Identifikátor dokumentu

IRA VDZ VS – Financie
7/2015 SME verejné obstarávanie
Číslo: 001/X/2015
Príloha č. 1 k IRA č. 7/2015 Poverenie k realizácii verejného obstarávania
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

Poverenie k realizácií verejného obstarávania
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica (verejný obstarávateľ v zmysle
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní)
Adresa: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
Zastúpený: Ing. Dagmar Tešliarová, riaditeľka organizácie
IČO: 35528290
DIČ: 2021204262
IČ pre daň: neplatca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. ú.: 7000092656/8180
Tel.: +421 52 4467561
Fax: +421 52 4467565
E-mail: riaditelka@vdz-financie.sk
Internetová stránka: www.vdz-financie.sk
Identifikácia poverenej osoby: / Titul, meno a priezvisko; prípadne funkcia /
2. Predmet zákazky – verejného obstarávania: / slovné pomenovanie tovaru, služby alebo stavebnej práce;
výstižný opis s požadovanými technickými, úžitkovými a inými vlastnosťami; či sa jedná alebo nejedná
o bežnú dostupnosť na trhu; požadovaný termín alebo lehota dodania a pod./
Predpokladaná hodnota zákazky: / v € bez DPH / pokiaľ je známa
Verejný obstarávateľ definovaný v bode 1. tohto poverenia, týmto poveruje osobu definovanú v tomto bode
tohto poverenia k realizácií verejného obstarávania zákazky definovanej v bode 2. tohto poverenia, v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a smernicou č. 7/2015. Verejné obstarávanie predmetnej zákazky poverená osoba vykoná na základe
tohto poverenia v plnom rozsahu, v súlade s pravidlami a postupmi uvedenými v smernici č. 7/2015.
Poverená osoba svojim podpisom poverenie prijíma.
V Tatranskej Lomnici, dňa:
Za verejného obstarávateľa:

Poverená osoba:
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7/2015 SME verejné obstarávanie
Číslo: 001/X/2015
Príloha č. 2 k IRA č. 7/2015 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
(zdôvodnenie postupu verejného obstarávania)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica (verejný obstarávateľ v zmysle
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní)
Adresa: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
Zastúpený: Ing. Dagmar Tešliarová, riaditeľka organizácie
IČO: 35528290
DIČ: 2021204262
IČ pre daň: neplatca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. ú.: 7000092656/8180
Tel.: +421 52 4467561
Fax: +421 52 4467565
E-mail: riaditelka@vdz-financie.sk
Internetová stránka: www. vdz-financie.sk
2. Predmet zákazky – verejného obstarávania: / slovné pomenovanie tovaru, služby alebo stavebné práce;
výstižný opis s požadovanými technickými, úžitkovými a inými vlastnosťami; či sa jedná alebo nejedná
o bežnú dostupnosť na trhu; požadovaný termín alebo lehota dodania a pod. /
Možnosť použitia Testu bežnej dostupnosti v zmysle vzorového dokumentu Úradu pre verejné
obstarávanie:
Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 9b ods. 1 ZVO sú vymedzené kumulatívnym
spôsobom a pri „teste bežnej dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených podmienok:
Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu
nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre
1
daný prípad jedinečných požiadaviek
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov
2
aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené – t. j. neboli špecifikované jedinečné
požiadavky
sú v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované
pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo
3
uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu – t. j. nebolo potrebné ich
upraviť (ich vlastnosti, podobu)

Áno

Nie

(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).
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Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 9b ods. 2 a 3 stanovujú podporné pravidlo, ktoré by
malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:
Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu
4 sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových
potrieb
5 sú spotrebného charakteru

Áno

Nie

(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:
1.
2.
3.
4.
5.
Na základe vyššie uvedeného odporúčaného testu, zákazku nemožno považovať alebo je možné požadovať za
bežne dostupnú na trhu.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: ................................. € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je určená na základe: / uviesť spôsob určenia predpokladanej hodnoty
zákazky podľa Čl. IV. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky smernice č. 7/2015. Napr. Predpokladaná
hodnota zákazky vychádza z ceny bez DPH v €:
- za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase prípravy verejného
obstarávania, alebo
- projektantského rozpočtu stavebného diela a pod. /

