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Príloha č. 1 IRA 5/2011 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (možný vzor)
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
(zdôvodnenie postupu verejného obstarávania)
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica, ako verejný obstarávateľ
podľa ust. § 6 ods.1 písm. d) zákona NR SR 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“) určuje v zmysle § 5
ods.1 Zákona o verejnom obstarávaní, predpokladanú hodnotu zákazky na:
alt. 1
alt. 2
alt. 3

dodanie tovaru: „......................“
na poskytnutie služby: „......................“
uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“
Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) spolu bez DPH: ......................... €
Predpokladaná hodnota zákazky je určená na základe:

alt. 1
alt. 2
alt. 3

– predpokladaného sortimentu a množstva tovaru a aktuálnych jednotkových cien a pod.
– požadovaného rozsahu služby a aktuálnej ceny za obstarávanú službu, napr. aj z cenníkov a pod.
– aktuálneho rozpočtu stavebných prác od projektanta a pod.
Vzhľadom na vyššie uvedené:

-

bude na základe finančného limitu § 4 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní použitý postup zadávania
zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle § 102 Zákona o verejnom obstarávaní
alt. 1 na základe čl. VI. smernice bude vykonávať prieskum trhu, nakoľko PHZ je vyššia ako schválený
finančný limit v smernici. Verejný obstarávateľ použije postup podľa smernice.
alt. 2 na základe čl. V. smernice nebude vykonávať prieskum trhu, nakoľko PHZ je nižšia ako schválený
finančný limit v smernici. V tomto prípade verejný obstarávateľ použije zjednodušený postup ako pri
rokovacom konaní bez zverejnenia, t. j. vyberie si potenciálneho záujemcu a rokuje s ním
o podmienkach zákazky, najmä o technických, finančných a administratívnych podmienkach. Po
rokovaní s ním uzavrie prípadne zmluvu.

V Tatranskej Lomnici, dňa
............................................
za verejného obstarávateľa
titul, meno a priezvisko oprávnenej osoby
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Príloha č. 2 IRA 5/2011 Tabuľka finančných limitov zákaziek (vzor – tabuľka)
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Príloha č. 3 IRA 5/2011 Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

VYHLÁSENIE
O NESTRANNOSTI A DÔVERNOSTI SPRACÚVANÝCH INFORMÁCIÍ
TÝMTO, AKO SPRACOVATEĽ A TVORCA VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONUKY V RÁMCI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU – PRIESKUMU TRHU ZÁKAZKY NA

alt. 1
alt. 2
alt. 3

–

dodanie tovaru: „......................“,
poskytnutie služby: „......................“,
uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,

ako osoba zúčastnená na jej príprave a vyhotovení vyhlasujem v zmysle § 34 ods. 10 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“), že budem zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú
záujemcom.

V Tatranskej Lomnici, dňa

............................................
za verejného obstarávateľa
titul, meno a priezvisko oprávnenej osoby
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Príloha č. 4 IRA 5/2011 Výzva na predloženie ponuky (možný vzor)
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania záujemcu

