
 1 

 
                                                                          
                                            

 
SMERNICA č. 1/2014 

Hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy 
z 24. 07. 2014 

o verejnom obstarávaní 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) ako verejný 
obstarávateľ na zabezpečenie a organizáciu postupov zadávania zákaziek pri uplatňovaní zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva túto smernicu o verejnom obstarávaní: 
 

 
PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
1) Smernica o verejnom obstarávaní hlavného mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy (ďalej 

len „smernica“) dopĺňa, upravuje a aplikuje pravidlá a postupy verejného obstarávania, ktoré 
nie sú uvedené v zákone, pri zadávaní podlimitných zákaziek, nadlimitných zákaziek 
a ostatných zákaziek v podmienkach hlavného mesta. 

 

2) Hlavné mesto je podľa ustanovenia § 6 ods. 1, písm. b) zákona verejným obstarávateľom.  
 
3) Smernica určuje rozsah pôsobnosti, úlohy a vzájomné vzťahy organizačných útvarov 

hlavného mesta a rozsah oprávnení  zamestnancov hlavného mesta pri uplatňovaní zákona.    
 

4) Hlavné mesto v postupoch verejného obstarávania môže spolupracovať s inými externými 
odborníkmi v príslušnej oblasti. 
 

5) Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov hlavného mesta pri výkone práce vo 
verejnom záujme podľa zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme         
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“) a pre 
iných externých odborníkov.   

 
6) Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky vyňaté z pôsobnosti zákona okrem povinnosti 

zaradiť zákazky charakteru obchodného záväzkového vzťahu do Plánu verejného 
obstarávania podľa čl. 5 tejto smernice. 

 
7) Táto smernica sa nevzťahuje na zadávanie zákaziek týkajúcich sa: 

a) drobného  nákupu,  
b) vencov a kytíc, 
c) pohostenia pri oficiálnych návštevách a ďalších výdavkov spojených s pobytom 

oficiálnych hostí financované ako výdavky na reprezentačné účely,  
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d) občerstvenia pre účastníkov porád a iných pracovných stretnutí financované ako výdavky 
na reprezentačné účely, 

e) účasti zamestnancov hlavného mesta na profesijnom vzdelávaní organizovanom iným 
subjektom formou školení, workshopov, konferencií, sympózií a pod., 

f) dodanie notového materiálu, kúpy hudobných nástrojov, náhradných dielov 
a príslušenstva hudobných nástrojov a opravy a údržby hudobných nástrojov. 
 

8) Každý zamestnanec hlavného mesta dbá na to, aby vynaložené náklady na obstaranie 
predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

 
9) Táto smernica sa nevzťahuje na zadávanie koncesií, ktoré bude upravené osobitne. 
 

Článok 2 
Základné pojmy 

 
1) Plán verejného obstarávania (ďalej len „Plán“) je dokument, na základe ktorého sa 

realizuje zadávanie zákaziek v súlade so zákonom a s touto smernicou. 
 

2) Pracovný tím je skupina zamestnancov hlavného mesta a iných externých odborníkov 
v príslušnej oblasti vytvorená pre konkrétny predmet zadávania zákazky.  
 

3) Oddelenie verejného obstarávania zabezpečuje realizáciu procesu verejného obstarávania 
zadávaním zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác 
pre organizačné útvary hlavného mesta v súlade so zákonom. 

 
4) Garant je zamestnanec hlavného mesta zaradený v oddelení verejného obstarávania.  
 
5) Odborný  gestor je organizačný útvar, do vecnej pôsobnosti ktorého patrí predmet zákazky.  
 
6) Vedúci pracovného tímu je zamestnanec hlavného mesta zaradený v  organizačnom útvare 

hlavného mesta, do vecnej pôsobnosti ktorého patrí predmet zákazky.   
 
7) Realizačný projekt zákazky je dokument, na základe ktorého sa schvaľuje začatie procesu 

zadávania konkrétnej zákazky pred vyhlásením jej obstarávania. 
 
8) Lehota viazanosti je lehota, ktorá začína plynúť od dátumu predkladania ponúk, určuje ju 

garant primerane v závislosti od zvoleného postupu zadávania zákazky pre účely viazanosti 
ponúk. 

 
9) Zákazka na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác je 

nadlimitná zákazka, podlimitná zákazka a ostané zákazky uvedené v prílohe č. 1 k tejto 
smernici. 

10) Drobný nákup je nákup tovaru, služby alebo stavebnej práce rovnakého druhu, ktorého 
finančný limit v priebehu kalendárneho roka je nižší ako 500,00 Eur bez DPH. 

 
Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie 
ponuky a nákupu tovarov, služieb alebo stavebných prác bežne dostupných na trhu.  
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Článok 3 
Finančné limity a predpokladaná hodnota zákazky 

 
1) Finančné limity pre nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky a  ostatné zákazky sú uvedené   

v prílohe č. 1 tejto smernice.  
 
2) Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky sú uvedené v § 5 zákona. Obvykle sa 

berie do úvahy obdobie 4 rokov. Pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky platí zákaz 
rozdelenia zákazky stanovený zákonom (§ 5 ods. 12 zákona cit: „Zákazku nemožno rozdeliť 
ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu 
zákazky pod finančné limity podľa tohto zákona.“).    
 

3) Predpokladaná hodnota zákazky v prípade opakovaného plnenia sa určuje ako cena bez dane 
z pridanej hodnoty a berie sa do úvahy celkové množstvo požadovaného tovaru, služieb 
alebo stavebných prác za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka alebo 
predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravená o očakávané zmeny.    
 

4) Predpokladaná hodnota zákazky v prípade nového plnenia (predmet zákazky ešte nebol 
zadávaný) sa určuje prieskumom trhu ako cena bez dane z pridanej hodnoty a berie sa do 
úvahy celkové množstvo požadovaného tovaru, služieb alebo stavebných prác za  obdobie 
trvania zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako 12 mesiacov. 

 
5) V prípade, ak zákazka, ktorej predmetom sú stavebné práce a tieto sú obstarávané                    

z dôvodu nevyhnutných opráv alebo údržby stávajúcej stavby (budovy), je to zákazka na 
služby. (BEŽNÉ VÝDAVKY)  

 
6) Finančné limity pre zákazky na stavebné práce sa použijú v prípade, ak pôjde o taký rozsah 

stavebných prác, ktorý vyžaduje vyjadrenie stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb.    
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. (KAPITÁLOVÉ 
VÝDAVKY) 

 
Článok 4 

Dokumentácia 
 

1) Povinnosti verejného obstarávateľa sú uvedené v § 21 zákona. Evidujú sa všetky doklady      
a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania. Ak ide o podlimitnú zákazku, 
uchovávajú sa päť rokov od uzatvorenia zmluvy alebo uplynutia lehoty viazanosti. Ak ide      
o nadlimitnú zákazku, uchovávajú sa desať rokov od uzatvorenia zmluvy alebo uplynutia 
lehoty viazanosti.  

 
2) Súčasťou dokumentácie je odôvodnenie použitia rokovacieho konania, súťažného dialógu 

alebo použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením. 
 

3) Dokumentáciou pre ostatné zákazky sú všetky doklady a dokumenty z prieskumu trhu, ktoré 
sa uchovávajú po uzavretí zmluvy päť rokov, ide o záznamy o úkonoch smerujúcich              
k uzavretiu zmluvy a zmluva/objednávka. V prípade, ak sa písomná forma zmluvy 
nevyžaduje, dokladmi sa rozumejú najmä:  
a) žiadanka, 

b) pokladničný blok, 

c) faktúra, 
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ktoré sa uchovávajú v súlade s príslušnými internými predpismi. 
 

4) Po ukončení úkonov vo verejnom obstarávaní sa dokumentácia o zákazke archivuje v súlade 
s Registratúrnym poriadkom hlavného mesta. Garant zodpovedný za konkrétnu zákazku 
zdokumentuje jednotlivé úkony, zabezpečí všetky činnosti súvisiace s ukončením verejného 
obstarávania v súlade so zákonom a vyhotoví správu o zákazke vrátane zoznamu 
dokumentov. Príslušnú dokumentáciu podľa zákona posiela po uzatvorení zmluvy na 
zverejnenie. 

 
5) Celú dokumentáciu predpísanú zákonom a smernicou, ako aj ďalšie písomnosti súvisiace         

s jednotlivou zákazkou, vedie oddelenie verejného obstarávania. Garant zabezpečí uloženie 
tak listinnej časti dokumentácie ako aj  elektronickej časti dokumentácie, pričom 
zdokumentuje a archivuje všetky elektronicky realizované úkony priamo z priebehu zákazky 
alebo elektronickej aukcie. 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 
VYMEDZENIE PÔSOBNOSTI 

 
Článok 5 

Plán verejného obstarávania 
 

1) Hlavné mesto zadáva zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie 
stavebných prác na základe Plánu, ktorý schvaľuje primátor najneskôr do 30. januára 
príslušného kalendárneho roka.  

 
2) Oddelenie verejného obstarávania vypracováva a predkladá návrh Plánu riaditeľovi 

magistrátu, ktorý ho následne predkladá na schválenie primátorovi. 
 
 

Článok 6 
Tvorba Plánu verejného obstarávania 

 
1) Žiadosti o zaradenie požiadaviek na zadávanie zákaziek do návrhu Plánu, ktoré patria do 

vecnej pôsobnosti oddelenia ľudských zdrojov, oddelenia informačných technológií              
a oddelenia vnútornej správy, sa predkladajú najneskôr do 30. októbra príslušného 
kalendárneho roka vecne príslušnému útvaru za účelom posúdenia opodstatnenosti 
predložených požiadaviek na obstarávanie na základe analýzy ich stavu alebo ich 

využívania. Oddelenie ľudských zdrojov, oddelenie informačných technológií a oddelenie 
vnútornej správy predkladajú nimi odsúhlasené požiadavky za všetky organizačné útvary 
hlavného mesta do návrhu Plánu. 
 

2) Vedúci oddelení a vedúci samostatných organizačných útvarov, ktoré nie sú oddelenia,  
predkladajú žiadosti o zaradenie požiadaviek na zadávanie zákaziek do návrhu Plánu podľa 
svojho zaradenia do riadiacej pôsobnosti vedúcich zamestnancov hlavného mesta: 

 
a) riaditeľovi kancelárie primátora,  
b) zástupcom riaditeľa magistrátu,  
c) riaditeľovi magistrátu  
na schválenie najneskôr  do 30. októbra príslušného kalendárneho roka. 
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3) Organizačné útvary predkladajú odsúhlasené žiadosti o zaradenie požiadaviek na zadávanie 
zákaziek podľa odseku 2 tohto článku do návrhu Plánu za organizačné útvary v ich riadiacej 
pôsobnosti oddeleniu verejného obstarávania na ďalšie spracovanie do 30. novembra 
príslušného kalendárneho roka. 

 
4) Oddelenie verejného obstarávania  na základe žiadostí o zaradenie požiadaviek na zadávanie 

zákaziek doručených v lehotách podľa ods. 1 až 3 tohto článku zostaví návrh Plánu. 
 
5) Oddelenie verejného obstarávania pri zostavovaní návrhu Plánu spolupracuje s finančným 

oddelením, ktoré posúdi a odsúhlasí návrh Plánu z pohľadu požiadaviek výdavkov hlavného 
mesta  plánovaných a uplatnených pri tvorbe rozpočtu hlavného mesta na ďalší rok. 

 
6) Plán verejného obstarávania sa člení na 2 časti: 

a) časť A (vzorový formulár – príloha č. 2), v ktorej sa uvádzajú uzavreté 
zmluvy/objednávky a začaté konania zadávania zákaziek v predchádzajúcom období 
s predpokladaným ukončením konania (ďalej len „začaté konanie“), ktorý obsahuje 
najmä:  
1. názov zmluvy/objednávky/názov začatého konania, 
2. číslo zmluvy, typ zmluvy/číslo začatého konania, 
3. trvanie zmluvy/ dátum účinnosti zmluvy,  
4. celkovú zmluvnú cenu, 
5. rozpočtový program, podprogram, prvok RP, 
6. uskutočnené plnenie v predchádzajúcom roku, 
7. predpokladané plnenie v bežnom roku, 
8. názov a sídlo dodávateľa, 
9. označenie odborných gestorov. 
 
V prípade začatých konaní sa body 1. až 9. tohto písmena aplikujú primerane, s uvedením 
informácie, že proces zadávania zákazky prebieha. 

 
b) časť B (vzorový formulár –  príloha  č. 3), v ktorej sa uvádzajú nové zákazky, ktorých 

proces verejného obstarávania ešte nezačal. Obsahuje najmä: 
1. názov predmetu zákazky, 
2. predpokladanú hodnotu zákazky, 
3. zatriedenie predmetov zákazky podľa platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky a navrhovaný postup 
verejného obstarávania, 

4. rozpočtový program, podprogram, prvok RP, 
5. predpokladaný termín začatia verejného obstarávania, 
6. navrhovaný postup verejného obstarávania, 
7. predpokladaný termín plnenia, typ zmluvy/objednávka, dĺžku zmluvného vzťahu, 
8. predpokladané plnenie v bežnom roku, 
9. označenie odborných gestorov. 

