dostupný na trhu. 
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Príloha č. 2 

Výzva na predkladanie ponúk 
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:        
 
2. Názov predmetu obstarávania:  
„Mrazené výrobky“ 
 
3. Druh zákazky: Tovar 
 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
CPV kód 15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky 
 
5. Miesto dodania: ............................................. 
 
6. Opis predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje pre predmet zákazky „komodita – „Mrazené 
výrobky“ povinnosť dodávať výrobky najvyššej kvality a plniť požiadavky stanovené 
legislatívou.  
6.1 Predpokladané množstvá tovaru sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej 
spotreby verejného obstarávateľa a budú verejným obstarávateľom upravované počas 
platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.  
6.2 Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj taký tovar, 
ktorý nie je uvedený v Prílohe č. ....... k tejto výzve alebo iný druh tovaru na základe 
zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy alebo v prípade potreby v 
súlade s §18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
6.3 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne 
objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa 
počas trvania rámcovej dohody.  
6.4 Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude  vykonávať kontrolu 
preberaného tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa 
požadované parametre napr. overením, aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu 
minimálnej trvanlivosti. V prípade ak uchádzač poruší zásadu kvality dodaného tovaru, 
verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy.   



Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce 

 
 

6.5 Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom podpíše Rámcovú dohodu na obdobie 48 
mesiacov, tovar bude objednávať na základe pravidelných čiastkových objednávok podľa 
potreby verejného obstarávateľa.  
6.6 Súčasťou predmetu obstarávania  sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto 
dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania. Verejný 
obstarávateľ požaduje zabezpečovať dovoz tovaru v špeciálne upravených autách pre 
mrazený tovar.  
6.7 Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na Mrazené výrobky: 
a) Hlbokozmrazenou potravinou určenou na ľudskú spotrebu (ďalej len „hlbokozmrazená 
potravina“) je potravina, ktorá bola podrobená vhodnému procesu rýchleho zmrazenia, pri 
ktorom je v závislosti od typu výrobku čo najrýchlejšie prekonaná zóna maximálnej 
kryštalizácie a výsledná teplota výrobku je vo všetkých jeho častiach trvalo udržiavaná na 
úrovni najmenej – 18 °C alebo nižšej. Pri uvádzaní na trh musí byť táto vlastnosť uvedená na 
označení. 
b) Suroviny na výrobu hlbokozmrazenej potraviny musia byť zdravotne neškodné, v 
požadovanej kvalite a čerstvosti. 
c) Príprava a hlboké zmrazenie sa musia realizovať okamžite za použitia vhodného 
technického zariadenia, aby sa chemické, biochemické a mikrobiologické zmeny obmedzili 
na minimum. 
d) Počas skladovania, uchovávania alebo prepravy hlbokozmrazenej potraviny sa pri 
zachovaní správnej skladovacej a prepravnej praxe) môže teplota potraviny prechodne zvýšiť 
najviac na -15 °C. 
e) Hlbokozmrazená potravina, ktorá je určená na uvedenie na trh konečnému spotrebiteľovi, 
musí byť balená do vhodného obalu, ktorý ju chráni pred vysušením, znečistením, 
mikrobiálnou a inou vonkajšou kontamináciou. 
f) Hlbokozmrazená potravina, ktorá je určená na uvedenie na trh konečnému spotrebiteľovi 
alebo reštaurácii, nemocnici, závodnej jedálni alebo inému zariadeniu spoločného 
stravovania, musí mať 
- názov doplnený slovom „hlbokozmrazený“ v príslušnom gramatickom tvare, 
- okrem dátumu minimálnej trvanlivosti uvedenú aj lehotu, počas ktorej môže konečný 
spotrebiteľ uchovávať túto potravinu, a teplotu uchovávania alebo druh zariadenia, v akom sa 
musí uchovávať, 
- uvedené upozornenie, že po rozmrazení sa potravina nemá znovu zmrazovať, 
- uvedený údaj identifikujúci výrobnú dávku.  
 
Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný 
názov výrobku  označeného obchodným názvom, bude mať verejný obstarávateľ za to, že 
uchádzač uvažoval s tým výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.  
Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých výrobkov musia tieto mať vlastnosti 
(parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) 
výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ v Prílohe č......... 
Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.  
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 
špecifikovaný.  



Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce 

 
 

 
7.  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: ......................bez DPH 
 
 
8. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Nevyžaduje sa. 
 
9. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená: Rámcová dohoda na dobu 48 mesiacov 
9.1 Návrh rámcovej dohody tvorí prílohu č. 3 k tejto výzve. Do návrhu rámcovej dohody 
doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená 
osoba uchádzača. 
9.2 Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť 
použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu rámcovej dohody, a to bez 
finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o 
verejnom obstarávaní.  
9.3 Rámcová dohoda nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými 
podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 
 
10.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:  
Doba trvania rámcovej dohody: 48 mesiacov. 
Termín dodania predmetu zákazky: v súlade s čiastkovými objednávkami. 
 
Uchádzač sa zaväzuje dodávať verejnému obstarávateľovi tovar priebežne počas platnosti 
a účinnosti Rámcovej dohody do miesta dodania tovaru v lehote najneskôr do 24 hodín od 
doručenia objednávky na základe rozhodnutia zodpovednej osoby, ktoré uvedie v čiastkovej 
písomnej alebo telefonickej objednávke, termín a čas doručenia tovaru. 
 
Tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, 
množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpečená kvalita 
tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa žiakov a personálu. 
 
11. Platobné podmienky: 
11.1 Zákazka bude financovaná:  
Prostredníctvom finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Cenu čiastkových 
objednávok uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným 
stykom. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.  
11.2Vlastná platba bude realizovaná:  
Uchádzač vystaví faktúru, splatnosť  faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu 
predmetu plnenia podľa čiastkovej objednávky a špecifikáciu fakturovanej sumy. 
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR. 
 
12.Lehota viazanosti ponuky 
12.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty stanovenej verejným obstarávateľom t. j. do .................. 
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13.Jazyk ponuky 
13.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. 
13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov  so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne 
preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka. 
 

14.  Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude:  
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie 
ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu 
ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a  podporujú 
hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v 
súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.  
14.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH  
14.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk  
a. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu 
celkom s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, 
pričom „x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.  
b. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.  
c. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky 
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.  
 
15. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov: 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia  
a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky.  
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 

b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V 
prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 
ponuka hodnotená.  

c) 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).  

d) Doklad o správnej výrobnej praxi, správnej hygienickej praxi: HACCP Systém analýzy 
rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov vo výrobe. Zo zákona o potravinách č. 
152/1995 a jeho neskorších noviel, ako aj Potravinového kódexu SR vyplýva povinnosť 
pre všetkých výrobcov a osoby, ktoré manipulujú alebo uvádzajú potraviny do obehu, 
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vypracovať a zaviesť do praxe Správnu výrobnú prax a systém zabezpečenia kontroly 
hygieny potravín HACCP. Cieľom je zabezpečiť optimalizáciu výroby potravín, pochutín 
a nápojov, uspokojenie výživových potrieb ľudského organizmu a minimalizáciu 
zdravotných rizík.  

e) Platné osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej 
spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle 
potravinového kódexu SR alebo platnej legislatívy. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude 
vykonávať na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, uchádzač predloží uzavretú 
zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú 
spôsobilé na prepravu predmetu zákazky. Z predložených potvrdení musí byť zrejmé, že 
prevádzka uchádzača spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných 
predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín rastlinného a živočíšneho 
pôvodu a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do 
členských štátov Európskej únie.  

 
16. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:  
16.1 Uchádzačom navrhovaná 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 zákon o 
cenách vykonáva. 
16.2 Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie 
meniť počas doby dodania predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na 
základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. 
16.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie:  
-  navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,  
-  výška a sadzba DPH,  
-  navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 
„Nie som platcom DPH“. 
Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa 
nezvýši.  
16.4 Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu 
je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. 
 
17. Obsah ponuky uchádzača:  
15.1  Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 1 
15.2  Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka), Príloha č. 2 
15.3  Doplnený a podpísaný návrh Rámcovej dohody, Príloha č. 3 
15.4  Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4 
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
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18.  Lehota na predkladanie ponúk:  .............................. do ................ hod. 
 

