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Príloha č. 1: Správa o zákazke 
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Čl. I 

Právna úprava 

 
1. Táto smernica upravuje postup verejného obstarávateľa Základná škola s MŠ Pliešovce pri zadávaní 

zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie 

služieb a súťaž návrhov v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“). 

 

2. Účelom  tejto smernice je zabezpečiť transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní 

s verejnými prostriedkami. 

 

3. Ďalej zabezpečiť jednotný postup pri aplikácii zákona o VO pre zákazky s nízkou hodnotou. 

 

4. Táto smernica je záväzná pre Základnú školu s materskou školou Pliešovce (ďalej ZŠ s MŠ 

Pliešovce), ktorá je povinná pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie 

stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služby postupovať podľa zákona o VO. 

  

 

Čl. II 

Pojmy vo verejnom obstarávaní 

 
1. Verejným obstarávaním v zmysle zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú: 

 

a) zákazky na dodanie tovaru 

b) zákazky na uskutočnenie stavebných prác 

c) zákazky na poskytnutie služieb 

d) súťaž návrhov 

 

2. Zákazka na účely zákona o VO a tejto smernice je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi      

jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými 

úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služby.  

 

Čl. III. 

Zákazky 

 
1. Zákazky vo verejnom obstarávaní v závislosti od predpokladanej hodnoty sú:  

 

a) nadlimitné zákazky,  

b) podlimitné zákazky 

 

2. Predpokladanou hodnotou zákazky na účely tejto smernice je cena zákazky bez dane z pridanej  

hodnoty. Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky ďalej upravuje § 5 zákona o VO. 
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3. Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom 

vyhnúť sa  použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona. 

 

 

Čl. IV 

Finančné limity 

 

1. Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty. 

 

2. Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 

finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre 

verejné obstarávanie. 

  

3. Podlimitnou zákazkou je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho 

roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden 

kalendárny rok nižšia ako finančný limit nadlimitnej zákazky a ide o zákazku:  

 

a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác 

alebo    poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká 

alebo vyššia ako 1 000,- EUR 

b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je: 

  

 rovnaká alebo vyššia ako 20 000,- EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem 

potravín,  alebo o zákazku na poskytnutie služby,  

 rovnaká alebo vyššia ako 30 000,- EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných 

prác,  

 na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká 

alebo vyššia ako 40 000,- EUR.  

 

4. Do zriadenia elektronického trhoviska sa ZŠ s MŠ Pliešovce bude riadiť nasledovnými 

pravidlami pri zadávaní zákaziek : 

 

a) do 3 000,- € - zákazka s nízkou hodnotou bez uskutočnenia prieskumu 

b) do 20 000,- € - zákazka na dodanie tovarov okrem potravín a poskytnutie služieb  

s uskutočnením prieskumu trhu 

c) do 30 000,- € - zákazka na uskutočnenie stavebných  prác s uskutočnením prieskumu trhu 

a tiež s preložením cenových ponúk 

d) do 40 000,- € - zákazka na dodanie potravín. 

 

 

Čl. V 

Postupy zadávania zákaziek 

 
1. Postupy zadávania nadlimitných a podlimitných zákaziek sa riadia ustanoveniami zákona 

o VO (§22  – §108 vrátane). 
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2. Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou sa riadia ustanoveniami zákona o VO - §9 ods. 9. Zákon 

o VO neuvádza postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou.  ZŠ s MŠ Pliešovce touto  

smernicou  určuje pravidlá pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. 

 

 Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou 

Pri zadávaní zákaziek s hodnotou do 3 000,00 € je možné priamo vystaviť objednávku, uzavrieť  zmluvu 

alebo realizovať nákup v obchodnej sieti s jedným vybraným dodávateľom. Prieskum trhu sa 

nezaznamenáva. 

 

 Zadávanie zákaziek na dodanie  tovarov do 20 000,00 €,  na poskytnutie  služieb do 

20 000,00 €,    uskutočnenie stavebných prác do 30 000,00 € a dodanie potravín do 40 000,00 

€ 

Pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotu do 10 000,00 € pre dodanie tovarov a poskytnutie 

služieb, vykoná zamestnanec školy prieskum trhu. Prieskum trhu vykoná zamestnanec:  osobne, 

telefonicky alebo elektronicky. Zistené podmienky na zabezpečenie predmetu obstarávania,  vlastné 

skúsenosti, porovnávanie cien v cenníkoch, katalógoch, na internete  zaznamená do tlačiva  príloha č. 1 

– Záznam z prieskumu trhu. 

 

Pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou  od  10 000,00 € do 20 000,00 € pre dodanie tovarov 

a poskytnutie služieb, do 30 000,00 € na uskutočnenie stavebných prác a do 40 000,00 €  na dodanie 

potravín, vykoná zamestnanec prieskum trhu. Okrem osobného, telefonického alebo elektronického 

zisťovania  podmienok zabezpečenia predmetu obstarávania, aj vyzve najmenej troch 

dodávateľov/uchádzačov o predloženie cenovej ponuky. V prípade nepredloženia ani jednej ponuky do 

stanoveného termínu, škola zruší použitý postup zadávania zákazky, vecne prehodnotí zákazku 

a opakovane zabezpečí prieskum trhu. Prieskum trhu zaznamená do tlačiva príloha č. 1 – Záznam 

z prieskumu trhu. 