 
7) Formulár pre Údaje o zmluvách/objednávkach (vzorový formulár – príloha č. 4) do návrhu 

Plánu - časť A, obsahuje najmä:  
a) názov zmluvy/objednávky/názov začatého konania, 
b) zrealizovaný postup zadávania zákazky, 
c) rozpočtový program, podprogram, prvok RP, 
d) číslo zmluvy/objednávky/číslo začatého konania, 
e) typ zmluvy, 
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f) trvanie zmluvy/dátum účinnosti zmluvy, 
g) celkovú zmluvnú cenu, 
h) uskutočnené plnenie v predchádzajúcom období, 
i) predpokladané plnenie v bežnom roku, 
j) označenie odborných gestorov. 

V prípade začatých konaní sa písmená a) až j) aplikujú primerane, s uvedením informácie, 
že proces zadávania zákazky prebieha. 
 

8) Žiadosti o zaradenie požiadaviek na zadávanie zákaziek (vzorový formulár – príloha               

č. 5) do návrhu Plánu obsahujú najmä:  
a) názov predmetu zákazky, 
b) predpokladanú hodnotu zákazky, 
c) zatriedenie predmetov zákazky podľa platnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky a  navrhovaný postup zadávania 
zákazky, 

d) rozpočtový program, podprogram, prvok RP, 
e) predpokladaný termín začatia zadávania zákazky, 
f) navrhovaný postup zadávania zákazky, 
g) predpokladaný termín plnenia, typ zmluvy/objednávky, dĺžku zmluvného vzťahu, 
h) predpokladané plnenie v bežnom roku, 
i) označenie odborných gestorov. 

 
9) Oddelenie verejného obstarávania  na základe žiadostí o zaradenie požiadaviek na zadávanie 

zákaziek rozdelí zákazky, ktoré zahrnie do návrhu Plánu podľa platných finančných limitov 
(príloha č. 1), na: 
a) nadlimitné zákazky, 
b) podlimitné zákazky,  
c) ostatné zákazky. 

 
 

Článok 7 
Aktualizácia Plánu verejného obstarávania 

 
1) Plán možno dopĺňať o nové zákazky alebo meniť (ďalej len „zmena“) len                                

v odôvodnených mimoriadnych prípadoch. Aktualizáciou Plánu sa rozumie vyznačenie 
zmien v Pláne na základe schválených žiadostí. Aktualizáciu Plánu vykonáva oddelenie 
verejného obstarávania.   

 
2) Každá zmena musí byť riadne odôvodnená z hľadiska naliehavosti a musí obsahovať 

stanovisko finančného oddelenia z pohľadu možností rozpočtu hlavného mesta a stanovisko 
oddelenia verejného obstarávania z pohľadu súladu so zákonom. 

 
3) Zmeny v schválenom Pláne, ktoré sú v rámci rozpísaných limitov výdavkov príslušného 

organizačného útvaru na rozpočtový rok, schvaľuje riaditeľ magistrátu na základe 
predloženej žiadosti, použijú sa formuláre primerane podľa odsekov 8 a 9 čl. 6 tejto 
smernice.  

 
4) Zmeny v schválenom Pláne, ktoré sú nad rámec rozpísaných limitov výdavkov príslušného 

organizačného útvaru na rozpočtový rok, schvaľuje primátor na základe predloženej žiadosti, 
použijú sa vzorové formuláre primerane podľa odsekov 8 a 9 čl. 6 tejto smernice.  
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Článok 8 

Pôsobnosť organizačných útvarov a pracovných tímov 
 

1) Každý, kto sa zúčastňuje na príprave a vyhotovení dokumentov k verejnému obstarávaniu, 
potvrdí písomným vyhlásením (vzorový formulár – príloha č. 6), že je nestranný a bude 
zachovávať mlčanlivosť o obsahu dokumentov až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom 
alebo záujemcom. 

 
2) Vedúci zamestnanci organizačných útvarov v dostatočnom predstihu vzhľadom na plánované 

začatie zadávania zákazky určia zamestnanca do pracovného tímu na spracovanie návrhu 
realizačného projektu pri zadávaní konkrétnej zákazky ad hoc (t. j. spravidla 60 dní vopred 
pri nadlimitnej zákazke a 30 dní vopred pri podlimitnej zákazke). Odborný gestor určí 
vedúceho pracovného tímu a ostatných členov tímu, oddelenie verejného obstarávania určí 
garanta.    

 
3) V prípade, ak viaceré organizačné útvary hlavného mesta požadujú zabezpečenie rovnakého 

alebo obdobného predmetu zákazky, odborný gestor je ten organizačný útvar a vedúci 
pracovného tímu je zamestnanec toho organizačného útvaru, ktorý má najväčší podiel na 
predmete zákazky vyplývajúci z jeho vecnej pôsobnosti. Zamestnanci ostatných dotknutých 
organizačných útvarov sú členmi pracovného tímu a spolupracujú s odborným gestorom. 
 

4) Návrh realizačného projektu vypracováva pracovný tím vo vzájomnej súčinnosti. 
 

5) Odborný gestor a vedúci pracovného tímu je pri príprave zadávania konkrétnej zákazky pri 
vypracovávaní realizačného projektu zodpovedný za definovanie predmetu zákazky, výpočet 
predpokladanej hodnoty zákazky, návrh požiadaviek a minimálnych štandardov na finančné 
a ekonomické postavenie a na technickú a/alebo odbornú spôsobilosť budúceho zmluvného 
partnera, návrh kritérií na hodnotenie ponúk, návrhov alebo riešení (ďalej len „ponúk“). 
Odborný gestor predkladá legislatívno-právnemu oddeleniu požiadavku na vypracovanie 
návrhu zmluvy spolu s podstatnými náležitosťami zmluvy vyplývajúcimi z jeho vecnej 
pôsobnosti; návrh zmluvy tvorí prílohu realizačného projektu. V prípade, že návrh zmluvy už 
existuje (je vypracovaný), odborný gestor požiada oddelenie legislatívno-právne a finančné 
oddelenie o jeho posúdenie. 

 
6) Oddelenie verejného obstarávania je pri príprave zadávania konkrétnej zákazky pri 

vypracovávaní realizačného projektu zodpovedný za dodržiavanie pravidiel, postupov 
a princípov verejného obstarávania podľa zákona.  

 
7) Realizačný projekt podpísaný všetkými členmi pracovného tímu a odborným gestorom  

predkladá odborný gestor finančnému oddeleniu a následne vedúcemu oddelenia verejného 
obstarávania, ktorý ho po potvrdení predkladá na schválenie riaditeľovi magistrátu.  

 
8) Po schválení realizačného projektu riaditeľom magistrátu: 

a) garant 
1. bezodkladne zabezpečí vypracovanie dokumentov a súťažných podkladov alebo 

súťažných podmienok (ďalej len „súťažné podklady“) potrebných pre vyhlásenie 
verejného obstarávania v súlade s určeným postupom zadávania zákazky podľa 
zákona,  

2. zabezpečí vypracovanie harmonogramu zadávania zákazky,  
3. potvrdzuje súlad súťažných podkladov so zákonom, 
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4. vykonáva činnosti vo verejnom obstarávaní a počas celého procesu verejného 
obstarávania dohliada na dodržiavanie zákona, 

5. zabezpečí oznámenie prípadov zloženia zábezpeky na účet verejného obstarávateľa 
finančnému oddeleniu najneskôr 7 dní pred termínom predkladania ponúk 
a zabezpečí oznámenie termínu uvoľnenia zábezpeky, 

b) vedúci a ostaní členovia pracovného tímu  
1. spolupracujú s garantom pri spracovaní dokumentov a súťažných podkladov  

potrebných pre vyhlásenie verejného obstarávania, 
2. spolupracujú s garantom počas celého procesu zadávania zákazky, najmä pri 

vysvetľovaní podmienok účasti, informácií uvedených v oznámení, v súťažných 
podkladoch, pri vysvetľovaní ponúk, pri vyhodnocovaní podmienok účasti, pri 
vyhodnocovaní ponúk a pri revíznych postupoch. 

c) odborný gestor potvrdzuje správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu zákazky, 
podmienok účasti, najmä finančných a technických požiadaviek, obchodných 
a zmluvných podmienok. 
 

9) Súťažné podklady podpísané garantom a odborným gestorom predkladá  oddelenie verejného 
obstarávania na schválenie riaditeľovi magistrátu a primátorovi.  

 
10) Finančné oddelenie bezodkladne informuje garanta o pripísaní finančných prostriedkov 

(zábezpeky) od jednotlivých uchádzačov na účet mesta, najneskôr deň nasledujúci po 
pripísaní zábezpeky uchádzača, a po  uvoľnení zábezpeky jednotlivým uchádzačom. 

 
11) Primátor v procese zadávania zákazky zriaďuje komisiu alebo porotu a vymenúva jej 

predsedu a členov a/alebo náhradníkov podľa § 40 alebo § 107 zákona. Členom komisie 
alebo členom poroty bez práva vyhodnocovať pre účely zabezpečenia procesných, 
formálnych a administratívnych úkonov v súlade so zákonom počas vyhodnocovania je 
garant.  

 
12) Oddelenie legislatívno-právne poskytuje súčinnosť v  procese zadávania zákaziek                  

a zodpovedá za súlad zmlúv s  právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej 
únie, za vyváženosť práv a povinností zmluvných strán a verifikuje návrh zmluvy pred 
uzavretím zmluvy. 
 

13) Finančné oddelenie poskytuje súčinnosť v procese zadávania zákaziek v súlade so zákonom 
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov z pohľadu rozpočtového krytia. 
 

14) Oddelenie informačných technológií zabezpečuje a vytvára technické podmienky pre 
elektronickú formu komunikácie prostredníctvom interných alebo externých  informačných 
systémov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť 
informačných systémov verejnej správy a elektronickú komunikáciu v Slovenskej republike  
podľa zákona. 
 

15) Oddelenie verejného obstarávania v spolupráci s oddelením informačných technológií 
zabezpečuje na webovom sídle hlavného mesta zverejňovanie dokumentov a informácií, 
okrem informácií uvedených v čl. 9 ods. 3 písm. c) tejto smernice, najmä: 
a) o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona, 
b) o zrealizovaných elektronických aukciách raz štvrťročne, 
c) vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.  
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Článok 9  
Administrácia zmluvy 

 
1) Odborný gestor zabezpečí zverejnenie podpísanej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Dva 

rovnopisy podpísanej zmluvy zasiela úspešnému uchádzačovi, jeden rovnopis súčasne 
s elektronickou podobou zmluvy predkladá oddeleniu legislatívno-právnemu, jeden rovnopis 
ako súčasť dokumentácie zo zadávania zákazky oddeleniu verejného obstarávania, a jeden 
rovnopis finančnému oddeleniu. 

 
2) Odborný gestor po ukončení procesu verejného obstarávania preberá predmet zákazky, 

zodpovedá za priebežné sledovanie plnenia zmlúv, resp. objednávok, a  kontrolu limitov 
jednotlivých tovarov, služieb alebo stavebných prác, ktoré vyplývajú z uzavretej zmluvy. 

 
3) Odborný gestor zasiela oddeleniu verejného obstarávania:  

a) pre nadlimitné zákazky informáciu o splnení zmluvy v termíne do 7 dní od ukončenia 
zmluvy (podpisu záverečného akceptačného/preberacieho protokolu), ktorá obsahuje 
najmä názov a označenie zmluvy a dodatkov, dátum uzatvorenia zmluvy a dodatkov, 
dôvod uzatvorenia dodatku, pôvodnú zmluvnú cenu, skutočne zaplatenú cenu, 
odôvodnenie rozdielu ceny, trvanie zmluvy, 

b) pre nadlimitné zákazky a pre podlimitné zákazky hromadne za každý štvrťrok  
informáciu o uzatvorení čiastkovej zmluvy na základe platnej rámcovej dohody                 
v termíne do 7 dní po ukončení štvrťroku, ktorá obsahuje najmä názov a označenie  
čiastkovej zmluvy, dátum uzatvorenia čiastkovej zmluvy, zmluvnú cenu, identifikáciu 
dodávateľa, 

c) ďalšie informácie týkajúce sa povinností verejného obstarávateľa, najmä evidencie 
referencií o plnení zmlúv podľa § 9a zákona, zverejňovania v profile podľa § 49a ods. 1 
písm. c) až písm. e) zákona. 
 

4) Informácie podľa odseku 3 tohto článku vykonáva odborný gestor priamo v IS SVO do 
preddefinovaných formulárov generovaných týmto systémom. Ďalšie podrobnosti budú 
stanovené pokynom riaditeľa magistrátu. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
  POSTUPY ZADÁVANIA  OSTATNÝCH ZÁKAZIEK   

 
Článok 10 

Zadávanie zákaziek nižších ako 1 000,00 Eur bez DPH  

1) Pri zadávaní zákazky s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako 500,00 Eur 
bez DPH a zároveň nižšou ako 1 000,00 Eur bez DPH zrealizuje odborný gestor prieskum 
trhu: 
a) zhromaždením informácií z internetových stránok, 
b) prostredníctvom informačných materiálov, zhromaždením cenníkov, katalógov alebo 

akciových letákov, 
c) prostredníctvom elektronických zariadení (napr.  e-mail), 
d) telefonicky vo výnimočných opodstatnených prípadoch, v takomto prípade odborný 

gestor v zázname uvedie aj dátum a čas telefonického hovoru, meno a priezvisko osoby,  
s ktorou komunikoval, telefónne číslo a obsah  komunikácie,  alebo 

e)  ich kombináciou.  
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2) Odborný gestor vyberie vhodného a spôsobilého dodávateľa na základe najvýhodnejšej ceny 
a vyhotoví z prieskumu trhu zápis (vzorový formulár – príloha č. 7.1). Zápis z prieskumu 
trhu obsahuje spravidla: 
a) predmet zákazky (tovar, služba alebo zhotovenie prác), na ktorý sa robí prieskum trhu, 
b) predpokladanú hodnotu zákazky s podkladmi, na základe ktorých bola určená, 
c) zoznam použitých cenníkov, resp. zoznam oslovených dodávateľov, 
d) vyhodnotenie podmienok účasti, 
e) prehľad ponúkaných cien predmetu zákazky, 
f) identifikáciu úspešného uchádzača, 
g) dátum vykonania prieskumu trhu, 
h) výsledok e-aukcie, ak bola použitá, 
i) meno a podpis zamestnanca, ktorý prieskum trhu vykonal. 
 