    19. Miesto a spôsob predloženia ponúk 
Ponuka predložená v elektronickej podobe:  
Ponuka je doručená na emailovú adresu: ................................................. 
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA - „Mrazené výrobky“  
 
Predložením ponuky musí byť uchádzačom predložená dokumentácia v rozsahu:  
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača  
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 
Príloha č. 3 – Rámcová dohoda (návrh) 
Prílohač.4 – Vyhlásenie uchádzača podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom 
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenovaná 
(scan) a doručená v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.  
 
20. Doplňujúce informácie 
20.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet 
zákazky uvedené v tejto výzve. 
20.2 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk,  bude 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
20.3 V prípade, ak úspešných uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 
20.4 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
20.5 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných 
dôvodov: 
a) nebude predložená ani jedna ponuka, 
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve 
d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky 
určená verejným obstarávateľom 
e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo 
 
V ....................., dňa.......................       
                                                                                                ...................................................... 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača  
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka) 
Príloha č. 3 – Rámcová dohoda (návrh) 
Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača 
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Príloha č. 1 

Identifikačné údaje uchádzača 
Názov zákazky: „Mrazené výrobky“ 

Obchodný názov spoločnosti:    
Sídlo alebo miesto podnikania:  

 Ulica, číslo sídla: 
   
PSČ: 
   
Mesto: 
   
Štát: 
   
Štatutárny zástupca: 
   
Meno, priezvisko, titul: 
   
Telefón: 
   
E-mail: 
   
Internetová adresa: 
   
Všeobecné identifikačné údaje:    
IČO:  
   
IČ DPH: 
   
DIČ: 
   
IBAN: 
   
Banková inštitúcia: 
   
Kontaktná osoba: 
   
Meno, priezvisko, titul:     
E-mail: 
   
 
 
V ..................................., dňa ...................    

......................................................... 
     podpis a pečiatka uchádzača, 

                                                                                               resp. osoby oprávnenej konať za  
uchádzača 
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Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

Skupiny potravín 
Predpokladané 

množstvo                           
na 48 mesiacov                                                                                

Jedn. cena 
bez DPH 

Spolu cena 
bez DPH 

Spolu cena s 
DPH 

7. Mrazená zelenina  Merná jed. Množstvo 
1 Brokolica ružice 10kg kg 920   0,00 0,00 
2 Špenátový pretlak 450g ks 768   0,00 0,00 
3 Karfiol 10kg kg 606   0,00 0,00 
4 Kel 10kg kg 34   0,00 0,00 
5 Kel ružičkový 2,5kg ks 8   0,00 0,00 
6 Kúpeľná zelenina 2,5kg kg 556   0,00 0,00 
7 Maďarská zelenina 2,5kg kg 280   0,00 0,00 
8 Fazuľka zelená celá 2,5kg kg 200   0,00 0,00 
9 Hrášok 350g ks 60   0,00 0,00 

10 Tekvica 2,5kg kg 102   0,00 0,00 
11 Mrazené černice 2,5kg ks 80   0,00 0,00 
12 Mrazené hríby dubáky celé kg 2   0,00 0,00 
  Spolu       0,00 0,00 
 

Skupiny potravín 
Predpokladané 

množstvo                           
na 48 mesiacov                                                                               

Jedn. 
cena bez 

DPH 

Spolu cena 
bez DPH 

Spolu cena s 
DPH 

    
Merná 

jed. 
Množstvo     

1 Kurča bez drobkov  gramažované 1500g 
trieda kvality A hlbokomrazené, porcované na 
táckach (slovenské) 

kg 284 

  0,00 0,00 
2 Kuracie štvrte hlbokomrazené gastro 12kg., 

porcované na táckach (slovenské) 
kg 60 

  0,00 0,00 
3 Kuracie prsia bez kostí a kože 

hlbokomrazené, porcované na táckach 
(slovenské)   

kg 3 798 

  0,00 0,00 
4 Kuracie stehenné plátky bez kosti 

hlbokomrazené, porcované na táckach 
(slovenské)  

kg 560 

  0,00 0,00 
5 Kuracie stehná kalibrované 260 g trieda 

kvality A hlbokomrazené, porcované na 
táckach (slovenské) 

kg 5 350 

  0,00 0,00 
6 Kačacie stehná kalibrované 250g 

hlbokomrazené  
kg 668 

  0,00 0,00 
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Príloha č. 3 

Rámcová dohoda 
„Mrazené výrobky“ 
(ďalej len „zmluva“) 

uzatvorená  podľa § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 

KUPUJÚCI: 
Názov:      
So sídlom:        
Zastúpená:        
IČO:            
DIČ:        
Email:      
 