 

1. Kritériom pre výber úspešného uchádzača je okrem najnižšej ceny, dostupnosť (vzdialenosť), 

aby neboli vynaložené ďalšie nemalé finančné prostriedky na obstaranie tovarov, referencie 

o kvalite tovaru, služieb alebo  práce. 

2. Prieskum trhu sa nevykoná pri zabezpečení zákaziek z dôvodu  mimoriadnej udalosti (živelná 

pohroma, havária, situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo nutnú prevádzku), alebo ak 

predmet zákazky je dostupný len z jedného zdroja, dodávateľ má k predmetu zákazky autorské 

práva.  

3. Proces obstarávania pri postupe zadávania nadlimitných a podlimitných zákaziek, ktoré pre ZŠ 

s MŠ Pliešovce ako verejného obstarávateľa zabezpečuje osoba, ktorá zabezpečuje verejné 

obstarávanie v súlade so zákonom o VO.  

4. Ak sa proces verejného obstarávania zabezpečuje prostredníctvom externej osoby, 

vypracovanie súťažných podkladov, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a ďalšia 

korešpondencia spracovávaná externou osobou sa spravuje príslušnou mandátnou zmluvou. 

5. Na vyhodnotenie ponúk pri nadlimitných a podlimitných zákazkách (okrem dodania tovarov, 

potravín, uskutočnenia stavebných prác a poskytnutia služieb bežne dostupných na trhu) štatutár 

školy   menuje v súlade s ustanovením § 40 zákona o VO vždy najmenej 3 člennú komisiu, a to 

s prihliadnutím na odborné vzdelanie a odbornú prax zodpovedajúcu predmetu obstarávania. 
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Čl. VI 

Postupy vo verejnom obstarávaní a elektronická aukcia 
 

1. Postupmi pri verejnom obstarávaní sú:  

 

a) verejná súťaž 

b) užšia súťaž 

c) rokovacie konania – so zverejnením § 55 alebo priame rokovacie konanie § 58  

d) súťažný dialóg 

 

2. Ďalšie postupy podľa zákona sú:  

 

a) koncesia,  

b) súťaž návrhov 

 

3. Elektronická aukcia je nástrojom používaným pri zadávaní zákazky postupom verejnej súťaže, 

užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením. Elektronická aukcia nie je 

samostatným postupom zadávania zákazky.  

 

4. Elektronická aukcia sa použije pri: 

 

a) zadávaní zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu  

b) zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže 

medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody 

 

5. Elektronickú aukciu možno použiť aj pri zákazke na: 

 

a) dodanie tovaru, ktorý nie je bežne dostupný na trhu 

b) uskutočnenie stavebných prác 

c) poskytnutie služby 

 

 

Čl. VII 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty zo zadávania zákaziek v súlade so 

zákonom o VO a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy. 

 

2. Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne do konca 2 mesiaca po uplynutí 

kalendárneho štvrťroka na svojej webovej stránke súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími 

ako 1000,- EUR bez DPH, v ktorej pre každú zákazku uvedie: 

 

 hodnotu zákazky 

 predmet zákazky 

 identifikáciu úspešného uchádzača 

 

3. Do doby zriadenie elektronického úložiska  si škola na svojej webovej stránke zriadi profil 

verejného obstarávateľa.  
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Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 
Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01. septembra 2013.  
 

Čl. IX 

Uloženie vnútorného predpisu  
 

Tento vnútorný predpis bude trvalo uložený v útvare riaditeľa školy, v zborovni pedagogických 

pracovníkov ZŠ, v riaditeľni MŠ a na webovom sídle školy. Je prístupný všetkým zamestnancom.  

  

 

 

 

 

 

V Pliešovciach, 01.09.2013        

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Slavomír Matejka 

                                                                                                                riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 

 

Správa o zákazke 

 

Verejný obstarávateľ 

Základná škola s materskou školou Pliešovce, IČO 37831216 

 

Zákazka na dodanie tovaru *           

 služby * 

 stavebných prác * 

 

Predmet (názov) zákazky 

** 

 

 

Oslovený záujemca 1 

Obchodné meno Sídlo 

** ** 

 

Oslovený záujemca 2 

Obchodné meno Sídlo 

** ** 

 

Oslovený záujemca 3 

Obchodné meno Sídlo 

** ** 

 

 

 

mailto:skola.pliesovce@gmail.com
http://www.zspliesovce.edupage.sk/


Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, 962 63 Pliešovce, tel. 045 / 5562 465 

 
 

 

IČO:   DIČ:          e-mail:                             Internet:    

378 312 16 202 164 10 50         skola.pliesovce@gmail.com                www.zspliesovce.edupage.sk 

Poradie uchádzačov 

Pč. Obchodné meno Sídlo 

1. ** ** 

2. ** ** 

3. ** ** 

4.   

 

 

 

Úspešný uchádzač 

Obchodné meno Sídlo 

** ** 

 

 

 

Hodnota zákazky bez DPH v EUR ** 
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Správu vypracoval 

Titul Meno Priezvisko: ** 

Organizačný útvar: ZŠ s MŠ Pliešovce 

Funkcia: ** 

Dátum: ** 

Podpis: ** 

 

* nehodiace sa škrtnúť 

** doplniť 
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