3) Odborný gestor predloží oddeleniu verejného obstarávania zápis z prieskumu trhu vrátane 
všetkých relevantných dokumentov (žiadosť o cenovú ponuku, cenové ponuky, atď.) na 
kontrolu súladu vykonaného prieskumu trhu s podmienkami zákona a touto smernicou. 
 

4) Výsledkom prieskumu trhu je získanie spravidla troch cenových ponúk. V prípade, že nie je 
možné z relevantných dôvodov získať tri cenové ponuky, túto skutočnosť (relevantné 
dôvody) odborný gestor uvedie v zápise z prieskumu trhu.  

 
5) Oddelenie verejného obstarávania v prípade, že zistí nedostatky alebo zrealizované postupy 

sú vykonané v rozpore s podmienkami zákona a touto smernicou, vráti zápis z prieskumu 
trhu nepotvrdený odbornému gestorovi, ktorý je povinný nedostatky odstrániť, resp. vykonať 
nový prieskum trhu.   

 
6) Zápis z prieskumu trhu podpísaný odborným gestorom a odsúhlasený oddelením verejného 

obstarávania predkladá oddelenie verejného obstarávania na schválenie riaditeľovi 
magistrátu. 

 
7) Po schválení zápisu z prieskumu trhu riaditeľom magistrátu možno zadať zákazku 

vybranému dodávateľovi na základe zrealizovaného prieskumu trhu prostredníctvom 
objednávky/zmluvy. 

 
Článok 11 

Zadávanie zákaziek rovnakých alebo vyšších ako 1 000,00 Eur bez DPH 
1) Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných 

prác nie bežne dostupných na trhu s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou  ako 
1 000,00 Eur bez DPH a súčasne nižšou ako finančný limit pre podlimitné zákazky podľa 
prílohy č. 1, garant na základe schváleného realizačného projektu zrealizuje prieskum trhu. 
 

2) Pracovný tím vyhotovuje realizačný projekt zadávania zákazky (vzorový formulár – príloha 

č. 8), ktorý obsahuje najmä: 
a) názov predmetu zákazky,  
b) podrobný opis predmetu zákazky - bežne dostupný na trhu alebo nie bežne dostupný na 

trhu, 
c) predpokladanú hodnotu predmetu zákazky s podkladmi, na základe ktorých bola určená,  
d) podmienky účasti,   
e) typ zmluvného vzťahu (príp. návrh zmluvy),  
f) dĺžku trvania zmluvného vzťahu,  
g) lehotu na dodanie predmetu zákazky,  
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h) časový harmonogram dodania,  
i) finančné a platobné podmienky, 
j) zaradenie e-aukcie (pri tovaroch bežne dostupných na trhu – áno/nie - elektronické 

trhovisko), 

k) návrh minimálne troch možných uchádzačov. 
 

3) Odborný gestor na základe osobitne vykonaného prieskumu trhu zašle výzvu na predloženie 
ponuky najmenej trom vybratým uchádzačom, ak takí existujú, ktorých spôsobilosť si overí 
cez internet v Obchodnom registri, z ktorého vyhotoví kópiu. Výzva na predloženie ponuky         
s podrobným opisom predmetu zákazky (vrátane technických, finančných a ekonomických 
požiadaviek na účasť), obchodných a zmluvných požiadaviek sa zasiela vybratým 
uchádzačom (vzorový formulár – príloha č. 9.1, č. 9.2 a č. 9.3). 
 

4) Odborný gestor zrealizuje prieskum trhu podľa ods. 5 tohto článku alebo v kombinácii 
s postupmi podľa čl. 10 ods. 1 tejto smernice  a  odporučí vhodného a spôsobilého 
dodávateľa na základe najvýhodnejšej ceny, resp. na základe ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky.  

 
5) Odborný gestor vyhotoví z prieskumu trhu zápis podľa čl. 10 ods. 2 až ods. 4 tejto smernice  

(vzorový formulár – príloha  č. 7.2).  

 
6) Zápis z prieskumu trhu podpísaný vedúcim pracovného tímu, odborným gestorom                 

a garantom predkladá vedúci oddelenia verejného obstarávania na schválenie riaditeľovi 
magistrátu. 
 
Po schválení zápisu riaditeľom magistrátu možno zadať zákazku vybranému dodávateľovi 
na základe zrealizovaného prieskumu trhu prostredníctvom objednávky/zmluvy.  

 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ  
 ZADÁVANIE PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK 

 
Článok 12  

Príprava a výzva na predkladanie ponúk 
 
1) Zákazky s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako finančný limit pre 

podlimitné zákazky a zároveň nižšou ako finančný limit pre nadlimitné zákazky podľa 
prílohy č. 1 sa zadávajú:   
a) prostredníctvom elektronického trhoviska, ak ide o zákazky na dodanie tovaru, 

poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu,          
b) mimo elektronického trhoviska, ak ide o zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb 

alebo uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu. 
 

2) Pracovný tím vyhotovuje realizačný projekt zadávania zákazky (vzorový formulár – príloha 

č. 10), ktorý obsahuje najmä: 
a) názov predmetu zákazky,  
b) podrobný opis predmetu zákazky - bežne dostupný na trhu alebo nie bežne dostupný 

na trhu, 
c) predpokladanú hodnotu predmetu zákazky s podkladmi, na základe ktorých bola 

určená,  
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d) podmienky účasti s ich odôvodnením vrátane požiadaviek na preukázanie 
ekonomického a finančného postavenia a technickej spôsobilosti,  

e) návrh na plnenie kritérií, 
f) návrh členov komisie, 
g) návrh postupu zadávania zákazky, zaradenie e-aukcie (pri tovaroch povinné - uznesenie 

vlády SR  č._653/2010), 

h) odôvodnenie použitia postupu priameho rokovacieho konania podľa § 58 zákona, 
i) typ zmluvného vzťahu,  
j) dĺžku trvania zmluvného vzťahu,  
k) predpokladaný rozpočet/súpis položiek – pre účely stanovenia požiadaviek na 

spracovanie ceny, 
l) lehotu/časový harmonogram dodania predmetu zákazky, 
m) návrh minimálne troch možných uchádzačov, 
n) prílohy – zmluvné podmienky (návrh zmluvy), vyhlásenia o mlčanlivosti, a. i. 

 
3) Ak ide o zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác 

bežne dostupných na trhu, odborný gestor na základe schváleného realizačného projektu 
vyberie vhodného a spôsobilého dodávateľa na základe najnižšej ceny alebo ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska. Ďalšie podrobnosti 
o zadávaní zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska budú stanovené príkazom 
riaditeľa magistrátu. 

 
4) Ak ide o zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác 

nie bežne dostupných na trhu, garant na základe schváleného realizačného projektu 
zrealizuje zadávanie zákazky mimo elektronického trhoviska.  

 
5) Zadávanie podlimitnej zákazky podľa písm. b) ods. 1 tohto článku sa vyhlasuje zverejnením 

výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku. Výzvu zasiela do Vestníka garant. Po jej 
uverejnení zašle garant výzvu najmenej trom  záujemcom, ktorých navrhuje odborný gestor. 
 

6) V prípade postupu priamym rokovacím konaním garant oznámi Úradu pre verejné 
obstarávanie začatie priameho rokovacieho konania bezodkladne po odoslaní výzvy na 
rokovanie, najneskôr však 14 dní pred uzavretím zmluvy.  

 
7) Odborný gestor, vedúci pracovného tímu a ostatní členovia tímu spolupracujú s garantom 

v súlade s čl. 8 tejto smernice počas celého procesu zadávania zákazky od vyhlásenia súťaže 
- odoslanie výzvy na predkladanie ponúk až po uzavretie zmluvy, spracovanie informácie pre 
Úrad pre verejné obstarávanie o uzavretí zmluvy a kompletizáciu dokumentácie                     
o podlimitnej zákazke. 

Článok 13 
Komisia 

 
1) Garant vypracuje na základe návrhu odborného gestora návrh rozhodnutia na zriadenie 

komisie  a  návrhy menovacích dekrétov, ktoré predloží oddelenie verejného obstarávania na 
schválenie riaditeľovi magistrátu a primátorovi (vzorový formulár – príloha č. 11, č. 12) 

najneskôr päť dní pred termínom na predkladanie ponúk. 
  
2) Primátor vymenuje najmenej trojčlennú komisiu najneskôr jeden deň pred termínom na 

predkladanie ponúk v súlade s čl. 8 ods. 11 tejto smernice. 
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3) Každý člen komisie sa oboznámi so zoznamom uchádzačov a potvrdí čestným vyhlásením 
(vzorový formulár – príloha č. 13), že nenastali skutočnosti podľa § 40 zákona, pre ktoré 
nemôže byť členom komisie, alebo oznámi, že nastali skutočnosti podľa § 40 zákona, pre 
ktoré nemôže byť členom komisie.  

 
4) Každý člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť garantovi, že nastali 

skutočnosti podľa § 40 zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie, a to vždy, keď takéto 
skutočnosti  v priebehu verejného obstarávania nastanú.   

 
5) Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie na menej ako minimálny 

počet členov komisie, oddelenie verejného obstarávania na návrh odborného gestora predloží 
riaditeľovi magistrátu a primátorovi na schválenie návrh na doplnenie komisie                     
a vymenovanie ďalšieho člena komisie  

 
Článok 14 

Priebeh a ukončenie zadávania zákazky 
 

1) Pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou alebo rovnakou ako 40 tisíc Eur 
bez DPH, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, a 200 tisíc  Eur bez DPH, ak 
ide o uskutočnenie stavebných prác, sa ponuky predkladajú v lehote na predkladanie ponúk 
ako jeden celok a otvárajú sa v termíne a v čase stanovenom na otváranie ponúk. 

 
2) Pri zadávaní zákaziek v predpokladanej hodnote vyššej ako 40 tisíc Eur bez DPH, ak ide 

o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, a 200 tisíc Eur bez DPH, ak ide o uskutočnenie 
stavebných prác, sa ponuky predkladajú v lehote na predkladanie ponúk v dvoch častiach, 
časti „Ostatné“ a časti Kritériá“, a otvárajú sa v dvoch termínoch. 

 
3) Garant zabezpečí, aby časť ponuky „Kritériá“ nebola otvorená a sprístupnená až do termínu  

a času stanoveného na jej otváranie, a to:  
a) v prípade listinnej formy komunikácie - uložením v uzamknutom trezore na oddelení 

verejného  obstarávania,   
b) v prípade elektronickej formy komunikácie - zašifrovaním dokumentu uchádzačom            

a predložením hesla na odšifrovanie v termíne stanovenom na otváranie časti ponuky 
„Kritériá“, alebo osobne, ak sa neuplatňuje elektronická aukcia. 

 
4) Komisia otvára ponuky a vyhodnocuje ponuky v súlade s podmienkami uvedenými vo 

výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. Uchádzača, ktorý nespĺňa 
podmienky účasti alebo ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky,  navrhne na 
vylúčenie. Garant bez zbytočného odkladu vypracuje návrh na vylúčenie takéhoto 
uchádzača alebo jeho ponuky vedúcemu oddelenia verejného obstarávania, ktorý ho po 
potvrdení  predloží riaditeľovi magistrátu a primátorovi. 

 
5) Garant v súvislosti s otváraním ponúk, otváraním častí ponúk a vyhodnocovaním 

podmienok účasti alebo ponúk a oznamovaním o vylúčení alebo výsledku vyhodnotenia 
ponúk zabezpečí všetky oznamovacie povinnosti vyplývajúce zo zákona. 

6) Garant v spolupráci s odborným gestorom  a vedúcim pracovného tímu v prípade podania 
žiadosti o nápravu, námietok alebo podnetu na výkon kontroly zabezpečí potrebné úkony     
s tým súvisiace, najmä: 

a) bezodkladné zabezpečenie odborného stanoviska, 
b) doručenie oznámenia o vybavení žiadosti o nápravu  podanej v lehote podľa zákona alebo 

jej zamietnutí tak, aby oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo 
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zamietnutie bolo doručené žiadateľovi do 7 dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu, 
resp. zamietnutie bolo doručené do piatich dní odo dňa uplynutia lehoty na odstránenie 
nedostatkov,  

c) v prípade začatia konania o námietkach doručenie písomného vyjadrenia k podaným 
námietkam  Úradu pre verejné obstarávanie s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
a kompletnej dokumentácie v origináli do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 
výzvy úradu,  

d) poskytovanie súčinnosti pri výkone kontroly v nevyhnutnom rozsahu.   
 

7) Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu so zápisnicou podpísanou členmi komisie 
predkladá oddelenie verejného obstarávania na schválenie riaditeľovi magistrátu                 
a primátorovi. 