(ďalej aj len ako „Kupujúci“) 
 
a 
 
PREDÁVAJÚCI: 
Obchodné meno:   
Sídlo:     
IČO:        
DIČ:     
IČ DPH:     
obchodná spoločnosť je zapísaná v OR ...... 
Oddiel: .... vložka č. ..... 
Menom spoločnosti koná:    
Bankové spojenie:    
IBAN:     
BIC:     
Kontaktná osoba:   
Tel.:     
Mobil:     
E-mail:     
(ďalej aj len ako „Predávajúci“) 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky  „Mrazené  výrobky“,  ktorej víťazom sa stal predávajúci.  
 

Článok č. I 
Predmet zmluvy 

1.1 Účelom tejto zmluvy je ustanoviť rámcové zmluvné podmienky pre uzatváranie čiastkových 
objednávok (ďalej len „objednávok“) medzi predávajúcim a kupujúcim, s cieľom zabezpečiť 
opakovanú a kontinuálnu dodávku potravín pre .............................................................v závislosti od 
požiadaviek a potrieb kupujúceho, za podmienok ustanovených touto zmluvou a jednotlivými  
objednávkami.  
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1.2 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa budú riadiť ustanoveniami tejto zmluvy, pokiaľ 
objednávka uzavretá medzi zmluvnými stranami na základe a v rozsahu tejto zmluvy neustanoví inak.  
1.3 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy riadne 
a včas dodávať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 „ Zoznam tovaru – Mrazené výrobky“ 
tejto zmluvy (ďalej len „tovar“). 
1.4 Kupujúci pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim bude  vykonávať kontrolu preberaného 
tovaru z dôvodu overenia či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti,  aký 
čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti.  
1.5 V prípade ak predávajúci poruší zásadu čerstvosti a kvality dodaného tovaru, kupujúci tento 
nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy.   
1.6 V prípade bezproblémového dodania tovaru predávajúcim sa kupujúci zaväzuje riadne a včas 
dodaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, určenú v súlade s čl. 
IV. tejto zmluvy.   
1.7 Kupujúci  je oprávnený v  objednávke objednať aj taký tovar, ktorý nie je uvedené v Prílohe č. 1 
k tejto zmluve alebo iný druh tovaru na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné 
hodnoty stravy pre klientov. 
1.8 Predávajúci sa zaväzuje počas celého trvania tejto zmluvy mať v obchodnej ponuke a k dispozícii 
pre kupujúceho celý sortiment tovaru podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.  
1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah a množstvo tovaru uvedené v Prílohe č.1 k tejto zmluve je 
len orientačné a skutočne odobrané množstvo sa bude odvíjať od skutočných potrieb kupujúceho po 
dobu trvania tejto zmluvy. 
1.10 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať tovar, ktorý musí spĺňať všetky zákonom 
stanovené normy a musí byť 1. akostnej triedy. Predávajúci bude všetky plnenia tejto zmluvy 
vykonávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a štandardmi kvality uplatňujúcimi sa v danej 
oblasti.  
 