Váš list/zo dňa

Náš list

Vybavuje

Tatranská Lomnica, dňa

VEC
alt. 1 Dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 Poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
– výzva na predloženie ponuky
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica, ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR 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“) na verejné
obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou – prieskumu trhu zákazky na
alt. 1 dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
v zmysle čl. VI. smernice k zadávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami Vás týmto vyzýva, ako oprávneného
dodávateľa (potencionálneho záujemcu), na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) Zákona o verejnom obstarávaní.
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 128, 059 60
Vysoké Tatry
Štatutárny zástupca:
Ing. Dagmar Tešliarová, riaditeľka organizácie
Kontaktná osoba:
napr. p. Peter Gura, prevádzkar organizácie
IČO:
35528290
DIČ:
2021204262
IČ DPH:
Neplatca DPH
Tel.:
052/4467561
Fax:
052/4467565
E-mail:
riaditelka@vdz-financie.sk
www.vdz-financie.sk
Web:
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. ú.:
7000092656/8180
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Určenie predmetu zákazky s dostatočne podrobným opisom:
Predmetom ponuky a zákazky je
alt. 1 dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
Jedná sa o ....................
Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky doručiť písomne poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa do podateľne do: ............
(dátum) do ............ hod. (čas).
Miesto a lehota otvárania ponúk:
Oprávnená osoba bude otvárať ponuky neverejne, po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii ............
Lehota viazanosti ponúk:
............ (dátum)
Pozn.: doporučená lehota min. 1 mesiac od lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob komunikácie s kontaktnou osobou za verejného obstarávateľa pre celý proces verejného
obstarávania:
Vysvetľovanie údajov uvedených vo výzve na predloženie ponuky alebo prípadne inej sprievodnej dokumentácie
z prílohy výzvy, verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým zainteresovaným záujemcom,
najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie
najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcovia môžu komunikovať s
verejným obstarávateľom, vrátane žiadosti o vysvetlenie, len písomne (v listinnej forme) a to prostredníctvom
pošty, faxom alebo osobné doručovanie.
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie aj zo strany verejného obstarávateľa sa bude uskutočňovať
písomne a to prostredníctvom pošty, faxom alebo osobné doručovanie. Verejný obstarávateľ stanovuje, že
v prípade doručenia žiadosti faxom od záujemcu, ten musí doručiť verejnému obstarávateľovi žiadosť aj
doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou. Na záver faxovej žiadosti požadujeme písať, že „Bude potvrdené
poštovou zásielkou“.
Oprávnená osoba nesmie počas vyhodnocovania ponúk poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu
ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám. Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia,
vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní do prijatia ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú
dôverné. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní a inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Miesto a lehota na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby alebo na uskutočnenie stavebných prác
(predmetu zákazky):
Sídlo verejného obstarávateľa: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica,
Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry.
Lehota na dodanie predmetu zákazky sa stanovuje max. do ...........
Otváranie ponúk, posúdenie splnenia podmienok účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich
uplatnenia v zmysle § 35 Zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ prostredníctvom oprávnenej osoby neverejne otvorí ponuky po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Následne posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na
predloženie ponuky a Zákonom o verejnom obstarávaní. Uchádzači budú posudzovaní systémom SPLNIL /
NESPLNIL. Po neverejnom akte otvárania ponúk, posúdení splnenia podmienok účasti a vyhodnotení ponúk
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bude vyhotovená Zápisnica z otvárania ponúk, z posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
a z vyhodnotenia ponúk.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk súvisiace s predmetom zákazky, ktorými sú napr.:
- ponuková cena predmetu zákazky vyhodnocovaného uchádzača spolu v EUR vrátane DPH
- prevádzkové náklady
- pozáručný servis a technická pomoc
- lehota dodanie tovaru
- lehota poskytnutia služieb
- lehota výstavby
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť:
- dĺžka záruky
- podiel subdodávok
- lehota splatnosti faktúr
Verejný obstarávateľ určí aj pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesmú byť diskriminačné
a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž.
Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky len tých uchádzačov, ktoré splnili podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní.
Pokiaľ ponuka niektorého z uchádzačov, v tejto fáze vyhodnotenia ponúk, bude zrejmá ako „mimoriadne nízka
ponuka“, oprávnená osoba v súlade s § 42 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní písomne požiada uchádzača
o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné Uchádzač musí zaslať odôvodnenie
