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I. ÚVOD 
 

          Zákon č. 25/ 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ( ďalej ako Zákon) upravuje verejné 
obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na 
poskytnutie služieb, koncesie na stavebné práce a súťaž návrhov. 
  
 Vymedzuje: 

1. okruh subjektov – verejných obstarávateľov na ktorých sa vzťahuje povinné uplatňovanie 
zákona          ( štátna správa, obce, VÚC, právnické osoby založené resp. ovládané štátom, 
obcou a pod). 

2. skupinu obstarávateľov z tzv. vybraných odvetví, ktorí sú povinní vykonávať verejné 
obstarávanie podľa postupov verejného obstarávania len  pre nadlimitné zákazky.  

 
Spoločnosť TEHOS, s.r.o. je založená obcou – Mestom Dolný Kubín.  Mesto Dolný Kubín  je 
verejný obstarávateľ, ale podľa Zákona §8 ods.1 a ods. 3, písm. c)  je spoločnosť TEHOS, s.r.o. 
obstarávateľom. 
 
Definícia zo Zákona: 
 
 § 8 ods. 1.Obstarávateľ na účely zákona je: 
 a) verejný obstarávateľ, ak vykonáva aspoň jednu z činností uvedenú v odsekoch 3 až 9 § 8 Zákona 
( činnosť   
     v odvetví energetiky a tepelnej energetiky, odvetví vôd .....). 
 §8 ods. 3, písm. c) Činnosťou  v odvetví energetiky a tepelnej energetiky na účely Zákona je 
v tepelnej  energetike: 

1.  prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo  
poskytovanie  prístupu do takéhoto rozvodu alebo 

2. výroba tepla na účely poskytovania služieb verejnosti“. 
 

 
 
1. ÚČEL OBSTARÁVACIEHO PORIADKU 
 
Účelom je :  

    -  dodržať povinnosti obstarávateľa v zmysle ustanovení Zákona, 
-  stanoviť postup pri obstarávaní tovarov, služieb a prác podľa ustanovení Zákona,  
-  stanoviť postup obstarávania tovarov, služieb a prác mimo povinnosti zo Zákona. 
 
Cieľom je: 

- dosiahnuť hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov v investičnom a v prevádzkovom 
procese spoločnosti a ich čo najefektívnejšie využitie, 
- zabezpečiť priehľadnosť procesu obstarávania, rovnaké podmienky pre uchádzačov a podpora 
rozvoja konkurenčného prostredia. 
 
Obstarávací poriadok spoločnosti TEHOS, s. r. o. v zmysle Zákona sa vzťahuje na zadávanie len 
nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb, 
koncesie na stavebné práce a súťaž návrhov na každý samostatný prípad obstarávania. 
Zároveň upravuje zadávanie zákaziek pod hodnotou nadlimitnej zákazky na každý samostatný 
prípad obstarávania tovaru, služieb a prác. 
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2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 
 

a) Verejné obstarávanie sú postupy ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovarov, 
uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov. 

b) Zákazka je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými 
obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane 
druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby. 

c) Uchádzač  je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva 
tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku. 

d) Záujemca je  fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva 
tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť v užšej súťaži, 
v rokovacom konaní, alebo si vo verejnej súťaži prevzala súťažné podklady. 

e) Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených 
v ponuke a v žiadosti o účasť. Komunikáciu medzi obstarávateľom a uchádzačom alebo 
záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo 
telefonicky alebo ich kombináciou. Podmienkou je zabezpečiť aby bolo zaručené trvalé 
zachytenie obsahu a bola zabezpečená ochrana dôverných údajov uvedených v ponukách 
a žiadostiach o účasť. 

f) Obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného 
obstarávania a uchováva ich 5 rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk. 

g) Odborne spôsobilá osoba je fyzická osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na verejné 
obstarávanie a je zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie ÚVO. Je 
zodpovedná za dodržanie a uplatnenie Zákona pri obstarávaní zákazky. 