Článok č. II. 
Dodacie podmienky 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy priebežne počas 
platnosti tejto zmluvy do miesta dodania tovaru na základe rozhodnutia zodpovednej osoby, ktoré 
uvedie v čiastkovej písomnej alebo telefonickej objednávke, termín a čas doručenia tovaru. Spolu 
s tovarom bude doručený dodací list. 
2.2 Tovar bude dodávaný na základe objednávok vystavených zodpovednou osobou kupujúceho, ktoré 
budú obsahovať množstvo, druh tovaru, požadované miesto dodania a lehotu plnenia. Kupujúci môže 
požadované dodávky objednať formou telefonickej objednávky. V prípade oneskorenia predložených 
objednávok predávajúci nemôže byť sankcionovaný za neúplné, oneskorené dodanie tovaru.  
2.3 Súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t. j. 
zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie  v mieste plnenia.  
2.4 Dopravu predmetu kúpy na miesto dodania, určené kupujúcim v objednávke, zabezpečuje 
predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením 
alebo znehodnotením. 
2.5 Na tento účel predávajúci vlastní platné osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu potravín a surovín v zmysle 
potravinového kódexu SR. V prípade, ak dodávka tovaru sa bude vykonávať na základe zmluvného 
vzťahu s dopravcom, uchádzač predloží uzavretú zmluvu s dopravcom a potvrdenie hygienickej 
spôsobilosti na motorové vozidlá, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu zákazky. Z predložených 
potvrdení musí byť zrejmé, že prevádzka uchádzača spĺňa všetky príslušné hygienické požiadavky 
podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu hlbokozmrazených potravín a ich 
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uvádzanie na trh v Slovenskej republike, resp. uvádzanie na trh a vývoz do členských štátov Európskej 
únie.  
 

Článok č. III. 
Kúpna cena 

3.1 Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR 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. 
3.2 Kúpna cena tovaru  bez DPH .................................... 
Výška DPH                                  .................................... 
Kúpna cena tovaru s DPH           ...................................... 
Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej prirážky 
a ďalších nákladov spojených s dodávkou tovaru na miesto určenia. 
3.3 Cenu tovaru je možné meniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene zákonných 
podmienok pre výpočet DPH a iných administratívnych opatrení štátu.  
3.4 V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež 
ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a 
predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále 
poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v 
neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takého 
plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním 
poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.  
3.5 Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zvýšiť jednotkové ceny počas trvania zmluvy v prípade ak 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
www.apa.sk v časti Agrárne trhové informácie Slovenska (ATIS) dva krát po sebe zverejní zvýšenie 
ceny danej potraviny. Kupujúci bude porovnávať zvýšenie ceny predávajúceho na konkrétny druh 
potraviny  s priemernou cenou potraviny, ktorá je  zverejnená na www.apa.sk . 
 

Článok č. IV. 
Platobné podmienky 

4.1 Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný, dodaný a kupujúcim prebraný druh tovaru 
podľa nevyhnutnej potreby kupujúceho počas trvania zmluvy. 
4.2 Kúpna cena je splatná na základe faktúry, ktorá bude kupujúcemu odovzdaná súčasne 
s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny, 
povinnou prílohou faktúry je dodací list skutočne prebraného tovaru kupujúcim. Lehota splatnosti 
faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň 
odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. 
4.3 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude 
absentovať dodací list, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu do dátumu splatnosti s tým, že 
prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku 
opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry. 
  

Článok č. V. 
Možnosť odmietnutia tovaru 

5.1 Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, 
štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného  v objednávke, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. Kupujúci odmietne prevziať tovar aj v prípade ak  hlbokozmrazené výrobky budú javiť znaky po 
rozmrazení, budú s obsahom vody, kupujúci identifikuje cudzí zápach. V prípade ak predávajúci 
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poruší zásadu kvality dodaného tovaru, kupujúci tento nepreberie a bude to považovať za hrubé 
porušenie zmluvy. 
 

