Príloha č. 1: Vzorové dokumenty k priamemu zadávaniu zákaziek

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. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“):
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
Adresa: Tatranská Lomnica č. 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
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 2656
SWIFT (BIC): SPSRSKBA
Tel.: +421 52 4467561
E-mail: riaditelka@vdz-financie.sk
Internetová stránka: www.vdz-financie.sk
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 (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 IRA č. 18/2017. Verejné obstarávanie predmetnej zákazky poverená osoba vykoná na základe tohto poverenia
v plnom rozsahu, v súlade s pravidlami a postupmi uvedenými v IRA č. 18/2017.
Poverená osoba svojim podpisom poverenie prijíma.
V Tatranskej Lomnici, dňa ..................
Za verejného obstarávateľa:

V ......................, dňa ..................
Poverená osoba:
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Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“)
(Pozn.: vzhľadom na efektívnosť a hospodárnosť nemusí mať písomnú formu)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“):
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
Adresa: Tatranská Lomnica č. 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
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 2656
SWIFT (BIC): SPSRSKBA
Tel.: +421 52 4467561
E-mail: riaditelka@vdz-financie.sk
Internetová stránka: www.vdz-financie.sk
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)

V Tatranskej Lomnici, dňa ......................

............................................
za verejného obstarávateľa
(verejný obstarávateľ, resp. poverená osoba)
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Zápis o prieskume k priamemu zadaniu zákazky
(Pozn.: vzhľadom na efektívnosť a hospodárnosť nemusí mať písomnú formu)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“):
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
Adresa: Tatranská Lomnica č. 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
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 2656
SWIFT (BIC): SPSRSKBA
Tel.: +421 52 4467561
E-mail: riaditelka@vdz-financie.sk
Internetová stránka: www.vdz-financie.sk
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,
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.)
6. 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
7. Titul, meno a priezvisko, prípadne funkcia a pracovisko zamestnanca, resp. poverenej osoby, ktorá
vykonala prieskum: ..........................................
Vyhlasujem svoju nestrannosť pri vykonaní prieskumu.
V Tatranskej Lomnici, dňa .........................

............................................
za verejného obstarávateľa
(verejný obstarávateľ, resp. poverená osoba)
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