h) Zadávanie zákaziek zabezpečuje odborne spôsobilá osoba na základe spracovaných 
súťažných podkladov. Súťažné podklady spracuje zodpovedný pracovník obstarávateľa. 
Odborne spôsobilej osobe ich odovzdá v elektronickej podobe.  

i) Postupy vo verejnom obstarávaní: 
1. Verejná súťaž – VS 
2. Užšia súťaž – US 
3. Rokovacie konanie so zverejnením – RKSZ 
4. Rokovacie konanie bez zverejnenia – RKBZ 
5. Súťažný dialóg návrhov – SN 

j) Zákazky podľa finančných limitov delíme na: 
1. Nadlimitné zákazky. 
2. Podlimitné zákazky. 
3. Podprahové zákazky. 
4. Zákazky s nízkou hodnotou. 

 
3.  Tabuľka finančných limitov 

 
Verejný obstarávateľ 

Predmet zákazky Zákazky s nízkymi 
hodnotami 

Podprahové 
zákazky 

Podlimitné 
zákazky 

Nadlimitné 
zákazky 

Tovar  
Služba 

< 30 000 EUR 
 

≥   30 000 EUR 
<   60 000 EUR 

≥   60 000 EUR 
< 125 000 EUR 
< 193 000 EUR 

≥  125 000 EUR 
≥  193 000 EUR 

Práca < 120 000 EUR ≥ 120 000 EUR 
< 360 000 EUR 

≥     360 000 EUR 
<  4 845 000 EUR 

≥  4 845 000 EUR 

Obstarávateľ 
Predmet zákazky Zákazky s  nízkymi 

hodnotami 
Podprahové 
zákazky 

Podlimitné 
zákazky 

Nadlimitné 
zákazky 
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Tovar 
Služba 

nie nie nie ≥     387 000 EUR 

Práca nie nie nie ≥  4 845 000 EUR 
Finančné limity platné od 1. 1. 2010. 
 
 

II.  OBSTARÁVANIA  OBSTARÁVATE ĽOM  TEHOS, s.r.o.  V  ZMYSLE  
      ZÁKONA 
 
Obstarávateľ TEHOS, s.r.o. je povinný postupovať v zmysle Zákona pri zadávaní nadlimitných 
zákaziek. 
 

   Postupy pri zadávaní nadlimitných zákaziek sú:     
- verejná súťaž,  
- užšia súťaž,  
- rokovacie konania,  
- súťažný dialóg. 
 
Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. 
 
Užšia súťaž  sa vyhlasuje  pre neobmedzený  počet záujemcov. Obstarávateľ môže  obmedziť počet 
záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky. 
 
Rokovacie konania  sú  postupy,  v  rámci  ktorých  obstarávateľ rokuje  s   vybratým  uchádzačom 
alebo vybratými uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením 
alebo bez zverejnenia. 
 
Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Obstarávateľ 
môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie. 
 
Rokovacím konaním bez zverejnenia nemožno uzavrieť rámcovú dohodu. 
 
Súťažný dialóg  sa  vyhlasuje pre  neobmedzený  počet záujemcov. Obstarávateľ  môže  obmedziť 
počet  záujemcov, s  ktorými vedie dialóg, s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných  riešení 
spĺňajúcich  požiadavky  obstarávateľa , na  ktorých  základe  sú  vybratí záujemcovia  vyzvaní  na 
predloženie ponuky. 
 
Obstarávateľ zvolí vhodný postup obstarávania pre každú zákazku osobitne a zabezpečí 
proces verejného obstarávania.  
 
1. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE 
 
Súťaž sa vyhlasuje oznámením. 

Oznámenia o verejnej súťaži nadlimitnej zákazky  sa posielajú Úradu pre úradné publikácie 
Európskych spoločenstiev  a na  ÚVO na uverejnenie. Oznámenie pošle elektronickými 
prostriedkami. 
Oznámenie o súťaži ( mimo Zákona) spolu so súťažnými podmienkami obstarávateľ zašle 
v písomnej forme jednotlivým uchádzačom. 
2. PODMIENKY Ú ČASTI 
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Obstarávateľ môže určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno 
preukázať.  
Podmienky účasti sa môžu týkať: 
a)   osobného postavenia,  
b)   finančného a ekonomického postavenia,  
c)   technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
 
Obstarávateľ  je povinný určiť podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a doklady podľa 
§ 26 ods. 2. Zákona – osobné postavenie!!! 
 