 
8) Garant po uplynutí lehoty na uplatnenie revíznych postupov podľa zákona predloží 

podklady potrebné na uzavretie zmluvy odbornému gestorovi, ktorý zabezpečí odsúhlasenie 
návrhu zmluvy z ponuky úspešného uchádzača pred predložením na podpis primátorovi. 

 
9) Garant zabezpečí  uloženie dokumentácie v súlade s čl. 4 tejto smernice. 

 
10) Garant zabezpečí zaslanie informácie o uzavretí zmluvy na Úrad pre verejné obstarávanie  

v  lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. 
 

 
PIATA ČASŤ 

POSTUPY ZADÁVANIA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK 
 

Článok 15  
Príprava a zverejnenie oznámenia 

 
1) Zákazky s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou ako finančný limit pre 

nadlimitné zákazky a podľa prílohy č. 1 sa zadávajú  postupmi podľa prvej časti zákona, 
druhej časti zákona (prvej až tretej hlavy), štvrtej časti zákona a piatej časti zákona. 

 
2) Pracovný tím vyhotoví realizačný projekt zadávania zákazky (vzorový formulár – príloha č. 

10), ktorý obsahuje náležitosti uvedené v čl. 12 ods. 2 písm. a) až  písm. n). 
 

3) Garant na základe schváleného realizačného projektu v prípade zadávanie zákaziek na 
dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác: 

a) bežne dostupných na trhu zrealizuje potrebné úkony k nadobudnutiu takýchto tovarov 
služieb alebo stavebných prác od centrálnej obstarávacej organizácie alebo jej 
prostredníctvom v súlade s § 10 zákona, ak je taká k dispozícii. Ďalšie podrobnosti budú 

stanovené príkazom riaditeľa magistrátu,  

b) nie bežne dostupných na trhu zrealizuje zadávanie zákazky na dodanie tovaru, 
poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác nadlimitným postupom, ktorý sa 
zverejňuje v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania. Formuláre sú 
dostupné na stránke www.uvo.gov.sk. 

 
4) Odborný gestor v prípade návrhu na postupy rokovacími konaniami alebo v prípade 

postupov realizovaných v časovej tiesni nezavinenej verejným obstarávateľom navrhne 
dôkazné prostriedky preukazujúce odôvodnenie použitia týchto postupov.  
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5) V prípade postupu priameho rokovacieho konania garant oznámi Úradu pre verejné 
obstarávanie použitie postupu priameho rokovacieho konania s podrobným odôvodnením 
podmienky pre jeho použitie podľa § 58, najneskôr 5 pracovných dní pred odoslaním výzvy 
na rokovanie.   

 
6) V prípade návrhu na využitie súťaže návrhov pri zadávaní zákazky, osobitne pri zákazkách 

v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát, 
keď výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka je pre vyhlasovateľa potrebný ako 
podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú 
dokumentáciu alebo inú službu - najmä štúdia, rozbor, projekt - sa ustanovenia o zadávaní 
nadlimitných zákaziek použijú primerane.  

 
7) Odborný gestor, vedúci pracovného tímu a ostatní členovia tímu spolupracujú s garantom 

v súlade s čl. 8 tejto smernice počas celého procesu zadávania zákazky od vyhlásenia 
súťaže (odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) až po uzavretie zmluvy, 
spracovanie oznámenia pre Úrad pre verejné obstarávanie o výsledku verejného 
obstarávania a kompletizáciu dokumentácie o nadlimitnej zákazke. 

 
Článok 16 
Komisia  

 
1) Primátor vymenuje najmenej päťčlennú komisiu najneskôr päť dní pred termínom na 

predkladanie ponúk v súlade s čl. 8 ods. 11 tejto smernice. 
 
2) Ďalej platia ustanovenia čl. 13  ods. 2 až 5  tejto smernice.  
 

Článok 17 
Priebeh a ukončenie zadávania zákazky 

 
1) Pri zadávaní nadlimitných zákaziek sa ponuky predkladajú v lehote na predkladanie ponúk    

v dvoch častiach, časti „Ostatné“ a časti „Kritériá“, a otvárajú sa v dvoch termínoch. 
 
2) Ďalej platia ustanovenia čl. 14  ods. 3 až 9  tejto smernice. 
 
3) Garant zabezpečí zaslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania na Úrad pre úradné 

publikácie ES a Úrad pre verejné obstarávanie v lehote do 12 pracovných dní po uzavretí 
zmluvy. 

4) Odborný gestor je v zmysle § 9a zákona povinný vyhotoviť referenciu o dodaní tovaru, 
uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej 
dohody do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody vo vzťahu k plneniu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody. Ďalšie 

podrobnosti budú stanovené príkazom riaditeľa magistrátu.  
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ŠIESTA ČASŤ 
SYSTÉM  ELEKTRONICKÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A SYSTÉMY PRE 

ELEKTRONICKÉ AUKCIE 
 

Článok 18 

1)   Hlavné mesto v prípade stanovenia elektronickej komunikácie používa na zadávanie zákazky 
systém Elektronického verejného obstarávania (ďalej len „systém EVO“), ktorý poskytuje Úrad 
pre verejné obstarávanie bezplatne verejným obstarávateľom, alebo webový portál 
www.obstaravanie.bratislava.sk, a to:  

a) povinne pri zadávaní podlimitných zákaziek a nadlimitných zákaziek na dodanie tovaru 
nie bežne dostupného na trhu postupmi verejnej súťaže a užšej súťaže,  

b) vždy, keď je to vhodné  
i) pri zadávaní podlimitných zákaziek a nadlimitných zákaziek na poskytnutie služieb        

a uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu, 
ii) pri zadávaní ostatných zákaziek. 

 
2) Hlavné mesto pri vyhodnocovaní ponúk okrem postupov priameho rokovacieho konania, 

súťaže návrhov a súťažného dialógu  
a) použije elektronickú aukciu pri zadávaní nadlimitných zákaziek a podlimitných 

zákaziek na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu,  
b) použije elektronickú aukciu pri zadávaní nadlimitných zákaziek a podlimitných 

zákaziek na dodanie tovaru nie bežne dostupného na trhu, na poskytnutie služieb           
a uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa 
predmetu zákazky,  

c) môže použiť elektronickú aukciu pri zadávaní ostatných zákaziek. 
 
3) Elektronická aukcia sa zadáva: 

a) ak bol stanovený elektronický spôsob komunikácie pre celý proces zadávania zákazky, 
tak prostredníctvom aukčného systému EVO, 

b) ak bol stanovený listinný spôsob komunikácie alebo kombinácia listinného 
a elektronického spôsobu komunikácie pre proces zadávania zákazky a zadávanie 
zákazky prostredníctvom systému EVO nebolo povinné, tak buď prostredníctvom 
i) aukčného systému EVO alebo 
ii) komerčných aukčných systémov, ktoré hlavné mesto zabezpečuje dodávateľským 

spôsobom v súlade so zákonom (napr. proe-biz). 
 

SIEDMA ČASŤ 
KONTROLA 

 
Článok 19 

1) Kontrolu zadávania ostatných zákaziek a podlimitných zákaziek s predpokladanou hodnotou 
zákazky do 40 000,00 Eur bez DPH vykonáva Mestský kontrolór hlavného mesta SR 
Bratislavy a útvar interného auditu. 

2) Kontrolu dodržiavania tejto smernice v celom rozsahu vykonáva Mestský kontrolór hlavného 
mesta SR Bratislavy a útvar referátu interného auditu. 
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ÔSMA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 
Článok 20 

Splnomocňovacie ustanovenia 
 

1) Oddelenie verejného obstarávania v prípade potreby zmeny zostavuje, aktualizuje a vydáva 
prílohy k tejto smernici, používané v procese verejného obstarávania. Za obsahovú 
správnosť, schválenie a vydanie takejto prílohy zodpovedá vedúci oddelenia verejného 
obstarávania.  
 

2) Prílohy vydané k tejto smernici zverejňuje oddelenie verejného obstarávania v spolupráci 
s oddelením informačných technológií na intranete hlavného mesta.  

 
3) Ďalšie podrobnosti  o povinnostiach verejného obstarávateľa, najmä  o evidencii referencií,   

o plnení zmlúv, o zverejňovaní v profile a o  postupoch zadávania zákaziek prostredníctvom 
elektronického trhoviska budú určené príkazom riaditeľa magistrátu. 

 

Článok 21 
Prechodné ustanovenia 

 
(1) Ak ide o zákazky podľa čl. 11 ods. 1 písm. a) alebo zákazky podľa čl. 12  ods. 1 písm. a) 

tejto smernice, elektronické trhovisko sa nepoužije na zákazky, ktoré boli vyhlásené alebo 
preukázateľne začaté najneskôr jeden kalendárny mesiac po zriadení elektronického 
trhoviska. Na zákazky podľa prvej vety sa dovtedy použijú postupy pre zákazky podľa čl. 11 
ods. 1 písm. b) alebo zákazky podľa čl. 12  ods. 1 písm. b) tejto smernice . 

 
(2) Do dňa schválenia Plánu na príslušný kalendárny rok podľa čl. 5 ods. 1 tejto smernice sa na 

zadávanie zákaziek bude primerane aplikovať Plán schválený na predchádzajúci kalendárny 
rok, ak ide o zákazky zaradené do tohto schváleného Plánu. 

 
(3) čl. 9 ods. 4 nadobúda účinnosť po zavedení informačného systému na správu verejného 

obstarávania. 
 
 

DEVIATA ČASŤ 
ÚČINNOSŤ 

 
Článok 22 

 
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej podpisu.                          
 

 
 
 
 
 
Milan Ftáčnik, v. r.  
   primátor 
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Zoznam príloh k Smernici  č. 1/2014 Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o verejnom obstarávaní 
 
Príloha č. 1  –  Finančné limity a z nich vyplývajúce postupy 
Príloha č. 2  – vzorový formulár –  Plán verejného obstarávania – časť A  
Príloha č. 3  – vzorový formulár –  Plán  verejného obstarávania – časť B  
Príloha č. 4  – vzorový formulár – Údaje o zmluvách/objednávkach – časť A Plánu 
Príloha č. 5  – vzorový formulár –   Žiadosť o zaradenie požiadavky na zadávanie zákazky – časť 

B Plánu 
Príloha č. 6  – vzorový formulár  –   Vyhlásenie o mlčanlivosti 
Príloha č. 7.1  – vzorový formulár  – Zápis z prieskumu trhu / zákazky nižšie ako 1000 Eur  
Príloha č. 7.2  – vzorový formulár – Zápis z prieskumu trhu / zákazky rovnaké alebo vyššie   ako 

1000 EUR 
Príloha č. 8 – vzorový formulár  –   Realizačný projekt /ostatné zákazky 
Príloha č. 9.1 – vzorový formulár –  Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky  
Príloha č. 9.2 – vzorový formulár – Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky 
Príloha č. 9.3  – vzorový formulár –  Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 10 – vzorový formulár  –   Realizačný projekt /podlimitná zákazka/ nadlimitná zákazka  
Príloha č. 11 – vzorový formulár  –   Rozhodnutie o zriadení komisie   
Príloha č. 12 – vzorový formulár  –  Menovací dekrét 
Príloha č. 13 – vzorový formulár –    Čestné vyhlásenie člena komisie 
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Príloha č. 1  k smernici č.1/ 2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

Vzorový formulár 

 Finančné limity a z nich vyplývajúce postupy  

Ostatné zákazky 
Predpokl. hodnota 

od do 
Druh zákazky Označenie 

postupu 
Postup 

realizuje Postup* 

0 500 tovary, služby, 
práce drobný nákup odborný 

gestor  (účtenka, bločky) 

500 1 000 tovary, služby, 
práce PT odborný 

gestor porovnaním  min.3 cenníky (z internetu, iné) 

1 000 20 000 
tovary, služby               

(nie bežne 
dostupné na trhu) 

PT garant 
RP, porovnaním min. 3 cenníkov alebo požiadaním o 
predloženie  cenovej ponuky min. 3 Z/U alebo e-
aukciou 

1 000 30 000 
práce                          

(nie bežne 
dostupné na trhu) 

PT garant 
RP, porovnaním min. 3 cenníkov alebo požiadaním o 
predloženie  cenovej ponuky min. 3 Z/U alebo e-
aukciou 

1 000 40 000 potraviny drobný nákup odborný 
gestor položky z repre útvarov (účtenka, bločky) 

Podlimitná zákazka 
Predpokl. hodnota 

od do 
Druh zákazky Označenie 

postupu 
Postup 

realizuje Postup* 

1 000 130 000 
tovary, služby               

(bežne dostupné 
na trhu) 

elektronické 
trhovisko 

odborný 
gestor 

podľa prvej časti zákona a podľa § 91 ods. 1 písm. a), 
§§ 92 - 99 tretej časti zákona 

1 000 5 000 
000 

práce                          
(bežne dostupné 

na trhu) 

elektronické 
trhovisko 

odborný 
gestor 

podľa prvej časti zákona a podľa § 91 ods. 1 písm. a), 
§§ 92 - 99 tretej časti zákona 



 20

20 000 40 000 
tovary, služby               

(nie bežne 
dostupné na trhu) 

podľa §§ 100 - 102 
a námietky môže 

podať OŠS 
garant 

podľa prvej časti zákona a podľa § 91 ods. 1 písm. b) 
bod 1,  §§ 100 - 102 tretej časti zákona, podľa štvrtej 
časti zákona (SN) - dobrovoľne 