nízkej ponuky do 5-tich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu
lehotu. Podrobnosti sa môžu týkať najmä (v zmysle § 42 ods. 3 písm. a) až e)) Zákona o verejnom obstarávaní.
Pri kritériu: najnižšia cena celkom s DPH ponúknutá uchádzačom, ktorého ponuka bude vyhodnocovaná, je
podklad pre identifikáciu víťaznej ponuky – úspešného uchádzača. Pokiaľ by v ponukách dvoch alebo viacerých
uchádzačov bola ponuková cena celkom s DPH rovnaká, o výslednom poradí rozhodne ................. Poradie
ostatných uchádzačov bude zostavené zostupne na základe ich vzájomného porovnania ponukových cien
s ponukovou cenou úspešného uchádzača. Musí byť preukázateľné, že cena víťaznej ponuky je zhodná alebo
nižšia ako rozpočet stanovený na kontrakt (predpokladaná hodnota zákazky).
Po vyhodnotení ponúk a spísaní Zápisnice, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk, vylúčeným uchádzačom
oznámi, že boli vylúčení s uvedením dôvodu ich vylúčenia.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých
uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet
zákazky.
Požiadavky na určenie ponukovej ceny a platobné podmienky:
Uchádzač uvedie ponukovú cenu celého predmetu zákazky spolu v EUR bez DPH, čiastku a sadzbu DPH, aj
vrátane DPH. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH upozorní na to v ponuke.
V prípade niektorých predmetov zákaziek (napr. rôzne druhy a množstvá tovarov, služieb, stavebné práce a pod.)
uchádzači v ponuke uvedú aj čiastkové ceny jednotlivých častí predmetu zákazky. Napr. v ponuke predložia
ocenený výkaz výmer z prílohy tejto výzvy a pod..
Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi preddavky ani zálohy. Úspešný uchádzač bude mať
právo na fakturáciu: ........... . Minimálna lehota splatnosti faktúr sa stanovuje na: .......... dní odo dňa ich
vystavenia. Právo vystavenia faktúry vzniká ........... .
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Požiadavky na prípadné variantné riešenia:
Verejný obstarávateľ pripúšťa/nepripúšťa variantné riešenia v predloženej ponuke uchádzačom.
Požiadavky na záruky predmetu zákazky:
alt. 1 Záručná doba predmetu zákazky (pre dodané tovary a poskytnuté služby) sa stanovuje min. na 24
mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zákazky.
alt. 2 Záručná doba predmetu zákazky (uskutočnené stavebné práce) sa stanovuje min. na 60 mesiacov odo dňa
ich úspešného prevzatia.
Požiadavky na uzavretie prípadnej zmluvy s úspešným uchádzačom:
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu, napr.
alt. 1 „Kúpnej zmluvy“ (ďalej len „KZ“) na dodávku tovaru: „....................“
alt. 2 „Mandátnej zmluvy“ (ďalej len „MZ“) na poskytnutie služby: „.....................“
alt. 3 „Zmluvy o dielo“ (ďalej len „ZoD“) na uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.....................“
podľa ustanovení Obchodného zákonníka, ktorá bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk. Táto zmluva nesmie
byť v rozpore s výzvou na predloženie ponuky, s ponukou predloženou úspešným uchádzačom a Zákonom
o verejnom obstarávaní. Zmluva musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch. Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude kontrolované z výpisom z obchodného, resp.
živnostenského registra alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je
oprávnená k tomuto úkonu. Počet vyhotovení návrhu zmluvy – minimálne 2 (dve). Predložený návrh zmluvy
úspešného uchádzača musí obsahovať zmluvné podmienky uvedené v texte tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť dodatok k zmluve, ak by sa jeho obsahom:
- menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
- dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania
zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo iných uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú
ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná
zmluva nepočítala.
Požiadavky a pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka uchádzača bola predložená napr. v písomnej (listinnej) forme, poštou alebo osobne,
v lehote na predkladanie ponúk a aby obsahovala nasledovné doklady a údaje v stanovenom poradí:
a) identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, email, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod. – odporúčanie predloženia,
b) návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
c) požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účastí vo verejnom obstarávaní, napr.
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
- doklady preukazujúce finančné a ekonomické postavenie a technickú alebo odbornú spôsobilosť
záujemcov
d) variantné riešenia, ak boli pripustené,
e) forma predloženia a doručenia ponuky: ponuku predložiť napr. v uzavretom obale s uvedením
obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača, s označením „súťaž“
„NEOTVÁRAŤ“ a s heslom súťaže: „................“. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia SR musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie
všetkých častí ponuky okrem štátneho jazyka aj v českom jazyku. Predložiť ponuku môže aj skupina
dodávateľov. V takomto prípade sa odporúča, aby súčasťou predloženej ponuky bol aj originál alebo
overená fotokópia splnomocnenia na zastupovanie vo verejnom obstarávaní a predloženie ponuky pre
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jedného z členov skupiny. Verejný obstarávateľ, v prípade úspešnosti ponuky skupiny dodávateľov,
bude vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov medzi jej členmi, nakoľko to bude potrebné z dôvodu
riadneho plnenia zmluvy. Ďalej platia ustanovenia § 31 Zákona o verejnom obstarávaní.
Ďalšie administratívne informácie a pod.:
.................