2.1.  OSOBNÉ POSTAVENIE. 
 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin  
korupcie, za trestný čin poškodzovania  finančných záujmov  Európskych  spoločenstiev,  za trestný 
čin  legalizácie  príjmu  z  trestnej činnosti,  za  trestný  čin  založenia, zosnovania  a  podporovania 
zločineckej  skupiny alebo  za  trestný  čin  založenia, zosnovania  alebo  podporovania teroristickej 
skupiny,  
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný 
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,  
c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,  
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné  dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností 
 
 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti –osobné postavenie podľa: 
 
písm. a) a b)  výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,  
písm. c)          potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,  
písm. d)          potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,  
písm. e)          potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,  
písm. f)          dokladom o  oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v  profesijnom zozname 
                      vedenom profesijnou organizáciou, 
písm. g)         čestným prehlásením 
 
2. 2. FINANČNÉ, EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ POSTAVENIE . 
 
Rozsah požiadaviek na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo 
odbornej spôsobilosti, musí byť primeraný  a musí súvisieť s predmetom zákazky.  
 
Finančné a ekonomické postavenie možno preukázať spravidla: 
 
a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky,   
b) potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo 
potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa,  
c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch,  
d) prehľadom  o  celkovom  obrate  alebo  prehľadom  o  dosiahnutom  obrate  v oblasti , ktorej  sa 
predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky. 
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Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov  preukázať finančné a ekonomické 
postavenie určeným dokladom  môže byť uznaný  aj iný doklad, ktorým sa  preukazuje finančné a 
ekonomické postavenie. 
 
Technickú  alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať spravidla: 
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých  služieb za  predchádzajúce  tri  roky s  uvedením 
cien, lehôt dodania a odberateľov,   
b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným 
potvrdeniami o      uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt 
uskutočnenia prác a zhodnotenia      uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, 
c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality 
bez ohľadu na  to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi,  
d) ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, opisom technického vybavenia a opatrení 
použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných 
zariadení,  
e) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, 
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,  
f) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri 
plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,   
g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o 
počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, 
h) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na 
uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, 
ch) ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať: 
       1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, 
       2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými 
osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na 
posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými 
špecifikáciami. 
 
Obstarávateľ môže od právnických osôb vyžadovať, aby pri preukazovaní splnenia podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní uviedli mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu 
zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy. 
 
3.      KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 
3. 1. Obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ponuky sa 
vyhodnocujú na základe: 

a) ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, 
b) najnižšej ceny. 

 
3. 2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedie obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 
vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkladoch. 
Kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž. 
 
3. 3. Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť dĺžka záruky, lehota výstavby, lehota 
poskytnutia služieb, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr. 
 
4.      ZÁBEZPEKA 
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Viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka nesmie presiahnuť 5 % z 
predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako  300 000 EUR. 
 
Obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do 7 dní od uzavretia zmluvy. 
 
Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote 
viazanosti ponúk. 
 
 
5.     POSKYTOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 
Obstarávateľ poskytne uchádzačom súťažné podklady v súlade s postupom a požiadavkami 
uvedenými v oznámení. 
 
6.     OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 
Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie 
predmetu zákazky. Uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na 
vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na 
základe technických požiadaviek. 
 
6. 1. Súťažné podklady musia obsahovať: 
a) názov predmetu obstarávania, 
b) podrobný  popis  predmetu  zákazky s  uvedením  technických  požiadaviek, je  potrebné  použiť 
odkazy na technické normy, na výkresy, náčrty, projekt a pod, 
c) spôsob určenia ceny, obchodné podmienky a pod. 
  