V Tatranskej Lomnici, dňa:
Titul, meno, priezvisko a podpis poverenej osoby:
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IRA VDZ VS – Financie
7/2015 SME verejné obstarávanie
Číslo: 001/X/2015
Príloha č. 3 k IRA č. 7/2015 Zadávanie zákazky s prieskumom trhu podľa Článku VI. bodu 2.1 – Zápis
z prieskumu trhu
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

Zadávanie zákazky s prieskumom trhu:
Zápis z prieskumu trhu
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica (verejný obstarávateľ v zmysle
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní)
Adresa: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
Zastúpený: Ing. Dagmar Tešliarová, riaditeľka organizácie
IČO: 35528290
DIČ: 2021204262
IČ pre daň: neplatca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. ú.: 7000092656/8180
Tel.: +421 52 4467561
Fax: +421 52 4467565
E-mail: riaditelka@vdz-financie.sk
Internetová stránka: www. vdz-financie.sk
2. Predmet zákazky – verejného obstarávania: / slovné pomenovanie tovaru, služby alebo stavebnej práce;
výstižný opis s požadovanými technickými, úžitkovými a inými vlastnosťami; či sa jedná alebo nejedná
o bežnú dostupnosť na trhu; požadovaný termín alebo lehota dodania a pod. /
Predpokladaná hodnota zákazky: / v € bez DPH /
3. Spôsob vykonania prieskumu / uviesť, či sa vykonal zhromažďovaním cenníkov, informačných materiálov
z výstav a veľtrhov, akciových letákov, katalógov, výstrižkov z časopisov a denníkov, informácií z
internetových stránok; osobne obhliadkou na mieste; telefonicky; faxom; resp. e‐mailovým oslovením
dodávateľov alebo inými spôsobmi /
4. Zistené údaje u min. 3 oslovených záujemcov:
/ - uviesť identifikačné údaje osloveného záujemcu: obchodné meno; adresa sídla alebo prevádzkarne,
resp. predajne; IČO; DIČ; tel./fax; kontaktná osoba a pod.;
- relevantné zistené úžitkové a iné vlastnosti obstarávaného predmetu zákazky, ktoré musia spĺňať
predpísané podmienky opisu predmetu zákazky;
- termín alebo lehota dodania predmetu zákazky;
- konečná ponúkaná cena v členení bez DPH, DPH, s DPH
- prípadné ďalšie kritériá pri ekonomicky najvýhodnejšej ponuke /
5. Vyhodnotenie a výber uchádzača: / na základe uvedených údajov – obyčajne cena predmetu zákazky s
odôvodnením výberu /
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6. Spôsob vzniku záväzku:
a) na základe potvrdenej písomnej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovaru, služby alebo
stavebnej práce
b) na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovaru, služby alebo
stavebných prác, prípadne úhrady hotovosťou
c) zmluva a následná fakturácia za dodávku tovaru, služby alebo stavebných prác
7. Titul, meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca, ktorý vykonal prieskum trhu: ...............
Vyhlasujem svoju nestrannosť pri vykonaní prieskumu trhu.

V Tatranskej Lomnici, dňa:
Titul, meno, priezvisko a podpis poverenej osoby:
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Číslo: 001/X/2015
Príloha č. 4 k IRA č. 7/2015 Zadávanie zákazky s prieskumom trhu podľa Článku VI. bodu 2.2 – Výzva na
predloženie ponuky
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