Ing. Dagmar Tešliarová
riaditeľka organizácie

Prílohy:
-

napr. výkaz výmer na ocenenie v elektronickej podobe na CD

Tel.:

052/44 67 561

Fax:

052/44 67 565

e-mail: prevadzka@vdz-financie.sk
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Príloha č. 5 IRA 5/2011 Potvrdenie o prevzatí ponuky – prieskum trhu – len pri osobnom doručení
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača predkladajúceho ponuku osobne)

Váš list/zo dňa

Náš list

Vybavuje

V Tatranskej Lomnici, dňa

VEC
alt. 1 Dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 Poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
- potvrdenie o prevzatí ponuky pri osobnom doručení – prieskum trhu
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica, ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) 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“) na verejné obstarávanie –
zákazky s nízkou hodnotou – prieskumu trhu zákazky na
alt. 1 dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
potvrdzuje
v zmysle § 39 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní, že vyššie uvedený uchádzač predložil ponuku v zmysle §
39 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní a výzvy na predloženie ponuky:
- v lehote na predkladanie ponúk (do............... (dátum), do .......... hod. (čas)),
- v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania,
s označením „Súťaž“ „NEOTVÁRAŤ!“ a s heslom súťaže: „................................“.
Miesto prevzatia ponuky: označiť miesto napr. podateľňa sídla verejného obstarávateľa
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Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie, Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica 128, 059 60
Vysoké Tatry.
Dátum prevzatia ponuky: ...........
Čas prevzatia ponuky:

........... hod.

Pridelené číslo z podacieho denníka: .............

......................................................................................................
(meno, podpis a pečiatka pracovníka vystavujúceho potvrdenie)

Tel.:

052/44 67 561

Fax:

052/44 67 565

e-mail: prevadzka@vdz-financie.sk
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Príloha č. 6 IRA 5/2011 Zápisnica z otvárania ponúk, z posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní a z vyhodnotenia ponúk (možný vzor)
Zápisnica
z otvárania ponúk, z posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a z
vyhodnotenia verejného obstarávania – zákazky s nízkou hodnotou na
alt. 1 dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
v zmysle § 102 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, konaného dňa ............ o ....... hod. v kancelárii ...............
zariadenia.

Prítomní: ............................. (titul, meno a priezvisko, funkcia) (oprávnená osoba)
(štatutárny zástupca alebo poverený zodpovedný pracovník, prípadne menovaní členovia komisie)
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku:
1. .................................. (presné obchodné mená a adresy sídla uchádzačov)
2. ..................................
3. ..................................
Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk:
1. ..................................
a) cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) .......
2. ..................................
a) cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) .......
3. ..................................
a) cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) .......
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica, ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 6 ods.1 písm. d) zákona NR SR 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“) na verejné
obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou – prieskumu trhu zákazky na
alt. 1 dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
v zastúpení „oprávnenej osoby“ – ....................... (titul, meno a priezvisko, funkcia), dňa ......... so začiatkom
o ......... hod. zahájil ďalšiu etapu verejného obstarávania – otváranie doručených ponúk.
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Na základe odoslanej Výzvy na predloženie ponuky 3 záujemcom, sa predložením ponuky, v zmysle
Zákona o verejnom obstarávaní a výzvy, v predpísanej lehote, prihlásili 3 uchádzači. Oprávnená osoba posúdila
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, vykonala kontrolu úplnosti predložených ponúk v zmysle
výzvy na predloženie ponuky a Zákona o verejnom obstarávaní, uchádzači boli posudzovaní systémom SPLNIL/
NESPLNIL, pričom konštatovala nasledovné:
alt. 1 - ponuky všetkých uchádzačov:
1. .................................. (presné obchodné mená a adresy sídla uchádzačov)
2. ..................................
3. ..................................
sú úplné, obsahujú všetky nevyhnutné údaje a spĺňajú podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní.
alt. 2 - ponuky uchádzačov:
1. .................................. (presné obchodné mená a adresy sídla uchádzačov)
2. ..................................
3. ..................................
nie sú úplné, neobsahujú všetky nevyhnutné údaje a nespĺňajú podmienky účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávaní z nasledovných dôvodov
.........................
Vzhľadom na uvedené skutočnosti oprávnená osoba konštatuje, že do verejného obstarávania
predložením ponuky sa prihlásil ........ uchádzači,
alt. 1 ktorí zároveň všetci ........ splnili predpísané podmienky účasti uchádzačov v súlade s výzvou na predloženie
ponuky, súťažnými podkladmi a Zákonom o verejnom obstarávaní a postúpili do fázy vyhodnotenia ponúk.
alt. 2 z ktorých ........ splnili predpísané podmienky účasti uchádzačov v súlade s výzvou na predloženie ponuky,
súťažnými podkladmi a Zákonom o verejnom obstarávaní a postúpili do fázy vyhodnotenia ponúk a ........
uchádzač tieto predpísané a zákonné podmienky nesplnil, preto ho verejný obstarávateľ v zmysle § 33 ods. 5
písm. a) alebo b) alebo c) alebo d) vylučuje z predmetného verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ
bezodkladne písomne upovedomí vylúčeného uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty (do 10
dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení uchádzača), v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa §
136 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní.
Na základe vyššie uvedeného, sa oprávnená osoba zaoberala pri vyhodnocovaní ponukami ........
uchádzačov. Pri vyhodnocovaní ponúk postupovala v zmysle výzvy na predloženie ponuky, pričom vyhodnotila
ponuky spoločne vzájomným porovnaním jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ponuky boli
vyhodnocované na základe: najnižšej ceny, ........
Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk, oprávnená osoba zostavila matematicky jednoznačné poradie
úspešnosti jednotlivých ponúk, pričom úspešným uchádzačom - víťazom verejného obstarávania sa stal
uchádzač:
......................... (presné obchodné meno a adresa sídla).
Úspešný uchádzač garantuje, že
alt. 1
alt. 2
alt. 3

