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Poverenie k realizácii verejného obstarávania  
(Pozn.: relevantné v prípade, že verejné obstarávanie bude vykonávať poverená osoba) 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

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

len „ZoVO“):  

Názov: 

Adresa:  

Zastúpený:  

IČO:  

DIČ:  

IČ pre daň:  

 Bankové spojenie:  

IBAN: 

SWIFT (BIC): 

Tel:  

E-mail:  

Internetová stránka:  
 

2. Identifikácia poverenej osoby: 

(titul, meno a priezvisko; prípadne funkcia) 
 

3. Predmet verejného obstarávania - zákazka:  

(slovné pomenovanie obstarávaného tovaru, služby alebo stavebnej práce; výstižný opis) 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: ................................ € bez DPH (Pokiaľ je známa. 

Uviesť presnú číselnú hodnotu, resp. finančný limit v ktorom sa zákazka nachádza, ak nebola 

určená presná číselná hodnota) 

 

 

Verejný obstarávateľ definovaný v bode 1. tohto poverenia, týmto poveruje osobu 

definovanú v bode 2. tohto poverenia k realizácií verejného obstarávania  zákazky definovanej 

v bode 3. tohto poverenia, v súlade so ZoVO a Vnútornou smernicou č.1. Verejné obstarávanie  

predmetnej zákazky poverená osoba vykoná na základe tohto poverenia v plnom rozsahu, 

v súlade s pravidlami a postupmi uvedenými vo Vnútornej smernici č.1. 

 

 

Poverená osoba svojim podpisom poverenie prijíma.  

 

 

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

 

 

Za verejného obstarávateľa:                                         Poverená osoba: 
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Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

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

len „ZoVO“):  

Názov: 

Adresa:  

Zastúpený:  

IČO:  

DIČ:  

IČ pre daň:  

 Bankové spojenie:  

IBAN: 

SWIFT (BIC): 

Tel:  

E-mail:  

Internetová stránka:  

 

2. Predmet verejného obstarávania - zákazka:  

(slovné pomenovanie obstarávaného tovaru, služby alebo stavebnej práce; výstižný opis) 

 

3. Spôsob určenia PHZ:  

Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez DPH.  

Verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o 

zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky (uviesť napr. internetové linky 

tovarov, stavebných prác, služieb, linky zverejnených zmlúv na EKS, resp. centrálnom 

registri zmlúv, resp. iných internetových stránkach).  

Ak nemá verejný obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí PHZ na základe 

údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov 

získaných iným vhodným spôsobom (napr. e-mailový prieskum, písomný prieskum a pod.). 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: ................................ € bez DPH (uviesť presnú číselnú 

hodnotu, resp. finančný limit v ktorom sa zákazka nachádza, ak nebola určená presná číselná 

hodnota s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov 

ZoVO.) 

 

5. Test bežnej dostupnosti: 

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

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

z uvedených podmienok: 

 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno  Nie 

1 
nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na 

základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek   

 
 

2 
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností 

alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň  

 
 

3 

sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo 

poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa,  

dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov 

a iné osoby na trhu 
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(pozn.: V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom čase 

bežne dostupný na trhu). 

 

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

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

na trhu: 

 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie 

4 sú určené na uspokojenie bežných 

prevádzkových potrieb 

 
 

5 sú spotrebného charakteru   

 
(pozn.: V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom 

čase bežne dostupný na trhu). 

 

(pozn.: V prípade relevantnosti: Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto 

vyhlásení je možné považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku). 