Zadávanie zákazky s výzvou na predloženie ponuky:
Výzva na predloženie ponuky

Názov, sídlo - adresa vybraného dodávateľa, resp. záujemcu

Váš list/zo dňa

Náš list

Vybavuje

Tatranská Lomnica, dňa

VEC: Výzva na predloženie ponuky zákazky s názvom: „............................“
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“ alebo „ZoVO“) na
verejné obstarávanie zákazky s názvom: „............................“ v zmysle § 9 ods. 9 ZoVO, týmto vyzýva
oprávnených poskytovateľov: uviesť podľa predmetu zákazky – poskytovateľov služby, dodávateľov tovaru resp.
dodávateľov stavebných prác (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica (verejný obstarávateľ v zmysle
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní)
Adresa: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
Zastúpený: Ing. Dagmar Tešliarová, riaditeľka organizácie
IČO: 35528290
DIČ: 2021204262
IČ pre daň: neplatca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. ú.: 7000092656/8180
Tel.: +421 52 4467561
Fax: +421 52 4467565
E-mail: riaditelka@vdz-financie.sk
Internetová stránka: www. vdz-financie.sk
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2. Predmet zákazky – verejného obstarávania: / slovné pomenovanie tovaru, služby alebo stavebnej práce;
výstižný opis s požadovanými technickými, úžitkovými a inými vlastnosťami; či sa jedná alebo nejedná
o bežnú dostupnosť na trhu; požadovaný termín alebo lehota dodania a pod. /
3. Podrobný opis predmetu zákazky: / uviesť podrobný opis so špecifikáciou predmetu zákazky, prípadnou
prílohou a pod. /
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
/ uviesť typ zmluvy napr.: Kúpna zmluva, Zmluva o dielo, Mandátna zmluva a pod. /
5. Predpokladaná hodnota zákazky: / uviesť cenu v € bez DPH /
6. Miesto a termín alebo lehota dodania predmetu zákazky: / uviesť presné miesto dodania, napr. adresu,
parcelné číslo, číslo objektu a pod.. Podľa druhu zákazky uviesť konkrétny dátum najneskoršieho dodania
predmetu zákazky alebo lehotu dodania predmetu zákazky, napr. od odovzdania staveniska, od podpisu
zmluvy, od pokynu na dodanie a pod.. Uviesť napr. lehotu trvania zmluvy a pod. /
7. Financovanie predmetu zákazky: / uviesť z akých prostriedkov bude predmet zmluvy financovaný; zmluvné
podmienky alebo odkaz na prílohu súčasťou ktorej je predpísaná zmluva /
8. Lehota na predloženie ponuky: / uviesť dátum a čas /
9. Miesto predloženia ponuky: / ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy /
10. Spôsob predloženia ponuky: / poštou, osobne alebo mailom /
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: / uviesť
kritériá a pravidlá a spôsob vyhodnotenia ponúk /
12. Pokyny na zostavenie ponuky: / uviesť formu; počet vyhotovení; jazyk ponuky; spôsob označenia ponuky;
možnosť resp. nemožnosť variantného riešenia; možnosť resp. nemožnosť delenia predmetu zákazky na
časti a pod. /
13. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: / uviesť podľa predmetu zákazky,
napr.
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón,
fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú
sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – presne špecifikovať podľa určených
kritérií /
14. Otváranie ponúk: / uviesť dátum, čas a miesto /
15. Postup pri otváraní ponúk, pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti a pri vyhodnotení ponúk:
/ uviesť postup pri neverejnom otváraní ponúk; pri posúdení a vyhodnotení splnenia podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní; pri vyhodnotení ponúk na základe predpísaných kritérií na vyhodnotenie ponúk /
16. Lehota viazanosti ponúk: / uviesť dátum, do ktorého sú ponuky uchádzačov viazané a najneskôr dovtedy sa
uzavrie s úspešným uchádzačom zmluva /
17. Osoba určená pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi: / uviesť titul, meno a priezvisko,
s uvedením funkcie, vrátane kontaktu na poverenú osobu k realizácií verejného obstarávania /
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: / uviesť podľa predmetu zákazky. Napr.:
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- od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom zmluvy ďalšie doklady:
A) Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.uskutočňovať stavebné práce. U
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského
registra (stačí fotokópia)
B) Návrh Zmluvy
a pod. /
S pozdravom
Titul, meno, priezvisko a podpis poverenej osoby:

Prílohy:
napr. príloha č. 1 - „vzor zmluvy“
..... doplniť prílohy podľa predmetu zákazky

Tel.:

052/44 67 561

Fax:

052/44 67 565

e-mail: prevadzka@vdz-financie.sk
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Príloha č. 5 k IRA č. 7/2015 Zadávanie zákazky s prieskumom trhu podľa Článku VI. bodu 2.2 – Zápisnica
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

Zadávanie zákazky s výzvou na predloženie ponuky:
Zápisnica
z otvárania ponúk, z vyhodnotenia posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní a z vyhodnotenia ponúk zákazky s názvom: „............................“
konaného dňa ................... so začiatkom o ............ hod. v ...............................
Prítomní: / uviesť titul, meno, priezvisko, funkciu poverenej osoby za verejného obstarávateľa, prípadne ďalších
osôb /
Otváranie ponúk
Zoznam záujemcov, ktorým bola poskytnutá výzva na predloženie ponuky:
1. / uviesť: presné obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania záujemcu /
2.
3.
....
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk:
1. / uviesť v poradí, v ktorom boli ponuky predložené s uvedením: presného obchodného mena, sídlo alebo
miesto podnikania uchádzača /
2.
3.
....
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku po lehote na predkladanie ponúk:
1. / uviesť v poradí, v ktorom boli ponuky predložené s uvedením: presného názvu uchádzača, s uvedením sídla
alebo miesto podnikania uchádzača /
2.
3.
....
Menovaným uchádzačom, sa po ofotení vonkajšieho obalu, neotvorená ponuka vracia späť.
Vyhodnotenia posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
Poverená osoba za verejného obstarávateľa, vyhodnotí z predložených ponúk uchádzačov:
- či tieto spĺňajú predpísané podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predloženie ponuky
a zákonom o verejnom obstarávaní
- či niektorý z uchádzačov bude písomne požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
ponuky,
- ponuky ktorých uchádzačov postupujú do fázy vyhodnotenia ponúk.
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Zoznam uchádzačov, ktorí budú požiadaní o vysvetlenie alebo doplnenie ponuky: / uviesť obchodné meno,
sídlo alebo miesto podnikania uchádzača; uviesť dôvod žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie ponuky /
Pozn.: v prípade, že bude niektorý z uchádzačov požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov ponuky, ďalšie konanie a Zápisnica sa prerušuje do určenej doby na vysvetlenie alebo doplnenie. Po
prerušení sa pokračuje ďalšou Zápisnicou.
Zoznam vylúčených ponúk: / uviesť obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača; uviesť dôvod
vylúčenia /
Vyhodnotenie ponúk
Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk:
1. / uviesť v poradí, v ktorom boli ponuky predložené s uvedením:
- obchodného mena, sídla alebo miesto podnikania uchádzača
- návrhy na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk jednotlivých uchádzačov /
2.
3.
....
Poverená osoba za verejného obstarávateľa, vyhodnotí z predložených ponúk uchádzačov:
- či tieto spĺňajú predpísané požiadavky na predmet zákazky.
Zoznam vylúčených ponúk: / uviesť presné obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzačov; uviesť
dôvod vylúčenia /
Zoznam uchádzačov, ktorí budú požiadaní o vysvetlenie ponuky: / uviesť obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania uchádzača; uviesť dôvod jeho požiadania o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže
dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. /
Identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk: / uviesť
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača; uviesť dôvod úspešnosti /
Poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia: / uviesť obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania uchádzača; uviesť odôvodnenie poradia po vyhodnotení ponúk /
Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne, oznámi všetkým uchádzačom, výsledok vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu v s súlade s jeho predloženou
ponukou, podmienok vyhláseného verejného obstarávania a ustanovení príslušných právnych predpisov, v lehote
viazanosti ponúk, po predložení požadovaných dokladov z Výzvy na predloženie ponuky.
Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk a s uvedením
identifikácie úspešného uchádzača.
Predmetné verejné obstarávanie po vyhodnotení ponúk, bolo ukončené dňa ...............
Táto Zápisnica z otvárania ponúk, z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov a vyhodnotenia
ponúk, spolu s ostatnými prílohami, tvorí súčasť dokumentácie z verejného obstarávania, ktorá bude archivovaná
v archíve verejného obstarávateľa a to päť rokov po uzavretí zmluvy.
V Tatranskej Lomnici, dňa:
Titul, meno, priezvisko a podpis poverenej osoby:
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Príloha č. 6 k IRA č. 7/2015 Zadávanie zákazky s prieskumom trhu podľa Článku VI. bodu 2.2 – Oznámenie
výsledku verejného obstarávania
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica 128
059 60 Vysoké Tatry