dodá
poskytne
uskutoční

predmet zákazky v zmysle podmienok vyhláseného verejného obstarávania a ním predloženej ponuky.
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Oprávnená osoba konštatuje, že v ponuke úspešného uchádzača boli splnené všetky stanovené
podmienky, na základe hodnotiteľných kritérií vyšiel ako úspešný a preto odporúča verejnému obstarávateľovi
uzavrieť s nim
alt. 1
alt. 2
alt. 3

Kúpnu zmluvu, ....
Mandátnu zmluvu, ....
Zmluvu o dielo, .....

v zmysle výzvou predpísaných podmienok, v lehote viazanosti ponúk.
Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia:
1. .................................. (presné obchodné mená a adresy sídla uchádzača)
Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko vo svojej ponuke predložil:
a) najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto
kritériu v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov, ako najnižšia.
b) najkratšiu lehotu ...
c) ......
2. .................................. (presné obchodné mená a adresy sídla uchádzača)
Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko vo svojej ponuke
predložil:
a) druhú najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená
v tomto kritériu v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov, ako druhá najnižšia.
b) druhú najkratšiu lehotu ...
c) ......
3. .................................. (presné obchodné mená a adresy sídla uchádzača)
Ponuka menovaného uchádzača bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko vo svojej ponuke
predložil:
a) tretiu najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená
v tomto kritériu v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov, ako tretia najnižšia.
b) tretiu najkratšiu lehotu ...
c) ......
Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne – poštou, oznámi všetkým uchádzačom, výsledok vyhodnotenia
ponúk.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním ......... zmluvu na
alt. 1
alt. 2
alt. 3

dodanie tovaru: „......................“,
poskytnutie služby: „......................“,
uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
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v zmysle ním predloženej ponuky, podmienok vyhláseného verejného obstarávania a ustanovení príslušných
právnych predpisov, v lehote viazanosti ponúk, po predložení prípadných požadovaných dokladov z výzvy na
predloženie ponuky.
Predmetné verejné obstarávanie po vyhodnotení ponúk, bolo ukončené dňa ........ .
Táto Zápisnica z otvárania ponúk, z posúdenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávaní a z vyhodnotenia verejného obstarávania, spolu s ostatnými prílohami, tvorí súčasť dokumentácie
z verejného obstarávania, ktorá bude archivovaná v archíve Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenie VS –
Financie, Tatranská Lomnica a to päť rokov po uzavretí zmluvy.