Článok č. VI. 
Zodpovednosť za vady a akosť tovarov 

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa kvalitatívne  
požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i normami a 
požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa zaväzuje, že dodávaný tovar 
bude zodpovedať zákonu číslo 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Vyhláškam 
v súlade s Potravinovým kódexom SR. 
6.2 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto 
zmluvy a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel.   V prípade, ak sa 
tak nestane a  tovar má vady,  kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar so zjavnými vadami. 
Prípadné skryté vady alebo zjavné vady dodaného tovaru nezistené pri preberaní tovaru, kupujúci 
písomne oznámi predávajúcemu bez zbytočného  odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia 
záručnej doby - Záručná doba stanovená výrobcom bude vyznačená na obaloch tovaru alebo pri 
nebalenom tovare na dodacom liste. 
6.3 Predávajúci zaručuje, že ním dodaný tovar bude mať požadovanú akosť po celú dobu minimálnej 
trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dĺžkou záručnej doby poskytovanej 
výrobcom.   
6.4 Ak kupujúci zistí zjavné vady  pri dodaní tovaru vrátane vád súvisiacich s kvalitou tovaru, má 
právo ho odmietnuť t.j. neprevziať, a to v takom množstve a rozsahu, na aké sa táto vada vzťahuje, 
tým, že si voči predávajúcemu uplatní reklamáciu ihneď i s odôvodnením.  
6.5 Kupujúci má nárok na dodanie chýbajúcej časti alebo chýbajúceho množstva tovaru na dodanie 
náhradného tovaru a to najneskôr do 30 minút od zistenia tejto skutočnosti a neprevzatia pôvodnej 
dodávky tovaru.  
6.6 Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných a vád akosti ihneď. Reklamáciu 
skrytých vád tovaru je predávajúci povinný vysporiadať do 24 hodín odo dňa prijatia reklamácie. 
6.7 Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 dní po jej doručení. Ak sa 
v tejto lehote nevyjadrí, znamená to, že súhlasí s opodstatnenosťou reklamácie. 
6.8 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť 
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady 
tovaru.  
 

Článok č. VII. 
Sankcie 

7.1 Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia v dohodnutom 
termíne, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený 
uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každé jedno porušenie.  To platí aj 
v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na 
užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa tejto 
zmluvy. 
7.2 V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
7.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo doklady podľa 
tejto zmluvy.  
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7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so  zásadami 
poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných 
povinností.  
7.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu 
omeškaním predávajúceho vznikla. Zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. Pre účely tejto zmluvy sa škodou rozumejú aj náklady kupujúceho 
na zabezpečenie rovnakého alebo porovnateľného tovaru u iného predávajúceho v prípade omeškania 
predávajúceho s dodaním tovaru alebo odstránením vád tovaru, pokiaľ toto omeškanie ohrozuje 
činnosť kupujúceho.  
 

Článok č. VIII. 
Doba platnosti a skončenie zmluvy 

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo 
do vyčerpania kúpnej ceny, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Opakované plnenie bude 
zabezpečované na základe čiastkových objednávok.   
8.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v zmysle Občianskeho zákonníka 
v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
8.3 Každá zo zmluvných strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to 
písomnou výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná 
a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa 
uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
8.4 Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite 
písomne odstúpiť  od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, 
v súlade s platnou  právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné porušenie povinností považovať 
porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť 
strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci. 
8.5 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do likvidácie, 
na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že 
plnenie záväzkov predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené a kupujúci zistí, že jeho 
Osvedčenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného 
prostriedku na prepravu predmetu zmluvy v zmysle Potravinového kódexu SR stratilo platnosť.  
8.6 Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a 
nároku na zmluvnú pokutu.  
 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

9.1 Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
9.2 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými očíslovanými dodatkami na základe 
dohody zmluvných strán.  
9.3 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre 
predávajúceho a tri pre kupujúceho. 
9.4 Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola uzatvorená 
podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, s jej 
obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.   
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Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií   „Mrazené výrobky“ 
 
 
 
V............................., dňa: ................................               V ............................, dňa: .................................. 
 
 
 Kupujúci:                                                              Predávajúci:           
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Príloha č. 4 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 
....................................................................................................................................................... 

týmto vyhlasuje, že:  
- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Mrazené výrobky“, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných 
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk; 

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné; 

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 
- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo 

nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať 
všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená; 

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; 

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva 
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia; 

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, 
môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov; 

- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania, 
realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky, v zmysle zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by 
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) 
akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži,  

 neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 
zadaním tejto zákazky,  

 bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná 
za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu 
procesu verejného obstarávania, 

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie, ku 
kontrole verejného obstarávania. 