Zadávanie zákazky s výzvou na predloženie ponuky:
Oznámenie výsledku verejného obstarávania

Názov, sídlo - adresa uchádzača, ktorý predložil ponuku

Váš list/zo dňa

Náš list

Vybavuje

Tatranská Lomnica, dňa

VEC: Oznámenie výsledku verejného obstarávania predmetu zákazky s názvom: „............................“
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“ alebo „ZoVO“) fna
verejné obstarávanie zákazky s názvom: „............................“ v zmysle § 9 ods. 9 ZoVO, Vám týmto oznamuje
výsledok verejného obstarávania.
Uchádzači predložili nasledovné návrhy na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk:
1. / uviesť v poradí, v ktorom boli ponuky predložené s uvedením:
- obchodného mena, sídla alebo miesto podnikania uchádzača
- návrhy na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk jednotlivých uchádzačov /
2.
3.
....
Vzhľadom k tomu, že do fázy vyhodnotenia ponúk postúpili ... /napr. 3/ ponuky, poverená osoba verejného
obstarávateľa vyhodnotila vašu ponuku nasledovne.
Vašu ponuku prijímame, nakoľko bola vyhodnotená ako najúspešnejšia, nakoľko ste vo svojej ponuke
predložili:
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-

.... / napr. najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky / z vyhodnocovaných ponúk, ... / napr. cena / bola
vyhodnotená v tomto ... / napr. jedinom kritériu / v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov, ako
najúspešnejšia.
Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky:
- úspešný uchádzač predložil prijateľnú ponuku pre verejného obstarávateľa aj z hľadiska ... / napr.
ponukovej ceny predmetu zákazky /.
Verejný obstarávateľ uzavrie s Vami ... / napr. zmluvu, objednávku a pod. / v zmysle Vami predloženej
ponuky, podmienok vyhláseného verejného obstarávania a ustanovení príslušných právnych predpisov, v lehote
viazanosti ponúk.
alebo
Vašu ponuku neprijímame, nakoľko bola vyhodnotená ako ... / napr. druhá, tretia a pod. /
najúspešnejšia, nakoľko ste vo svojej ponuke predložili:
- ... / napr. druhú, tretiu a pod. / najnižšiu ponukovú cenu predmetu zákazky z vyhodnocovaných ponúk, cena
bola vyhodnotená v tomto jedinom kritériu v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov, ako ... / napr.
druhá, tretia a pod. / najúspešnejšia.
Identifikácia úspešného uchádzača a informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky: po
vyhodnotení sa ako úspešný stal uchádzač: ... / obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania /, nakoľko
predložil prijateľnú ponuku pre verejného obstarávateľa aj z hľadiska kritérií na vyhodnotenia ponúk predmetu
zákazky, bol vyhodnotený ako najúspešnejší.
Ďakujeme Vám za účasť vo verejnom obstarávaní.
S pozdravom

Titul, meno, priezvisko a podpis poverenej osoby:

Tel.:

052/44 67 561

Fax:

052/44 67 565

e-mail: prevadzka@vdz-financie.sk
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Príloha č. 7 k IRA č. 7/2015 list MF SR č. MF/024825/2010-221 zo dňa 7. 10. 2010

Príloha č. 8 k IRA č. 7/2015 Uznesenie vlády SR č. 653 zo dňa 24. 9. 2010 k zvýšeniu transparentnosti
verejného obstarávania