 

 

Záver*:  Bežne dostupný/á tovar, služba 

alebo stavebná práca 

Nie bežne dostupný/á tovar, 

služba alebo stavebná práca 
*  Nehodiace sa preškrtnite 

 

Odôvodnenie: 
(uviesť odôvodnenie ku každému vyššie uvedenému bodu) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

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

          

 

 

............................................ 
za verejného obstarávateľa 

(verejný obstarávateľ, resp. poverená osoba) 
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Zápis o prieskume trhu 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

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

len „ZoVO“):  

Názov: 

Adresa:  

Zastúpený:  

IČO:  

DIČ:  

IČ pre daň:  

 Bankové spojenie:  

IBAN: 

SWIFT (BIC): 

Tel:  

E-mail:  

Internetová stránka:  

 

2. Predmet verejného obstarávania – zákazka: 

(slovné pomenovanie obstarávaného tovaru, služby alebo stavebnej práce; výstižný opis) 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: ................................ € bez DPH (uviesť presnú číselnú 

hodnotu, resp. finančný limit v ktorom sa zákazka nachádza, ak nebola určená presná číselná 

hodnota) 

 

4. Spôsob vykonania prieskumu:  

(uviesť, či sa vykonal prieskum osobne obhliadkou u dodávateľa, poskytovateľa resp. 

zhotoviteľa; telefonicky, faxom, internetom, prostredníctvom katalógov alebo inými 

spôsobmi) 

 

5. Zistené údaje:  

(uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, resp. aj označenie prevádzkarne, predajne a zistenú 

cenu, kvalitu, ako aj iné v danom prípade relevantné zistené úžitkové vlastnosti, ponúkanú 

cenu a pod.) 

Pozn.: 

- splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO (je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu): u záujemcov preverenie pred 

vyhlásením verejného obstarávania a u úspešného uchádzača pred uzavretím zmluvy, 

z verejne dostupných registrov. 

 

P. 

č. 

Dodávateľ 

(obchodné meno, 

adresa jeho sídla) 

Cena v € 

 (s DPH / konečná 

suma pre neplatcov 

DPH) 

Kontaktná 

osoba 

(tel. č.) 

Prieskum 

vykonaný 

dňa 

 

Spôsob 

vykonania 

prieskumu *) 

 

Poznámka 

1.        

2.       

3.       

...       

*) O - osobne, T - telefonicky, F - faxom, K - katalóg, P –prospekt, I – internet, E – e-mail a pod., 

 

6. Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo 

ponúk:  
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(na základe vyššie uvedených zistených údajov a po zvážení aj vlastných nákladov - napr. 

dopravných, odôvodnenie výberu, ak nebola vybratá najnižšia cena a pod.) 

 

7. Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia:  

(uviesť poradie jednotlivých ponúk, ktoré boli vyhodnocované na základe určených kritérií 

na vyhodnotenie) 

 

8. Spôsob vzniku záväzku: 

a) na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovaru, služby alebo 

stavebných prác 

b) na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovaru, služby alebo 

stavebných prác alebo úhrady hotovosťou 

c) zmluva a následná fakturácia za dodávku tovaru, služby alebo stavebných prác 

Pozn.: 

- verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO (je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu; nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO (ak konflikt záujmov podľa § 23 ZoVO nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami). Ustanovenie § 11 ZoVO tým nie je dotknuté, t.j. 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 

rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora34) alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného 

predpisu,33) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.34) Zákaz podľa § 11 

ods. 1 ZoVO sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným 

obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú 

fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 
 

33) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
34) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. 
 

- povinnosť verejného obstarávateľa uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 

hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení 

kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu 

zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa (§ 117 ods. 6 ZoVO); vrátane 

uverejnenia súhrnnej správy o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 €, ktoré 

uzavrel za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje 

ZoVO a ktoré neboli povinne zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (§ 10 ods. 10 

ZoVO). 

 

9. Titul, meno a priezvisko, prípadne funkcia a pracovisko zamestnanca, resp. poverenej 

osoby, ktorá vykonala prieskum: .......................................... 

 

Vyhlasujem svoju nestrannosť pri vykonaní prieskumu, vrátane dodržania princípov 

verejného obstarávania uvedené v § 10 ods. 2 ZoVO.  

 

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

............................................ 
za verejného obstarávateľa 

(verejný obstarávateľ, resp. poverená osoba) 
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Oznámenie výsledku verejného obstarávania úspešnému uchádzačovi 
 

 

 

Hlavička verejného obstarávateľa, resp. poverenej osoby 

__________________________________________________________________________      

č.j.: ...........        V ................ , dňa................ 