V Tatranskej Lomnici, dňa .................
Oprávnená osoba:

............................. (titul, meno a priezvisko, funkcia) (oprávnená osoba)
............................... (podpis)
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Príloha č. 7 IRA 5/2011 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – prieskum trhu (možný vzor)
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača – úspešného)

Váš list/zo dňa

Náš list

Vybavuje

V Tatranskej Lomnici, dňa

VEC
alt. 1 Dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 Poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
– oznámenie výsledku verejného obstarávania – prieskum trhu
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica, ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. NR SR 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) na verejné
obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou – prieskumu trhu zákazky na
alt. 1 dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
Vám týmto oznamuje výsledok verejného obstarávania.
Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk:
1. ..................................
a) cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) .......
2. ..................................
a) cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) .......
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3. ..................................
a)cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) ......
Vzhľadom k tomu, že do fázy vyhodnotenia ponúk postúpili .... ponuky, vrátane vašej ponuky, nakoľko
ste splnili predpísané podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, oprávnená osoba verejného obstarávateľa,
vyhodnotila vašu ponuku nasledovne.
Vašu ponuku prijímame, nakoľko bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko ste vo svojej ponuke
predložili:
1. najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená v tomto
kritériu v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov, ako najnižšia.
2. najkratšiu lehotu ...
3. ......
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
-

úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre verejného obstarávateľa z hľadiska dokladovej časti
ponuky, z hľadiska kritérií na vyhodnotenie ponúk vyšiel ako úspešný.

V zmysle výzvy na predloženie ponuky , od Vás teraz obratom požadujeme nasledovné doklady:
napr.:
alt. 1 návrh „Kúpnej zmluvy“ (ďalej len „KZ“) na dodávku tovaru: „....................“
alt. 2 návrh „Mandátnej zmluvy“ (ďalej len „MZ“) na poskytnutie služby: „.....................“
alt. 3 návrh „Zmluvy o dielo“ (ďalej len „ZoD“) na uskutočnenie stavebných prác stavebného diela:
„.....................“
podľa ustanovení Obchodného zákonníka, ktorá bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk. Táto zmluva nesmie
byť v rozpore s výzvou na predloženie ponuky, s ponukou predloženou úspešným uchádzačom a Zákonom
o verejnom obstarávaní. Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch. Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude kontrolované z výpisom z obchodného, resp.
živnostenského registra alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je
oprávnená k tomuto úkonu. Počet vyhotovení návrhu zmluvy – minimálne 2 (dve). Predložený návrh zmluvy
úspešného uchádzača musí obsahovať zmluvné podmienky uvedené vo výzve.
Ďakujeme Vám za účasť vo verejnom obstarávaní a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Ostávame s pozdravom.

Ing. Dagmar Tešliarová
riaditeľka organizácie

Tel.:

052/44 67 561

Fax:

052/44 67 565

e-mail: prevadzka@vdz-financie.sk
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Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača – 2. v poradí)

Váš list/zo dňa

Náš list

Vybavuje

V Tatranskej Lomnici, dňa

VEC
alt. 1 Dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 Poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“, - oznámenie výsledku verejného obstarávania – prieskum trhu
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie, Tatranská Lomnica, ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR 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“) na verejné
obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou – prieskumu trhu zákazky na
alt. 1
alt. 2
alt. 3

dodanie tovaru: „......................“,
poskytnutie služby: „......................“,
uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,

Vám týmto oznamuje výsledok verejného obstarávania.
Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk:
1. ..................................
a)cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) .......
2. ..................................
a) cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) .......
3. ..................................
a) cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) .......
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Vzhľadom k tomu, že do fázy vyhodnotenia ponúk postúpili .... ponuky, vrátane vašej ponuky, nakoľko
ste splnili predpísané podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, oprávnená osoba verejného obstarávateľa,
vyhodnotila vašu ponuku nasledovne.
Vašu ponuku neprijímame, nakoľko bola vyhodnotená ako druhá najúspešnejšia, nakoľko ste vo svojej
ponuke predložili:
a) druhú najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená
v tomto kritériu v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov, ako tretia najnižšia.
b) druhú najkratšiu lehotu ...
c) ......
Identifikácia úspešného uchádzača a informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- po vyhodnotení sa ako úspešný stal uchádzač:
.................................. (presné obchodné meno a adresa sídla), nakoľko predložil prijateľnú ponuku pre verejného
obstarávateľa z hľadiska dokladovej časti a z hľadiska kritérií na vyhodnotenie ponúk vyšiel ako najúspešnejší.
Ďakujeme Vám za účasť vo verejnom obstarávaní a tešíme sa na ďalšiu prípadnú spoluprácu.
Ostávame s pozdravom.