40 000 130 000 
tovary, služby                          

(nie bežne 
dostupné na trhu) 

podľa §§ 100 - 102 
a námietky môže 
podať OŠS a iná 

osoba - Z/U 

garant 
podľa prvej časti zákona a podľa § 91 ods. 1 písm. b) 
bod 1,  §§ 100 - 102 tretej časti zákona, podľa štrvrtej 
časti zákona (SN) - dobrovoľne 

30 000 200 000 
práce                         

(nie bežne 
dostupné na trhu) 

podľa §§ 100 - 102 
a námietky môže 

podať OŠS 
garant podľa prvej časti zákona a podľa § 91 ods. 1 písm. b) 

bod 1,  §§ 100 - 102 tretej časti zákona 

200 000 5 000 
000 

práce                          
(nie bežne 

dostupné na trhu) 

podľa §§ 100 - 102 
a námietky môže 
podať OŠS a iná 

osoba - Z/U 

garant podľa prvej časti zákona a podľa § 91 ods. 1 písm. b) 
bod 1,  §§ 100 - 102 tretej časti zákona 

1 000 
130 000/         

5 000 
000 

tovary, služby/ 
práce               

(bežne dostupné 
na trhu) 

porovnanie cien 

  

podľa prvej časti zákona a podľa § 91 ods. 1 písm. c) 
bod 2,  §§ 102a - 102b tretej časti zákona 

Nadlimitná zákazka 

Predpokl. hodnota 

od do 
Druh zákazky Označenie 

postupu 
Postup 

realizuje Postup* 

130 000   tovary, služby VS,US,RKsZ, 
PRK, SD, SN garant 

postup podľa prvej časti, druhej časti prvej až tretej 
hlavy a štvrtej časti, podľa štvrtej časti zákona (SN), 
podľa piatej časti zákona (oblasť obrany a bezpečnosti) 

5 000 
000   práce VS,US,RKsZ, 

PRK, SD, SN garant postup podľa prvej časti, druhej časti prvej až tretej 
hlavy a štvrtej časti 
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* Legenda pre označenie postupov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 PT prieskum trhu    
 VS verejná súťaž   RP- realizačný projekt 
 US užšia súťaž   odborný gestor - žiadateľ 
 RKsZ rokovacie konanie so zverejnením  garant - osoba realizujúca zadávanie zákazky 
 PRK priame rokovacie konanie    
 SD súťažný dialóg    
 SN súťaž návrhov    
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Príloha č. 2  k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 

Zoznam uzatvorených zmlúv/objednávok  
NA ROK  201x 1) 

časť A  

(uskutočnené plnenie z už  uzatvorených zmlúv k 15. decembru bežného roka – 

2014 a plánované 
plnenie na nasledujúci rok 2015    Schvaľuje: primátor Hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy 

Príloha  č . 2  k smernici č. 1/2014  
Hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  
Bratislavy o verejnom obstarávaní 

  

P. 
č. 

Organizačný 
útvar 

Číslo Predmet zmluvy 
/objednávky/zákazky 

Postup 
VO/zákazk

a 3) 

Program/ 
podprogra
m / prvok 

RP 

Číslo 
zmluvy/objednáv

ky 

Typ zmluvy – 
napr. rámcová 
dohoda/zmluva 
o dielo/objednáv

ka  

Termín 
začatia 

(účinnosti) 
zmluvy, 

obj./  
trvanie 
zmluvy, 

obj., napr. 
dátum 
alebo v 

mesiacoch 
alebo 

finančným 
limitom 

Dodávateľ (obchodné 
meno, sídlo) 

Celková 
zmluvná cena 
v eur s DPH 

1)  

Uskutočnen
é plnenie 

v eur s DPH 
1) 

 

Predpoklada
né plnenie v  
eur s DPH 1) 
(nasledujúci 

rok(2) 

 

Poznámk
y  

10. 
                     1. Kancelária 

primátora 
  

                     

  
spolu                    

11. 
                     2. 

 Oddelenie 
zahraničných 

vecí               
a protokolu   

                     

  
spolu                    

12. 
                      3. 

 Oddelenie 
marketingu   
a vzťahov s 
verejnosťou   
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spolu                    

13. 
                      4. Hlavný 

architekt  
  

                      

  
spolu                    

14. 
                     5. 

 Hlavný 
dopravný 
inžinier   

                     

  spolu                    

15. 
                      6. Poradca  

  
                      

  
spolu                    

16.                      

7. 
 Ústredná 
evidencia 
sťažností                        

  spolu                    

17.                      

8. 

Oddelenie 
správy 

Primaciálneho 
paláca                         

  spolu                   
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40.                      

9. Riaditeľ 
magistrátu 

                       

  spolu                    

41.                      

10. 
Oddelenie 
ľudských 
zdrojov                         

  spolu                    

42.                      

11. 
Oddelenie 
stratégie       

a projektov                         

  spolu                    

43.                      

12. 
 Oddelenie 
Servis pre 

občana                        

  spolu                    

44.                      

13. 
 Oddelenie 

informačných 
technológií                        

  spolu                    

45.                      

14. 
Oddelenie 
vnútornej 

správy                         
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  spolu                    

50.                      

15. 
 Oddelenie 

legislatívno- 
právne                        

  spolu                    

51.                      

16.  Oddelenie 
organizačné 

                       

  spolu                    

60.                      

17. Finančné 
oddelenie  

                       

      spolu                    

61. 
                      18. 

  Oddelenie 
miestnych 

daní              
a poplatkov    

                      

      spolu                    

70.                      

19. 

 Oddelenie 
koordinácie 
územných 
systémov                        

      spolu                    

20.  Oddelenie 
územných 71.                      
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generelov      
a GIS                        

      spolu                    

72.                      

21. 

 Oddelenie 
územného 

rozvoja 
mesta                        

      spolu                    

73.                      

22. 

Oddelenie 
tvorby 

územného 
plánu            

a dopravy 
                       

      spolu                    

74.                      

23. 

 Oddelenie 
životného 
prostredia     
a mestskej 

zelene 
                       

      spolu                    

80.                      

24. 

 Oddelenie 
koordinácie 
dopravných 
systémov                        

      spolu                    

81.                      

25. 
Oddelenie 

dopravného 
inžinierstva                        

      spolu                    
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82.                      

26. 
 Oddelenie 

správy 
komunikácií                        

      spolu                    

90.                      

27. 
 Oddelenie 

správy 
nehnuteľností                        

      spolu                    

100.                      

28. 

 Oddelenie 
kultúry, 

školstva, 
športu           

a mládeže 
                       

      spolu                    

101.                      

29. 
 Oddelenie 
nájomného 

bývania                        

      spolu                    

102.                      

30. 
 Oddelenie 
sociálnych 

vecí                        

      spolu                    

103.                      

31.  Krízové 
centrum 
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      spolu                    

104.                      

32.  Ubytovňa 
FORTUNA 

                       

      spolu                    

105.                      

33. Ubytovňa 
KOPČANY 

                       

      spolu                    

              

 

1) Podľa aktuálneho stavu v bežnom roku v súlade so 
smernicou           

 
CPV 2)- spoločný slovník obstarávania (Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. októbra 2007,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES Európskeho parlamentu a Rady č. 2195/2002 z 5.novembra 2002 o spoločnom 
slovníku obstarávania v znení nariadenia Komisie   

              

 3) OZ- ostatná zákazka, PLZ - podlimitná zákazka, NLZ - nadlimitná zákazka 

              

  meno, priezvisko, titul, dátum, podpis    

 

Spracoval (určený zamestnanec 
oddelenia verejného obstarávania):           

 Schválil:          

 

vedúci finančného oddelenia (potvrdí 
finančné krytie)          

 Schválil:          

 

vedúci oddelenia verejného 
obstarávania          

 Schválil:          
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Príloha č. 3 k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 

PLÁNU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
NA ROK  201x 1) 

časť B 
    Schvaľuje: primátor Hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy 

Príloha  č . 3  k smernici č. 1/2014  
Hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  
Bratislavy o verejnom obstarávaní                                                                       

  

P. 
č. 

Organizačný 
útvar Číslo Názov predmetu zákazky CPV 2) 

Program/ 
podprogram 
/prvok RP 

Predpokladaná 
hodnota 

zákazky v  Eur 
bez DPH 
celkom 1) 

Predpokladaný 
termín začatia 

verejného 
obstarávania 
I.Q, II.Q, III.Q, 

IV.Q  

Postup 
VO/ 

zákazka 
3) 

Typ zmluvy - rámcová 
dohoda/zmluva/objednávka 

Predpokladaný 
termín začatia 

zmluvy              
I.Q, II.Q, III.Q, 

IV.Q  

Dĺžka 
trvania 
zmluvy 
napr. v 

mesiacoch 

 

Predpokladané 
plnenie v  eur 

s DPH 1) 
(bežný rok) 

 

Poznámky 
(napr. ŠR, 
EÚ, nad 
rámec) 

10. 
                      1. Kancelária 

primátora 
  

                      

  
spolu                     

11. 
                      2. 

 Oddelenie 
zahraničných 

vecí a 
protokolu   

                      

  
spolu                     

3.  Oddelenie 
marketingu a 12. 
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vzťahov s 
verejnosťou   

                      

  
spolu                     

13. 
                      4. Hlavný 

architekt  
  

                      

  
spolu                     

14. 
                      5. 

 Hlavný 
dopravný 
inžinier   

                      

  spolu                     

15. 
                      6. Poradca  

  
                      

  
spolu                     

16.                       

7. 
 Ústredná 
evidencia 
sťažností                         

  spolu                     

17.                       

8. 

Oddelenie 
správy 

Primaciálneho 
paláca                          

  spolu                     
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40.                       

9. Riaditeľ 
magistrátu 

                        

  spolu                     

41.                       

10. 
Oddelenie 
ľudských 
zdrojov                          

  spolu                     

42.                       

11. 
Oddelenie 
stratégie a 
projektov                          

  spolu                     

43.                       

12. 
 Oddelenie 
Servis pre 

občana                         

  spolu                     

44.                       

13. 
 Oddelenie 

informačných 
technológií                         

  spolu                     

45.                       

14. 
Oddelenie 
vnútornej 

správy                          
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  spolu                     

50.                       

15. 
 Oddelenie 

legislatívno - 
právne                         

  spolu                     

51.                       

16.  Oddelenie 
organizačné 

                        

  spolu                     

60.                       

17. Finančné 
oddelenie  

                        

      spolu                     

61. 
                      18. 

  Oddelenie 
miestnych 

daní a 
poplatkov    

                      

      spolu                     

70.                       

19. 

 Oddelenie 
koordinácie 
územných 
systémov                         

      spolu                     

20.  Oddelenie 
územných 71.                       
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generelov a 
GIS                         

      spolu                     

72.                       

21. 
 Oddelenie 
územného 

rozvoja mesta                         

      spolu                     

73.                       

22. 

Oddelenie 
tvorby 

územného 
plánu a 
dopravy 

                        

      spolu                     

74.                       

23. 

 Oddelenie 
životného 

prostredia a 
mestskej 

zelene 
                        

      spolu                     

80.                       

24. 

 Oddelenie 
koordinácie 
dopravných 
systémov                         

      spolu                     

81.                       

25. 
Oddelenie 

dopravného 
inžinierstva                         

      spolu                     
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82.                       

26. 
 Oddelenie 

správy 
komunikácií                         

      spolu                     

90.                       

27. 
 Oddelenie 

správy 
nehnuteľností                         

      spolu                     

100.                       

28. 

 Oddelenie 
kultúry, 

školstva, 
športu a 
mládeže 

                        

      spolu                     

101.                       

29. 
 Oddelenie 
nájomného 

bývania                         

      spolu                     

102.                       

30. 
 Oddelenie 
sociálnych 

vecí                         

      spolu                     

103.                       

31.  Krízové 
centrum 
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      spolu                     

104.                       

32.  Ubytovňa 
FORTUNA 

                        

      spolu                     

105.                       