 

          

 

                       

        Adresát 

                               --------------------------------------- 

 

 

VEC: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZoVO“): na ...................................... (druh verejného obstarávania 

– zákazky, napr. na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác stavebného diela, 

poskytnutie služby) s názvom: „......................... (názov zákazky)“  

 - oznámenie výsledku verejného obstarávania 

 

 

 Obec ...................................., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZoVO 

na verejné obstarávanie zákazky na ...................................... (druh verejného obstarávania – 

zákazky, napr. na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác stavebného diela, poskytnutie 

služby): „......................... (názov zákazky)“ v zmysle § 117 ZoVO Vám týmto oznamuje 

výsledok verejného obstarávania:  

 

Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie 

ponúk: 

1. ........................................................................................  

 - cena celého predmetu zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... € vrátane DPH 

2. ........................................................................................ 

 - cena celého predmetu zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... € vrátane DPH 

3. ........................................................................................ 

 - cena celého predmetu zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... € vrátane DPH 

 

 

Do fázy vyhodnotenia ponúk postúpili ............. (uviesť počet ponúk) ponuky. Na základe 

výsledku vyhodnotenia ponúk bolo zostavené matematicky jednoznačné poradie úspešnosti 

jednotlivých ponúk, pričom úspešným uchádzačom - víťazom verejného obstarávania sa stal 

uchádzač: .......................................................... (uviesť presný názov v zmysle obchodného, 

resp. živnostenského registra a pod.), nakoľko predložil po všetkých stránkach prijateľnú 

ponuku pre verejného obstarávateľa a z hľadiska kritérií na vyhodnotenie ponúk bol 

vyhodnotený ako najúspešnejší. 

 

 

Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia: 

(uviesť poradie úspešnosti) 
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Vaša ponuka bola vyhodnotená nasledovne: 

Vašu ponuku prijímame, nakoľko bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko ste vo 

svojej ponuke predložili: najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných 

ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu, v porovnaní s ponukami ostatných 

uchádzačov, ako najúspešnejšia.  

 

Verejný obstarávateľ uzavrie s Vami............ (uviesť spôsob záväzku, napr. Zmluvu o dielo 

a pod.) v zmysle Vami predloženej ponuky, podmienok vyhláseného verejného obstarávania 

a ustanovení príslušných právnych predpisov, v lehote viazanosti ponúk.  

Týmto Vás vyzývame na predloženie .............................. (uviesť v prípade relevantnosti napr. 

Zmluvu o dielo v dvoch vyhotoveniach, vrátane všetkých povinných príloh ako ocenený Výkaz 

výmer – Rozpočet a pod.).  

  

 

 Ďakujeme Vám za účasť vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

............................................ 
za verejného obstarávateľa 

(verejný obstarávateľ, resp. poverená osoba) 
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Oznámenie výsledku verejného obstarávania neúspešnému uchádzačovi, 

ktorého ponuka bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia 
 

 

Hlavička verejného obstarávateľa, resp. poverenej osoby 

__________________________________________________________________________      

č.j.: ...........        V ................ , dňa................ 

 

          

 

                       

        Adresát 

                               --------------------------------------- 

 

 

VEC: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZoVO“): na ...................................... (druh verejného obstarávania 

– zákazky, napr. na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác stavebného diela, 

poskytnutie služby) s názvom: „......................... (názov zákazky)“  

 - oznámenie výsledku verejného obstarávania 

 

 

 Obec ...................................., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZoVO 

na verejné obstarávanie zákazky na ...................................... (druh verejného obstarávania – 

zákazky, napr. na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác stavebného diela, poskytnutie 

služby): „......................... (názov zákazky)“ v zmysle § 117 ZoVO Vám týmto oznamuje 

výsledok verejného obstarávania:  

 

Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie 

ponúk: 

1. ........................................................................................  

 - cena celého predmetu zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... € vrátane DPH 

2. ........................................................................................ 