 

 

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

   

............................................................. 
podpis a pečiatka uchádzača,  
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača  

 
 

 



Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce 

 
 

Príloha č. 3 

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk 
podľa  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 

1. Názov verejného obstarávateľa:  .......................................................................... 
2. Sídlo verejného obstarávateľa:  .......................................................................... 
3. Predmet / názov zákazky:            .......................................................................... 
4. Druh postupu:   .......................................................................... 
5. Dátum a čas vyhodnotenia: .......................................................................... 
6. Miesto vyhodnotenia:  .......................................................................... 
7. Prítomní členovia komisie:          .......................................................................... 
8. Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

.......................................................................... 
9. Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s 

uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:  

Obchodné meno / 
názov uchádzača, sídlo 

/ miesto podnikania 
uchádzača 

Poradie 
uchádzačov 

Návrh kritéria na 
vyhodnotenie ponúk 

predložené uchádzačom 

Podiel 
subdodávky 

Odôvodnenie 

     

     
     

10. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:  
11. Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: 
12. Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu 

s výhradou: 
13. Záver vyhodnotenia ponúk:  
14. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá 

skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom  
Mená a podpisy členov komisie: 
XY ............................................. 
YX ............................................. 
Miesto a dátum vypracovania zápisnice:  
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Príloha č. 4 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia úspešnému uchádzačovi 
 

  Váš list č. / zo dňa: - / - 
         Naše číslo:  
         Vybavuje:  
                                          Mobil:    
                     Email:    
     
 
 
 
Vec:    
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – úspešný uchádzač 
Predmet zákazky:         
 

Dňa .................................... verejný obstarávateľ, vyhlásil verejné obstarávanie na 
..................................v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
Po posúdení splnenia podmienok účasti, náležitostí ponuky a požiadaviek na predmet 

zákazky a po celkovom vyhodnotení ponúk podľa kritérií hodnotenia,  ste splnili podmienky 
účasti, náležitosti ponuky a požiadavky na predmet zákazky vyžadované verejným 
obstarávateľom vo výzve na predloženie cenovej ponuky a kritérium hodnotenia najnižšia 
cena za predmet obstarávania s DPH.     

 
 
Na základe uvedených skutočností, Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že ste sa stali 

úspešným uchádzačom a Vašu ponuku verejný obstarávateľ  prijal a podpíše s Vami 
objednávku , kúpnu zmluvu, rámcovú dohodu ...... 

 
 
 
S pozdravom,                                                               
 
        meno, priezvisko, funkcia 

podpis zodpovednej osoby 
 
 
 
V ................... dňa.......................... 

 

Adresát:  
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Príloha č. 5  

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia neúspešnému uchádzačovi 
 
 

  Váš list č. / zo dňa: - / - 
         Naše číslo:  
         Vybavuje:  
                                          Mobil:    
                     Email:    
     
 
 
 
Vec:  
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – neúspešný uchádzač 
Predmet zákazky:         
 

Dňa .................... verejný obstarávateľ, vyhlásil verejné obstarávanie na 
......................v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

Po posúdení splnenia podmienok účasti, náležitostí ponuky a požiadaviek na predmet 
zákazky a po celkovom vyhodnotení ponúk podľa kritérií hodnotenia,  ste splnili podmienky 
účasti, náležitosti ponuky a požiadavky na predmet zákazky vyžadované verejným 
obstarávateľom vo výzve na predloženie cenovej ponuky.  

Plnením kritéria stanoveného verejným obstarávateľom ste sa umiestnili na ....... 
mieste.  
Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť:  

 
........................................................................................................................................ 
 
Na základe uvedených skutočností, Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že ste sa stali 

neúspešným uchádzačom a Vašu ponuku verejný obstarávateľ  neprijal.  
 

Za účasť na predmetnom verejnom obstarávaní ďakujeme. 
 
 
 
S pozdravom,                                                                

meno, priezvisko, funkcia 
podpis zodpovednej osoby 

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

Adresát:  
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Príloha č. 6 

Konflikt záujmov 
podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

Čestné vyhlásenie  o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO 
 

 

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) 
............................................................................................. 

 

Verejné obstarávanie (VO) .......................... (názov zákazky a identifikácia zákazky) 

 

čestne vyhlasujem, že 

 

1. poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa 
prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo 
obstarávacích služieb konajúceho v mene 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 VO, 

2. podľa mojich vedomostí nie som s ohľadom na uvedené VO a subjekty, ktoré predložili 
ponuky alebo požiadali o účasť, v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ohroziť 
nestrannosť a nezávislosť priebehu a výsledku predmetného VO, 

 
 
 
 

Meno a priezvisko, titul:  

Funkcia:  

Podpis a pečiatka:  

Dátum a miesto:  

 
 