33. Ubytovňa 
KOPČANY 

                        

      spolu                     

              

 

1) Podľa aktuálneho stavu v bežnom roku v súlade so 
smernicou           

 
CPV 2)- spoločný slovník obstarávania (Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. októbra 2007,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES Európskeho parlamentu a Rady č. 2195/2002 z 5.novembra 2002 o spoločnom 
slovníku obstarávania v znení nariadenia Komisie  

              

 3) OZ- ostatná zákazka, PLZ - podlimitná zákazka, NLZ - nadlimitná zákazka 

              

  meno, priezvisko, titul, dátum, podpis    

 

Spracoval (určený zamestnanec 
oddelenia verejného obstarávania):           

 Schválil:          

 

vedúci finančného oddelenia (potvrdí 
finančné krytie)          

 Schválil:          

 

vedúci oddelenia verejného 
obstarávania          

 Schválil:          
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 Príloha č. 4  k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 ÚDAJE O ZMLUVÁCH - ČASŤ A PLÁNU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA na ROK 201x 

    
A. Identifikácia žiadateľa: 

Kód:   

Názov:   a) Organizačný útvar/Odborný gestor 

NS:   

Meno a Priezvisko:   b) Žiadateľ 
Telefón:   

B. Zákazka: 

a) Názov zmluvy/objednávky/názov začatého konania   
b) Zrealizovaný postup zadávania zákazky   

C. Údaje o zmluve:     

a) Číslo zmluvy 
  

b) Celková zmluvná cena v eur s DPH 

  

c) Dodávateľ:   

D. Trvanie zmluvného vzťahu     

a) Termín začatia plnenia zmluvy   

b) Trvanie zmluvy   

E.  Obchodné podmienky      

a) Typ zmluvy   

F. Ďalšie informácie 1)     

a)  Uskutočnené plnenie v eur s DPH v predchádzajúcom období   

b) Predpokladané plnenie v eur s DPH v bežnom roku    
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c) Zdroj, program, podprogram, prvok, rozpočtová podpoložka 
RP     

        

1) ŠR ak je požiadavka financovaná zo štátneho rozpočtu ; EÚ ak je požiadavka financovaná zo fondov EÚ, konkrétny názov OP 

    nad rámec - uveďte v prípade, ak požiadavka je nad rámec  rozpočtu roku 20xx  
   

OZ - ostatné zákazky T a S   > 20 000 € bez DPH, P  > 30 000€ bez DPH 

PL - podlimitná zákazka 
T a S ≤ 20 000 € bez DPH a > 130 000 € bez DPH, P ≤ 200 000€ bez DPH a > 5 000 
000 bez DPH 

NL - nadlimitná zákazka T a S ≤ 130 000 € bez DPH , P ≤ 5 000 000€ bez DPH 

   

T - tovary Z- zmluva     

S - služby RD - rámcová dohoda  

P - stavebné práce O - objednávka  

RP - rozpočtová položka   

 

 

   meno, priezvisko, titul, dátum, podpis 

 Spracoval (žiadateľ):    

 Predkladá (odborný gestor ):   

1. Schválil:   

  riaditeľ magistrátu:   

2. Schválil:   

  Vedúci finančného oddelenia  (potvrdí finančné krytie):   

3. Schválil:   

  vedúci oddelenia verejného obstarávania   

4. Schválil:   
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Príloha č. 5.1  k smernici č. 1/2014 Hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy o verejnom obstarávaní 

Vzorový formulár  

ŹIADOSŤ O ZARADENIE NÁVRHOV DO PLÁNU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

  

Identifikácia žiadateľa/názov   

Žiadateľ/odborný gestor - súčasné číslo útvaru podľa organizačnej štruktúry/nákladové stredisko  v 
SAP/číslo útvaru podľa organizačnej štruktúry    

Vedúci zamestnanec žiadateľa/odborného gestora, telefonický kontakt     

Určená osoba žiadateľa/odborného gestotra pre daný predmet zákazky - vedúci pracovného 
tímu, telefonický kontakt   

Základná identifikácia predmetu zákazky   

Názov predmetu zákazky 

  

Stručný opis predmetu zákazky   

Identifikačné číslo spoločného slovníka obstarávania    
Zdôvodnenie požiadavky   

Uvedú sa príčiny a dôvody potreby obstarania príslušného predmetu zákazky 
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Posledná vysúťažená cena na obdobný predmet z predchádzajúceho obdobia v eur s DPH, ak je 
odbornému gestorovi známa alebo  cena na trhu zistená odborným gestorom (celková 
cena/jednotková cena ak jeuplatniteľná);  dodávateľ, ak je odbornému gestorovi známy    

Predpokladaná hodnota zákazky   

Uvedie sa predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH potrebný na obstaranie predmetu 
zákazky zaokrúhlený na stovky na celé obdobie (suma celkom)   

Predpokladaný termín začatia verejného obstarávania (I.Q, II.Q, III.Q, IV.Q)   

Zdroj, program, podprogram, prvok, rozpočtová podpoložka RP   

Požadované trvanie zmluvného vzťahu   

Uvedie sa požadované trvanie zmluvného vzťahu od/do (dátum alebo v mesiacoch)   

Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy (I.Q, II.Q, III.Q, IV.Q)    

Obchodné podmienky    

Obchodné podmienky, typ zmluvy (kúpna zmluva, rámcová dohoda, zmluva o dielo, objednávka .. 
žiadosť s príslušnými podkladmi predloží odborný gestor)   

Uvedie sa požadované miesto dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác, poskytnutia služieb, 
kontaktné osoby   

Ďalšie informácie 2)   

ŠR/EÚ (finančné zdroje)   

Predpokladané plnenie v eur s DPH na bežný rok    

nad rámec (rozpočtu na bežný rok)   

1) CPV - spoločný slovník obstarávania (Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. októbra 2007,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES Európskeho parlamentu a Rady č. 2195/2002 z 
5.novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania v znení nariadenia Komisie  

2) ŠR uveďte v prípade, ak je požiadavka financovaná zo štátneho rozpočtu ; EÚ uveďte v prípade, ak je požiadavka financovaná zo fondov EÚ - poprípade uveďte konkrétny názov OP 

    nad rámec - uveďte v prípade, ak požiadavka je nad rámec  rozpočtu roku 20xx  

OZ - ostatná zákazka pre T,S,P bežne dostupné na trhu T, S, P   > 1 000 € bez DPH, P   

OZ - ostatná zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona - pre T,S,P nie bežne dostupné na trhu 
T a S   > 20 000 € bez DPH, P  > 30 000€ bez DPH,                              
Potraviny  > 40 000€ bez DPH 
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PL - podlimitná zákazka 

T a S ≤ 20 000 € bez DPH a > 130 000 € bez DPH, P ≤ 200 000€ bez 
DPH a > 5 000 000 bez DPH, Potraviny ≤ 40 000 € bez DPH a > 130 
000 € bez DPH 

NL - nadlimitná zákazka T a S ≤ 130 000 € bez DPH , P ≤ 5 000 000€ bez DPH 

  
T - tovary Z- zmluva    

S - služby RD - rámcová dohoda 

P - stavebné práce O - objednávka 

RP - rozpočtová položka  

*) http://dunaj/informácie sekcií a odborov/oddelenie verejného obstarávania/CPV - Identifikačné číslo spoločného slovníka obstarávania - SSO (CPV) - pridelí odborný gestor v 
spolupráci s OVO 

**) RK - riaditeľ kancelárie primátora; VO - vedúci oddelenia  

 meno, priezvisko, titul, dátum, podpis 

Spracoval (určená osoba žiadateľa/odborného gestora):    

Predkladá (vedúci zamestnanec žiadateľa/odborného gestora - RK/VO)**):   

Schválil:   

príslušný nadriadený   

Schválil:   

vedúci finančného oddelenia   

Schválil:   

vedúci oddelenia verejného obstarávania   

Schválil:   

riaditeľ magistrátu   

primátor   
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 Príloha č. 5.2  k smernici č. 1/2014  Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 ŹIADOSŤ O ZARADENIE POŽIADAVKY NA ZADÁVANIE ZÁKAZKY DO PLÁNU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA na ROK 201x (časť B Plánu) 

    
A. Identifikácia žiadateľa: 

Kód:   

Názov:   a) Organizačný útvar 

NS:   

Meno a Priezvisko:   b) Žiadateľ 
Telefón:   

Meno a Priezvisko:   c) Odborný gestor 
Telefón:   

B. Predmet zákazky: 

a) Názov predmetu zákazky   
b) 

Stručný opis predmetu zákazky 

  

Kód:   c) CPV  1) 
Názov:   

C. Zdôvodnenie požiadavky:     

a) Dôvody potreby obstarania príslušného predmetu zákazky 
  

b) 

Informácie od odborného gestora 
Posledná vysúťažená cena na obdobný 
predmet z predchádzajúceho obdobia  
v Eur s DPH alebo cena na trhu:   

    Dodávateľ:   

D.  Predpokladané hodnoty zákazky   
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a) Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH:   

b) Predpokladaný termín začatia verejného obstarávania     

c) 
Zdroj, program, podprogram, prvok, rozpočtová podpoložka 
RP     

E. Požadované trvanie zmluvného vzťahu   

a) Požadované trvanie zmluvného vzťahu     

b) Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy     

F.  Obchodné podmienky      

a) Typ zmluvy   
b) 

Miesto dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác, poskytnutia služieb, kontaktné osoby   

G. Ďalšie informácie 2)     

a)  Poznámka     

b) Predpokladané plnenie v eur s DPH na bežný rok      

        

        

1) CPV - spoločný slovník obstarávania (Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. októbra 2007,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES Európskeho parlamentu a Rady č. 2195/2002 z 5.novembra 
2002 o spoločnom slovníku obstarávania v znení nariadenia Komisie  

2) ŠR ak je požiadavka financovaná zo štátneho rozpočtu ; EÚ ak je požiadavka financovaná zo fondov EÚ, konkrétny názov OP 

    nad rámec - uveďte v prípade, ak požiadavka je nad rámec  rozpočtu roku 20xx  
   

OZ - ostatné zákazky T a S   > 20 000 € bez DPH, P  > 30 000€ bez DPH 

PL - podlimitná zákazka T a S ≤ 20 000 € bez DPH a > 130 000 € bez DPH, P ≤ 200 000€ bez DPH a > 5 000 000 bez DPH 

NL - nadlimitná zákazka T a S ≤ 130 000 € bez DPH , P ≤ 5 000 000€ bez DPH 

   

T - tovary Z- zmluva     

S - služby RD - rámcová dohoda  

P - stavebné práce O - objednávka  

RP - rozpočtová položka NS - nákladové stredisko  
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   meno, priezvisko, titul, dátum, podpis 

 Spracoval (žiadateľ):    

 Predkladá (nadriadený zamestnanec ):   

1. Schválil:   

  vedúci finančného oddelenia (potvrdí finančné krytie)   

2. Schválil:   

  vedúci oddelenia verejného obstarávania   

3. Schválil:   

  riaditeľ magistrátu   

4. Schválil:   

  Spracoval (žiadateľ):    
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Príloha č. 6  k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

Vyhlásenie  
 
 

osoby/osôb  zúčastnenej/ých na príprave a vyhotovení súťažných podkladov 
a ďalších dokumentov 

o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií 
 
 
 
V súlade s § 34 ods. 12  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že              
v súvislosti s prípravou a vyhotovením súťažných podkladov a ďalších dokumentov 
k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky: 
 

„názov zákazky“ 
 
 
som nestranný a budem zachovávať mlčanlivosť o obsahu súťažných podkladov 
a ďalších dokumentov až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. 
 
 
Osoba/y zúčastnená/é na príprave a vyhotovení súťažných podkladov: 
 
      

 
P.č. 

 
Meno a priezvisko, titl., funkcia Dátum Podpis 

 
1.    

 
2.    

 
3.    

 
4.    

 
5.    

 
6.    

 
7.    

 
8.    

 
9.    

 
10.    
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Príloha č. 7.1  k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

__________________________________________________________________________
Útvar odborného gestora: Kliknutím zadáte text.            
Číslo odboru:  Kliknutím zadáte text. 

 

Z Á P I S 

z prieskumu trhu / do 1 000,00 Eur 
 

 pri zadaní zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

č. zákazky podľa plánu VO – časť B:  Kliknutím zadáte text. 
 

Názov predmetu zákazky    
Kliknutím zadáte text. 
Druh zákazky:   prieskum trhu podľa smernice o verejnom obstarávaní 

Odborný gestor:   Kliknutím zadáte text. 
 
Stručný opis predmetu zákazky  
Kliknutím zadáte text.. 
Podrobná technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 zápisu. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  Kliknutím zadáte text.  bez DPH  
      Kliknutím zadáte text.  s DPH 
 
Spôsob uskutočnenia prieskumu trhu:  Vyberte položku.     

 
 

Zoznam oslovených spoločností 
 

 

 Obchodné meno  

 
Adresa sídla alebo miesto podnikania 
 

  
e-mail / web 

  
  

1. 
  
     

  

  
2. 

  
 
  
  

3. 
  
     

 
 
 



 
 46 

Zoznam získaných cenových ponúk 
 

 Obchodné meno uchádzača  

 
Adresa sídla alebo miesto podnikania 
Cenová ponuka 

  
   

  
  
   

1. 
  
  

  Vyberte položku.  
  
  
  

2. 
  
  

  Vyberte položku.  
  
  
  

3. 
  
  

  Vyberte položku.  
Poznámka: V prípade, že sa pre účely vyhodnotenia použila celková cena, celková 
vyhodnocovacia cena alebo najvýhodnejšia ponuka, je potrebné predložiť v prílohe 
dokument s uvedením spôsobu vyhodnotenia ponúk. 
 

Cenové ponuky uchádzačov tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zápisu (Príloha č. x – y). 

Vyhodnotenie 
 
   

 Obchodné meno uchádzača: 

 
Adresa sídla alebo miesto podnikania: 
Kontakt:      

 

Vyhodnotenie podmienok účasti: 
 
....................................................... 
 
Vyhodnotenie technickej špecifikácie predmetu zákazky: 
 
........................................................ 

 
    
    

  Odôvodnenie:   

(Tabuľka sa použije sa toľkokrát, koľkokrát je to potrebné/resp. vyhodnotenie je súčasťou 
prílohy č. xx) 

Úspešný uchádzač 
 
   

 Obchodné meno uchádzača: 

 
Adresa sídla alebo miesto podnikania: 
Kontakt:      

  
    
    

  Odôvodnenie:   
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Spôsob vzniku záväzku:    
 
 
Vyberte položku. 

VYJADRENIE ODBORNÉHO GESTORA 

k číslu zákazky podľa plánu VO – časť B:  Kliknutím zadáte text. 
 
Vyhlásenie odborného gestora: 
 

Odborný gestor vyhlasuje, že vyhodnotil technické parametre predmetu zákazky 
ponúknutého úspešným uchádzačom. Ponuka úspešného uchádzača vyhovuje podmienkam 
určeným verejným obstarávateľom. 
 
 
Za odborného gestora: 
 
    .................................  .......................    .................................   
 
 
       .................................  .......................    .................................  
    