6. 2. Súťažné podmienky nesmú obsahovať: 
a) požiadavky na čiastočné plnenie predmetu obstarávania. 
b) požiadavky  neprimerané  cene a rozsahu  predmetu  obstarávania,  ktorými  sa  obmedzí  účasť    
uchádzačov. 
c) technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,  značku, typ 
a pod. 
 
Podrobne v prílohe. 
Upozornenie: 
Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných podkladov, je povinný zachovávať   
mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. O tejto   
skutočnosti písomne poskytne obstarávateľovi vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti 
spracúvaných informácií! 
 
Obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky 
ustanovené týmto Zákonom. Úhrada za súťažné podklady, ak sa vyžaduje, nesmie presiahnuť 
skutočné náklady na ich rozmnoženie. 
 
7. VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 
Uchádzači môžu požiadať obstarávateľa, v prípade nejasností, o vysvetlenie súťažných podkladov, 
resp. súťažných podmienok.  
Vysvetlenie obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však 6 
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov 
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preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne 
vopred, inak v primeranej lehote určenej obstarávateľom.  
 
8. PREDLOŽENIE PONÚK 
 
8. 1. Ponuka musí byť doručená v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka doručuje: 
a) poštou alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača 
alebo miesta podnikania uchádzača s označením "súťaž" a heslom súťaže,  
b) elektronicky, tak s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača s 
označením "súťaž" a heslom súťaže. Ak sa ponuka doručuje osobne, obstarávateľ vydá potvrdenie o 
jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. Ak sa ponuka doručuje 
elektronicky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ elektronicky potvrdí jej prijatie uchádzačovi. 
 
8. 2.  Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa: 
a) vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe,  
b) nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe, 
c) nepreberie, ak bola doručená osobne. 
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania 
zákazky  členom  skupiny  dodávateľov ,  ktorá  predkladá  ponuku.  Obstarávateľ  vylúči  ponuku 
predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
 
9.    KOMISIA 
 
 9. 1. Obstarávateľ je povinný v zmysle Zákona na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú 
komisiu.  
 
9. 2. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu 
zákazky. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina 
jej členov. 
 
9. 3. Obstarávateľ môže na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov 
bez práva vyhodnocovať ponuky. 
 
 9. 4.  Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením 
obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa Zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie, 
alebo oznámi obstarávateľovi, že nastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť 
členom komisie. 
 
9. 5. Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť obstarávateľovi, že nastali 
skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu 
verejného obstarávania nastanú. 
 
9. 6. Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie na menej ako troch, 
obstarávateľ doplní komisiu. 
 
9. 7. Obstarávateľ (TEHOS, s.r.o..) zriadi na vyhodnotenie súťažných ponúk predkladaných          
v zmysle Zákona komisiu v nasledovnom zložení : 
 -   predseda komisie : predseda dozornej rady 
-   člen komisie :         člen dozornej rady 
-   člen komisie :         konateľ spoločnosti TEHOS – ak nevystupuje ako odborne spôsobilá osoba. 
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-   člen komisie :         projektový manažér 
-   člen komisie :         ad hoc 

 
10.  OTVÁRANIE  A VYHODNOCOVANIE PONÚK 
 
10. 1. Otváranie ponúk:   
 
Komisia otvorí ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Obstarávateľ je povinný umožniť 
účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie 
ponúk. Pred otvorením sa overí neporušenosť ponúk.  
 
Komisia zverejňuje obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich 
návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou.  
 
Ak je ponuka predložená elektronicky, otváraním ponúk sa rozumie  sprístupnenie  ponuky komisii.  
Obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodržal postupy podľa § 39 ods. 3 Zákona a obsah jeho 
ponuky nie je možné sprístupniť. 
 
 
Obstarávateľ najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí 
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Zápisnica obsahuje 
len údaje zverejnené na otváraní ponúk. 
 
10. 2. Vyhodnocovanie ponúk:    
 
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je  neverejné. Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska  splnenia  
požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú stanovené 
požiadavky. Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením 
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. 
 