 - cena celého predmetu zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... € vrátane DPH 

3. ........................................................................................ 

 - cena celého predmetu zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... € vrátane DPH 

 

 

Do fázy vyhodnotenia ponúk postúpili ............. (uviesť počet ponúk) ponuky. Na základe 

výsledku vyhodnotenia ponúk bolo zostavené matematicky jednoznačné poradie úspešnosti 

jednotlivých ponúk, pričom úspešným uchádzačom - víťazom verejného obstarávania sa stal 

uchádzač: .......................................................... (uviesť presný názov v zmysle obchodného, 

resp. živnostenského registra a pod.), nakoľko predložil po všetkých stránkach prijateľnú 

ponuku pre verejného obstarávateľa a z hľadiska kritérií na vyhodnotenie ponúk bol 

vyhodnotený ako najúspešnejší. 

 

 

Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia: 

(uviesť poradie úspešnosti) 
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Vaša ponuka bola vyhodnotená nasledovne: 

Vašu ponuku neprijímame, nakoľko bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko 

ste predložili druhú najnižšiu ponukovú cenu celkom celého predmetu zákazky 

z vyhodnocovaných ponúk. Cena bola vyhodnotená v tomto kritériu v porovnaní s ponukami 

ostatných uchádzačov ako druhá najnižšia. 

 

 

 Ďakujeme Vám za účasť vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

............................................ 
za verejného obstarávateľa 

(verejný obstarávateľ, resp. poverená osoba) 
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Oznámenie výsledku verejného obstarávania neúspešnému uchádzačovi, 

ktorého ponuka bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia 
 

 

Hlavička verejného obstarávateľa, resp. poverenej osoby 

__________________________________________________________________________      

č.j.: ...........        V ................ , dňa................ 

 

          

 

                       

        Adresát 

                               --------------------------------------- 

 

 

VEC: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZoVO“): na ...................................... (druh verejného obstarávania 

– zákazky, napr. na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác stavebného diela, 

poskytnutie služby) s názvom: „......................... (názov zákazky)“  

 - oznámenie výsledku verejného obstarávania 

 

 

 Obec ...................................., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZoVO 

na verejné obstarávanie zákazky na ...................................... (druh verejného obstarávania – 

zákazky, napr. na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác stavebného diela, poskytnutie 

služby): „......................... (názov zákazky)“ v zmysle § 117 ZoVO Vám týmto oznamuje 

výsledok verejného obstarávania:  

 

Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie 

ponúk: 

1. ........................................................................................  

 - cena celého predmetu zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... € vrátane DPH 

2. ........................................................................................ 

 - cena celého predmetu zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... € vrátane DPH 

3. ........................................................................................ 

 - cena celého predmetu zákazky spolu s DPH, resp. konečná cena ... € vrátane DPH 

 

 

Do fázy vyhodnotenia ponúk postúpili .............(uviesť počet ponúk) ponuky. Na základe 

výsledku vyhodnotenia ponúk bolo zostavené matematicky jednoznačné poradie úspešnosti 

jednotlivých ponúk, pričom úspešným uchádzačom - víťazom verejného obstarávania sa stal 

uchádzač: ..........................................................(uviesť presný názov v zmysle obchodného 

resp. živnostenského registra a pod.), nakoľko predložil po všetkých stránkach prijateľnú 

ponuku pre verejného obstarávateľa a z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk bol 

vyhodnotený ako najúspešnejší. 

 

 

Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia: 

(uviesť poradie úspešnosti) 
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Vaša ponuka bola vyhodnotená nasledovne: 

Vašu ponuku neprijímame, nakoľko bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko ste 

predložili tretiu najnižšiu ponukovú cenu celkom celého predmetu zákazky z vyhodnocovaných 

ponúk. Cena bola vyhodnotená v tomto kritériu v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov 

ako tretia najnižšia. 

 

 

 Ďakujeme Vám za účasť vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

............................................ 
za verejného obstarávateľa 

(verejný obstarávateľ, resp. poverená osoba) 

 

 

 