 

VYJADRENIE GARANTA 

k číslu zákazky podľa plánu VO – časť B:  Kliknutím zadáte text. 
 

 
ODDELENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
 
 
Garant:    .................................  .......................    .................................   
 
 
       .................................  .......................    .................................  
      
 
 
Garant zodpovedá za formálnu úplnosť predložených dokladov v súlade s interným predpisom. 

 
 

RIADITEĽ MAGISTRÁTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
 
 
 
 
schválil/neschválil 
 
 
riaditeľ magistrátu .......................    .................................        
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Príloha č. 7.2  k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY 

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 
                                                                              
Oddelenie verejného obstarávania       Reg. číslo: 

 

Z Á P I S 

zo zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9/nad 1 000,00 Eur 
 

 pri zadaní zákazky podľa § 9 ods. 9 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p. 
 
 

č. zákazky podľa plánu VO – časť B:  Kliknutím zadáte text. 
 

Názov predmetu zákazky    

Kliknutím zadáte text. 
 
Druh zákazky:   zákazka podľa smernice o verejnom obstarávaní 

Odborný gestor:   Kliknutím zadáte text. 
 
Stručný opis predmetu zákazky  
Kliknutím zadáte text. 
Podrobná technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 zápisu. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  Kliknutím zadáte text.  bez DPH  
      Kliknutím zadáte text.  s DPH 
 
Spôsob uskutočnenia prieskumu trhu:  Vyberte položku.         

 
Zoznam oslovených spoločností 

 
 

 Obchodné meno  

 
Adresa sídla alebo miesto podnikania 
 

  
e-mail/web 

  
  

1. 
  
     

  

  
2. 

  
 
  
  

3. 
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Zoznam získaných cenových ponúk 
 

 Obchodné meno uchádzača  

 
Adresa sídla alebo miesto podnikania 
Cenová ponuka 

  
   

  
  
   

1. 
  
  

  Vyberte položku.  
  
  
  

2. 
  
  

  Vyberte položku.  
  
  
  

3. 
  
  

  Vyberte položku.  
Poznámka: V prípade, že sa pre účely vyhodnotenia použila celková cena, celková 
vyhodnocovacia cena alebo najvýhodnejšia ponuka, je potrebné predložiť v prílohe 
dokument s uvedením spôsobu vyhodnotenia ponúk. 
 

Vyberte položku.(Príloha č. x – y). 
 

Vyhodnotenie 
 
   

 Obchodné meno uchádzača: 

 
Adresa sídla alebo miesto podnikania: 
Kontakt:      

 

Vyhodnotenie podmienok účasti: 
 
....................................................... 
 
Vyhodnotenie technickej špecifikácie predmetu zákazky: 
 
........................................................ 

    
   

  Odôvodnenie:   

(Tabuľka sa použije sa toľkokrát, koľkokrát je to potrebné/resp. vyhodnotenie je súčasťou 
prílohy č. xx) 

Úspešný uchádzač 
 
   

 Obchodné meno uchádzača: 

 
Adresa sídla alebo miesto podnikania: 
Kontakt:      

  
    
    

  Odôvodnenie:   
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Spôsob vzniku záväzku:    
Vyberte položku. 
 
 
 

VYJADRENIE ODBORNÉHO GESTORA 

k číslu zákazky podľa plánu VO – časť B:  Kliknutím zadáte text. 
 
Vyhlásenie odborného gestora: 
 

Odborný gestor vyhlasuje, že vyhodnotil technické parametre predmetu zákazky 
ponúknutého úspešným uchádzačom. Ponuka úspešného uchádzača vyhovuje podmienkam 
určeným verejným obstarávateľom. 
 
 
Za odborného gestora: 
 
    .................................  .......................    .................................   
 
 
       .................................  .......................    .................................  
    
 

VYJADRENIE GARANTA 

k číslu zákazky podľa plánu VO – časť B:  Kliknutím zadáte text. 
 

 
ODDELENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
 
 
Garant:    .................................  .......................    .................................   
 
 
       .................................  .......................    .................................  
      
 
 
Garant zodpovedá za formálnu úplnosť predložených dokladov v súlade s interným predpisom. 

 
 

RIADITEĽ MAGISTRÁTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
 
 
 
 
schválil/neschválil 
 
 
riaditeľ magistrátu .......................    .................................        
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Príloha č. 8  k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

________________________________________________________________ 
 

Realizačný projekt 
 

 OSTATNÉ  ZÁKAZKY  
 

 
Časť I.  -  ODBORNÝ GESTOR 

 
 

Číslo RP podľa plánu VO:  Kliknutím 
zadáte text. 

 
Názov zákazky  

Kliknutím zadáte text. 
 

 
Zdroj finančných prostriedkov:  Kliknutím zadáte text. 
 
 

Návrh postupu:     Vyberte položku. 

 
Odôvodnenie potreby zadávania zákazky: 
Kliknutím zadáte text. 
 
 
1.    CPV – hlavný slovník, doplnkový slovník 

Kliknutím zadáte text. 
 
2.    Stručný opis (podrobná technická špecifikácia tvorí prílohu k RP) 

Kliknutím zadáte text. 
 

3.    Celková predpokladaná hodnota bez DPH a množstvo (rozsah) zákazky  
Kliknutím zadáte text. 
 

4. Časti predmetu obstarávania vrátane uvedenia ich predpokladanej hodnoty 
a množstva (rozsahu) zákazky rozdelenej na časti /ak sa požaduje/ 
Vyberte položku.    
 

5.    Ponuku je možné predložiť (v prípade rozdelenia predmetu na časti) 
Vyberte položku.   

6.    Druh zmluvného vzťahu, na základe ktorého bude zadaná zákazka a dĺžka jeho 
trvania 
Vyberte položku.  
Dĺžka trvania zmluvného vzťahu/lehota pre dodanie:  Kliknutím zadáte text. 
 

7.    Miesto plnenia 
Vyberte položku.   
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8.    Obhliadka miesta plnenia (ak sa požaduje/odporúča, uviesť kontaktnú osobu a tel. 
číslo) 

Vyberte položku.   
 

9.   Požadované doklady (osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, 
technická alebo odborná spôsobilosť a ďalšie doklady) 

  Vyberte položku. 
 
10.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha a spôsob vyhodnotenia 

Vyberte položku.     
 
Váha a spôsob vyhodnotenia (ak je to uplatniteľné): 
 

11.  Návrh členov pracovného tímu  
Kliknutím zadáte text. 
 

12.  Identifikácia min. 3 spoločností, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky (ak 
nejde o rokovacie konanie s vybraným dodávateľom) 

        

        
Obchodné meno:    
Adresa sídla:  
IČO:  
Tel:  e-mail:  

 
Obchodné meno:    
Adresa sídla:  
IČO:  
Tel:  e-mail:  

 
Obchodné meno:    
Adresa sídla:  
IČO:  
Tel:  e-mail:  

 (Tabuľka sa použije sa toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.) 

  
13.  Obchodné a zmluvné podmienky (napr. lehota splatnosti, reklamačné podmienky, 
sankcie a pod.) 

Vyberte položku.   
 

14.  Ďalšie požiadavky 
Kliknutím zadáte text. 

  
 
Za odborného gestora: 
 
Odborný gestor:             .................................   dňa  Kliknutím zadáte dátum.         .................................   
                                          Meno Priezvisko, Titl.                                                                    Podpis 

     
 
                                     .................................   dňa  Kliknutím zadáte dátum.         .................................   
                                          Meno Priezvisko, Titl.                                                                    Podpis 
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Časť II.  -  GARANT 
 
 
1.  Druh zákazky 

Vyberte položku. 
 

2.  Konkrétne určenie návrhu na plnenie kritérií  (v prípade potreby použije sa príloha č. 
II/1) 

  Vyberte položku.   
 

3.  Použitie nástroja elektronickej aukcie 
  Vyberte položku.   
   

4.  Predbežný harmonogram  
    

 

 
 

Za garanta: 
 
 
               .................................   dňa  Kliknutím zadáte dátum.         .................................   
                                          Meno Priezvisko, Titl.                                                                    Podpis 

     
 
                                     .................................   dňa  Kliknutím zadáte dátum.         .................................   
                                          Meno Priezvisko, Titl.                                                                    Podpis 

 
Prílohy 
- Podrobná technická špecifikácia (príloha č. 1) 
- Podmienky účasti (príloha č. 2) 
- Návrh zmluvy (príloha č. 3) 
- Odôvodnenie PHZ a výpočet (príloha č. 4) 
- Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 5) 
- Vyhlásenie o mlčanlivosti (príloha č. 6) 
 
 
 

Vyjadrenie riaditeľa magistrátu 
 
 
Súhlasí /nesúhlasí 
 
 
                                 .................................   dňa  Kliknutím zadáte dátum.         .................................   
                                          Meno Priezvisko, Titl.                                                                    Podpis 

Oslovenie záujemcov/vybratého uchádzača  

Lehota na predkladanie ponúk   

Otváranie ponúk/rokovanie  

Zadanie zákazky  

Lehota viazanosti     
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Príloha č. 9.1  k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

 

 
 
 
    

  
                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
Váš list značky zo dňa naša značka vybavuje/tel. Bratislava 
                                               /201x- ....... /59356....            dd.mm.201x 
 
 
Vec  
Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky 
 

Vážený dodávateľ, 
 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

uskutočňuje výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky „Názov predmetu 
zákazky“ s predpokladanou hodnotou zodpovedajúcou zákazke s nízkou hodnotou 
postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 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“). 
 

Predmetom zákazky je ....(stručný opis predmetu zákazky)... Základné 
informácie potrebné pre predloženie cenovej ponuky a opis predmetu zákazky sú 
uvedené v dokumente „Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej 
ponuky“, ktorý  je uvedený v prílohe č. 1. 
 
 Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného 
obstarávateľa pre výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky a výsledok           
z posúdenia týchto informácií nebude zasielaný iným subjektom, ktoré poskytli ďalšie 
cenové ponuky verejnému obstarávateľovi a ich vyhodnotenie sa neriadi 
ustanoveniami § 42 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 Zaslanie cenovej ponuky tvorí podklad pre dodávateľa na uvedený predmet 
obstarávania a nezakladá pre poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na 
uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky. 
 
 Cenovú ponuku za Vašu spoločnosť je potrebné predložiť elektronicky –         
e-mailom na adresu: ........@bratislava.sk v lehote do dd. mm. 201x do xx:xx h na 
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formulári Návrh na plnenie kritérií, ktorý je uvedený v prílohe č. 2. Po tomto termíne 
nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania v rámci prieskumu trhu 
pre účely výberu dodávateľa. 
 
 Pre daný účel uskutočňuje verejný obstarávateľ prieskum trhu a v súvislosti  
so zabezpečením prieskumu trhu sme si dovolili osloviť Vašu spoločnosť so 
žiadosťou o poskytnutie cenovej ponuky. 
 

  vedúci oddelenia verejného obstarávania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 S pozdravom                     
 

 
                                                                                                   titl., Meno Priezvisko  
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Príloha č. 9.2  k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 
Príloha č. 1 
 

Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky 
 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o verejnom 

obstarávaní“) 
 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Hlavné mesto SR Bratislava 
Primaciálne nám. 1 
814 99 Bratislava 1 

 
2. Kontaktné údaje 
 

tel. číslo: +4212/4854.... 
e-mail: ........@bratislava.sk 

 
3. Názov predmetu zákazky: 

 
„xxxxxxxxxxxx“ 
 

4. Opis predmetu zákazky: 
 

Stručný opis predmetu zákazky.  

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3. 

 
5. Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka 

obstarávania (CPV)       
 Hlavný predmet obstarávania:         

..................... 
Doplňujúce predmety: 

........................ 
6. Množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania:    
  ..............,..€ bez/s DPH     
 
7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:     
 ÁNO - doplniť časti 
 /NIE  
 
8. Možnosť predloženia variantných riešení:     
  NIE 
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9. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky:     
     

 Zmluva............/Objednávka 
(Napr. Zmluva na poskytovanie služieb uzavretá podľa § 269 ods., 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v trvaní xx 
rok/roky – príloha č. 4.) 

 
10.  Miesto dodania predmetu zákazky: 
         Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Primaciálne nám. 1 
814 99 Bratislava 1 

 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 
 Financované z rozpočtu verejného obstarávateľa 
 
12. Podmienky účasti uchádzačov: 

Osobné postavenie: 
(Napr. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať – originál alebo 
osvedčenú kópiu nie staršie ako tri mesiace (živnostenské oprávnenie alebo 
výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, 
vydané podľa   osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo 
potvrdenie príslušného  orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet 
podnikania oprávňujúci dodávateľa na dodanie požadovaného predmetu 
zákazky). 
 
Finančné a ekonomické postavenie: 
........................ 
 
Technická spôsobilosť: 
........................... 

 
13.    Lehota, miesto a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 
 

13.1. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa dd. dd. 2011 o xx:xx 
hod.  

Ponuku  -  vyplnený formulár Návrh na plnenie kritérií je potrebné predložiť 
elektronicky – e-mailom na adresu: ........@bratislava.sk  
 
13.2 Obsah ponuky 

 
13.2.1 Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti: 
a) osobné postavenie podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní – dokladom                 
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať  
službu 
 
13.2.2 Návrh Zmluvy o dielo  

Opis predmetu zákazky a štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy budú 
tvoriť prílohy návrhu zmluvy o dielo. 
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13.2.3. Vyplnený formulár - Návrh na plnenie kritérií je uvedený v prílohe č. 2 
tejto žiadosti. 
Celková cena, uvedená na formulári Návrh na plnenie kritérií obsahuje všetky 
náklady uchádzača spojené s dodaním tovaru. 