Ing. Dagmar Tešliarová
riaditeľka organizácie

Tel.:

052/44 67 561

Fax:

052/44 67 565

e-mail: prevadzka@vdz-financie.sk
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Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača – 3. v poradí)

Váš list/zo dňa

Náš list

Vybavuje

V Tatranskej Lomnici, dňa

VEC
alt. 1 Dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 Poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
– oznámenie výsledku verejného obstarávania – prieskum trhu
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie, Tatranská Lomnica, ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR 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“) na verejné
obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou – prieskumu trhu zákazky na
alt. 1
alt. 2
alt. 3

dodanie tovaru: „......................“,
poskytnutie služby: „......................“,
uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,

Vám týmto oznamuje výsledok verejného obstarávania.
Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk:
1. ..................................
a) cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) .......
2. ..................................
a) cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) .......
3. ..................................
a) cena celého predmetu zákazky spolu vrátane DPH .... EUR
b) .......
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Vzhľadom k tomu, že do fázy vyhodnotenia ponúk postúpili .... ponuky, vrátane vašej ponuky, nakoľko
ste splnili predpísané podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, oprávnená osoba verejného obstarávateľa,
vyhodnotila vašu ponuku nasledovne.
Vašu ponuku neprijímame, nakoľko bola vyhodnotená ako tretia najúspešnejšia, nakoľko ste vo svojej
ponuke predložili:
a) tretiu najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk, cena bola vyhodnotená
v tomto kritériu v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov, ako tretia najnižšia.
b) tretiu najkratšiu lehotu ...
c) ......
Identifikácia úspešného uchádzača a informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- po vyhodnotení sa ako úspešný stal uchádzač:
.................................. (presné obchodné meno a adresa sídla), nakoľko predložil prijateľnú ponuku pre verejného
obstarávateľa z hľadiska dokladovej časti a z hľadiska kritérií na vyhodnotenie ponúk vyšiel ako najúspešnejší.
Ďakujeme Vám za účasť vo verejnom obstarávaní a tešíme sa na ďalšiu prípadnú spoluprácu.
Ostávame s pozdravom.

Ing. Dagmar Tešliarová
riaditeľka organizácie

Tel.:

052/44 67 561

Fax:

052/44 67 565

e-mail: prevadzka@vdz-financie.sk
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Príloha č. 8 IRA 5/2011 Oznámenie o vylúčení z verejného obstarávania – prieskum trhu (možný vzor)
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

–––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača – vylúčeného)
Váš list/zo dňa

Náš list

Vybavuje

V Tatranskej Lomnici, dňa

VEC
alt. 1 Dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 Poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 Uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
– oznámenie o vylúčení z verejného obstarávania – prieskum trhu
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie, Tatranská Lomnica, ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR 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“) na verejné
obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou – prieskumu trhu zákazky na
alt. 1 dodanie tovaru: „......................“,
alt. 2 poskytnutie služby: „......................“,
alt. 3 uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „.......................“,
Vám týmto oznamuje, že ste v zmysle § 33 ods. 5 písm. a) alebo b) alebo c) alebo d); alebo § 42
vylúčený z predmetného verejného obstarávania z nasledovných dôvodov:
- nesplnili ste podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní lebo ste nepredložili požadované
doklady a informácie v súlade s výzvou na predloženie ponuky
- ............
Verejný obstarávateľ Vás informuje, o lehote (do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení
uchádzača), v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom
obstarávaní.
Ďakujeme Vám za účasť vo verejnom obstarávaní a tešíme sa na ďalšiu prípadnú spoluprácu.
Ostávame s pozdravom.
Ing. Dagmar Tešliarová
riaditeľka organizácie

Tel.:

052/44 67 561

Fax:

052/44 67 565

e-mail: prevadzka@vdz-financie.sk
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Príloha č. 9 IRA 5/2011 list MF SR č. MF/024825/2010-221 zo dňa 07.10.2010
Príloha č. 10 IRA 5/2011 Uznesenie vlády SR č. 653 zo dňa 24.09. 2010 k zvýšeniu transparentnosti verejného
obstarávania