 
 
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 
Najnižšia cena v EUR s DPH.  

 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

15.1 Verejný obstarávateľ označí cenovú ponuku s najnižšou cenou za 
úspešnú, ponuku s druhou najnižšou cenou označí za prvú neúspešnú, 
ponuku s treťou najnižšou cenou označí za druhú neúspešnú, atď.  

15.2 Z tohto prieskumu trhu a vyhodnotenia cenových ponúk nevyplýva pre 
verejného  obstarávateľa povinnosť uzavrieť zmluvu. 

15.3 Poskytnuté informácie - cenové ponuky verejný obstarávateľ nevráti 
uchádzačom  a ostávajú v dokumentácii viažucej sa k postupu zadávania 
predmetnej zákazky s nízkou  hodnotou. 
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Príloha č. 9.3  k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 
Príloha č. 2 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 
1. Základné údaje: 

Názov, obchodné meno uchádzača 
Adresa sídla uchádzača  
Ulica č. 
Obec 
PSČ 
Kontaktná osoba uchádzača 
(uveďte aj kontaktné údaje osoby poverenej zastupovať uchádzača)  
Meno  a priezvisko  
Funkcia 

 
2. Kritérium na vyhodnotenie ponuky: 

Najnižšia cena  
  (za dodanie celého predmetu zákazky v EUR vrátane DPH.)  

 

3. Cena v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky 
„Názov predmetu zákazky“ 

 

 
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu. 
 
Platca DPH: áno – nie 
 
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena 
musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky  

 
 
 

V.........................dňa.............201x 
 
 
 
 

            ––––––––––––––––––––––––––––––– 
                  Meno, priezvisko a podpis zástupcu uchádzača

P.č
. Názov položky MJ 

Jednotko
vá cena 
bez DPH 

Jednotkov
á cena s 

DPH 

Počet 
jednotie

k 

Cena 
celkom 

bez DPH 

Cena 
celkom s 

DPH 

1.    
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Príloha č. 10   k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

________________________________________________________________ 
 

Realizačný projekt   
 

 PODLIMITNÁ ZÁKAZKA / NADLIMITNÁ ZÁKAZKA  
 

 
Časť I.  -  ODBORNÝ GESTOR 

 
 

                                                                       Číslo RP podľa plánu VO:  Kliknutím zadáte 
text. 

 
Názov zákazky:  

Kliknutím zadáte text. 
 

 
Zdroj finančných prostriedkov:  Kliknutím zadáte text. 
 

Návrh postupu: Vyberte položku. 
 

Odôvodnenie potreby zadávania zákazky:  
Kliknutím zadáte text. 
 
 
1.    CPV – hlavný slovník, doplnkový slovník 

Kliknutím zadáte text. 
 
2.    Stručný opis (podrobná technická špecifikácia tvorí prílohu k RP) 

Kliknutím zadáte text. 
 

3.    Celková predpokladaná hodnota bez DPH a množstvo (rozsah) zákazky 
Kliknutím zadáte text. 

4. Časti predmetu obstarávania vrátane uvedenia ich predpokladanej hodnoty 
a množstva (rozsahu) zákazky rozdelenej na časti /ak sa požaduje/ 

     Vyberte položku.   
 

5.    Ponuku je možné predložiť (v prípade rozdelenia predmetu na časti) 
Vyberte položku.   

6.    Druh zmluvy, ktorá má byť uzavretá a jej požadovaná dĺžka trvania 
Vyberte položku.   

 Dĺžka trvania zmluvy:  
 Kliknutím zadáte text. 
7.    Miesto plnenia 

Vyberte položku.   
  
8.    Obhliadka miesta plnenia (ak sa požaduje, uviesť kontaktnú osobu a tel. číslo) 
 Vyberte položku.       
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9.    Zábezpeka (ak sa požaduje, uvedie sa jej výška – max. 5% hodnoty zákazky a najviac 
300tis.€) 

Vyberte položku. 
       

10.  Výška úhrady za SP  (ak áno, uvedie sa požadovaná čiastka – musí pokrývať iba 
vynaložené náklady) 
 Vyberte položku.     
  
11.  Prípustnosť variantného riešenia (ak áno, uvedú sa konkrétne podmienky) 

 Vyberte položku.    

12.  Podmienky účasti preukázania finančného a ekonomického postavenia (§ 27) 
 Vyberte položku. 
Požadovaný doklad podľa:   Vyberte položku. 
 
Minimálna požadovaná úroveň: 
 
Odôvodnenie požadovanej podmienky a jej úrovne: 
 

 (Tabuľka sa použije toľkokrát, koľkokrát je to potrebné – uvedie sa do prílohy č. 2.) 
   
13.  Podmienky účasti preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti (§28,  
príp.§29-30) 
 Vyberte položku. 
Požadovaný doklad podľa:   Vyberte položku. 
 
Minimálna požadovaná úroveň: 
 
Odôvodnenie požadovanej podmienky a jej úrovne: 
 

 (Tabuľka sa použije toľkokrát, koľkokrát je to potrebné – uvedie sa do prílohy č. 2.) 
 

14.  Ďalšie požadované doklady 
 Vyberte položku.     
  
15.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha a spôsob vyhodnotenia 

Vyberte položku.     
 
Váha a spôsob vyhodnotenia (ak je to uplatniteľné): 

 
16.  Pre US, RKsZ a PRK:  kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov (ak sa to 
požaduje) 
 Vyberte položku.    
  
17.  Návrh členov komisie na vyhodnotenie ponúk (min. 3, pre nadlimit. min. 5) 
       Kliknutím zadáte text. 
   
18.  Pre podlimitnú zákazku:  

Identifikácia min. 3 spoločností, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky 
       
Obchodné meno:    
Adresa sídla:  
IČO:  
Tel:  e-mail:  
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Obchodné meno:    
Adresa sídla:  
IČO:  
Tel:  e-mail:  

 
Obchodné meno:    
Adresa sídla:  
IČO:  
Tel:  e-mail:  

 (Tabuľka sa použije sa toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.) 
 
19.  Obchodné a zmluvné podmienky  

Sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu tohto RP. 
 
20.  Ďalšie požiadavky 

Vyberte položku.  
 
 
Za odborného gestora: 
 
 
               .................................   dňa  Kliknutím zadáte dátum.         .................................   
                                          Meno Priezvisko, Titl.                                                                    Podpis 

     
 
                                     .................................   dňa  Kliknutím zadáte dátum.         .................................   
                                          Meno Priezvisko, Titl.                                                                    Podpis 

 
 
 

 Časť II.  -  GARANT 
 
1.   Zákazka podľa finančného limitu a druh zákazky 

Vyberte položku. 
 
2.   Postup verejného obstarávania    
      Vyberte položku. 

 
4.   Konkrétne určenie návrhu na plnenie kritérií  (v prípade potreby použije sa príloha č. 
5) 

Vyberte položku.   
 

5.   Použitie nástroja elektronickej aukcie 
Vyberte položku.   

 
6.   Predbežný harmonogram 
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Za garanta: 
 
 
 
               .................................   dňa  Kliknutím zadáte dátum.         .................................   
                                          Meno Priezvisko, Titl.                                                                    Podpis 

     
 
                                     .................................   dňa  Kliknutím zadáte dátum.         .................................   
                                          Meno Priezvisko, Titl.                                                                    Podpis 

 
 
 
 
 
Prílohy 
- Podrobná technická špecifikácia (príloha č. 1) 
- Podmienky účasti (príloha č. 2) 
- Návrh zmluvy (príloha č. 3) 
- Odôvodnenie PHZ a výpočet (príloha č. 4) 
- Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 5) 
- Vyhlásenie o mlčanlivosti (príloha č. 6) 
 
 

Vyjadrenie riaditeľa magistrátu 
 
 
Súhlasí/nesúhlasí 
 
 
               .................................   dňa  Kliknutím zadáte dátum.         .................................   
                                          Meno Priezvisko, Titl.                                                                    Podpis 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslovenie záujemcov / vybratého uchádzača  

Lehota na predkladanie ponúk   

Otváranie ponúk / rokovanie  

Zadanie zákazky  

Lehota viazanosti     
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Príloha č. 11  k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

                              
......................... 

 primátor 
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 BRATISLAVA 
 
                         Bratislava             201x
                Číslo:      /201x-2000 
 
 
 

ZRIADENIE KOMISIE 
 
 
 V súlade s § 40 zákona č. 25/ 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
    

zriaďujem 
 
komisiu na otváranie a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti/otváranie 
a vyhodnotenie ponúk* pre verejnú/užšiu súťaž/rokovacie konanie so 
zverejnením*/na rokovanie v priamom rokovacom konaní* v nadlimitnej 
zákazke/podlimitnej zákazke* na predmet zákazky 
 

„názov zákazky“. 
 
Členovia s právom vyhodnocovať ponuky: 
Titl. Meno Priezvisko – predseda komisie 
Titl. Meno Priezvisko – člen komisie 
........ 
.......... 
Členovia bez práva vyhodnocovať ponuky: 
Titl. Meno Priezvisko – člen komisie 
 

Otváranie sa uskutoční dňa dd. mm. 201x o hh:mm hod. v miestnosti č. xxx, 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1. 
  
Schválil: 

 
 

  

  ....................                             
primátor 

 
*nehodiace sa vypustiť 
 



 
 65 

Príloha č. 12   k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

                               
......................... 

 primátor 
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 BRATISLAVA 
 
 
 
                         Bratislava               201x
                Číslo:      /201x-2000 
 
 
 
 
 
Vážená pani, pán, 
 
 v súlade s § 40 zákona č. 25/ 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
    

m e n u j e m 
 
Vás za predsedkyňu/predsedu/členku/člena* komisie na otváranie a vyhodnotenie 
splnenia podmienok účasti/otváranie a vyhodnotenie ponúk* pre verejnú/užšiu 
súťaž/rokovacie konanie so zverejnením*/na rokovanie v priamom rokovacom 
konaní* v nadlimitnej zákazke/podlimitnej zákazke* na predmet zákazky 
s právom/bez práva* vyhodnocovať doklady/ponuky* verejnej súťaže v nadlimitnej 
zákazke na predmet zákazky „názov zákazky“. 
 

Otváranie sa uskutoční dňa dd. mm. 201x o hh:mm hod. v miestnosti č. xxx 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1. 
  

S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
Vážená pani, pán 
Meno Priezvisko 
*nehodiace sa vypustiť 
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Príloha č. 13  k smernici č. 1/2014 Hlavného mesta SR Bratislavy o verejnom obstarávaní 
 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

 
 
K číslu spisu:       /2013-2040                                                                   
 

Čestné vyhlásenie  
 

členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk  
podľa § 40 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

zo dňa dd. mm  201x 

Organizácia a miesto:  

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
     

Predmet zákazky:  

„názov zákazky“ 

 

Dolupodpísaní, 

     
Meno Priezvisko – predseda komisie, Meno Priezvisko, ................., ................., 
...................... – členovia komisie, 
 

týmto vyhlasujem, že ako predseda/člen(ka) komisie na otváranie                     
a vyhodnotenie ponúk nadlimitnej zákazky, ktorej predmetom je: „názov zákazky“: 
- budem dodržovať mlčanlivosť o informáciách uvedených v ponuke/ách, ako aj 

o priebehu 
vyhodnotenia tejto zákazky až do oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk 
verejným obstarávateľom; 

- som bezúhonný(-á); 
- ja ani mne blízka osoba nie sme, ani v čase jedného roka pred vymenovaním za 

člena komisie sme neboli, uchádzačom(-kou) v tomto postupe verejného 
obstarávania, ani dodávateľom(-kou) žiadneho  z uchádzačov, ktorí predložili 
ponuky; 

- ja ani mne blízka osoba nie sme, ani v čase jedného roka pred vymenovaním za 
člena komisie sme neboli, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, 
členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorý je právnickou 
osobou; 

- ja ani mne blízka osoba nie sme, ani v čase jedného roka pred vymenovaním za 
člena komisie sme neboli, spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je 
uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača; 

- ja ani mne blízka osoba nie sme, ani v čase jedného roka pred vymenovaním za 
člena komisie sme neboli, zamestnancom uchádzača, zamestnancom 
záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom; 
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- nie som, ani v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie som 
nebol zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie; 

- nezúčastňujem sa žiadnym spôsobom na realizácii predmetu zákazky; 
- súťažné podklady k tomuto verejnému obstarávaniu som dôkladne preštudoval; 
- predmet zákazky poznám z odborného a užívateľského hľadiska dostatočne 

podrobne na to, aby som vedel jednotlivú/é ponuku/y odborne porovnať a 
vyhodnotiť; 

- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy, najmä však 
zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o cenách a príslušné ustanovenia 
Obchodného a Občianskeho zákonníka najmä v oblasti zmluvného práva 
poznám do takej miery, že ich viem uplatniť pri posudzovaní, porovnávaní  a 
hodnotení ponúk. 

 

 Čestne vyhlasujem, že prípadné zmeny hore uvedených údajov v priebehu 
vyhodnocovania ponúk bezodkladne písomne oznámim predsedovi komisie. 

 

Meno a priezvisko člena komisie:           Podpis:  

    

........................      .............................  

  

........................      ............................. 

 

........................      .............................. 

 

.........................      .............................. 

 
 
 
 
 
 

 