Komisia o vyhodnotení ponúk vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie.   
Zápisnica obsahuje najmä: 
a) zoznam členov komisie,  
b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,  
c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,  
d) dôvody vylúčenia ponúk obsahujúcich neobvykle nízke ceny,  
e) identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti 
ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy,  
f) ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,  
g) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou. 
Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá obstarávateľovi. 
 
Členovia   komisie  nesmú  poskytovať  informácie  o  obsahu  ponúk  počas   vyhodnocovania 
ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť !  

 
Obstarávateľ má právo zrušiť výberové konanie ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky 
zadania súťaže, ani jeden uchádzač nezaslal ponuku alebo sa podstatne zmenia okolnosti, za 
ktorých bola súťaž vypísaná a obstarávateľ nemohol tieto okolnosti predvídať. 
11.  UZAVRETIE ZMLUVY 
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11. 1. Obstarávateľ  uzavrie  zmluvu  alebo rámcovú  dohodu v  lehote  viazanosti  ponúk. Uzavretá 
zmluva  nesmie  byť   v  rozpore  so  súťažnými  podkladmi  a  s  ponukou   predloženou  úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi. 
 
11. 2. Obstarávateľ môže  uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu  s úspešným uchádzačom  alebo 
uchádzačmi  najskôr 14. deň  odo dňa odoslania  oznámenia  o výsledku  vyhodnotenia  ponúk  všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu. 
 
12.  POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA VOČI EURÓPSKEJ KOMISII A VO ČI ÚVO  
 
12. 1. Obstarávateľ je povinný poslať  Európskej komisii správu  alebo jej  časť ak  vylúči ponuku s 
neobvykle nízkou cenou. 
 
12. 2. Obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie: 
a) informáciu  o  všetkých  kategóriách  výrobkov alebo činností, ktoré považuje  za  vyňaté podľa § 
1 ods. 2  písm. q) Zákona,  
b) informáciu o  činnostiach,  ktoré  považuje za  vyňaté  podľa § 1 ods. 2. písm. r) alebo s) Zákona,  
c) informácie  týkajúce  sa  zákaziek  podľa  § 73  ods. 1, 2, 4  a  5; obstarávateľ  uvedie  názvy  
príslušných  podnikov, povahu a hodnotu zákaziek, dôkaz o tom, že vzťah medzi obstarávateľom a 
príslušným podnikom  je v súlade s požiadavkami podľa § 73,  
d) správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3. 
 
12. 3. Obstarávateľ  je  povinný  poskytnúť  úradu  správu  o  každej  zmluve,  každej  rámcovej  
dohode  a  o každom zriadení dynamického nákupného systému podľa § 21 ods. 3 písm. a)  až g) 
Zákona do konca januára za uplynulý kalendárny rok. 
 
12. 4. Obstarávateľ  je  povinný  poslať  úradu  informáciu  na  uverejnenie vo  vestníku  o   plnení 
zmluvy,  ktorú uzavrel  použitím  postupu  zadávania  nadlimitnej zákazky, a o uzavretí dodatku  k 
takejto zmluve. Informáciu pošle najneskôr 14 dní po splnení zmluvy a po uzavretí dodatku. 
 
12. 5. Obstarávateľ  podľa  §  8  ( verejný  obstarávateľ  vykonávajúci  činnosť  v  odvetví   tepelnej 
energetiky) je povinný poskytnúť úradu na požiadanie údaje a informácie o zmluvách uzavretých na 
nadlimitné zákazky. 
 
13.   ELEKTRONICKÁ AUKCIA  A DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM 
 
Obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky postupovať aj elektronickou aukciou vrátane dynamického  
nákupného systému. 

13. 1. Elektronická aukcia 
 
Elektronická aukcia na účely Zákona je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia 
na predkladanie: 
a) nových cien upravených smerom nadol,  
b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk,  
c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk. 
 
Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením môže obstarávateľ pri 
zadávaní  zákazky  použiť  elektronickú   aukciu,  ak  možno  presne  určiť  technické  požiadavky 
týkajúce  sa  predmetu  zákazky. Obstarávateľ  môže  použiť elektronickú  aukciu  aj  pri  zadávaní 
zákazky  v  rámci  dynamického  nákupného  systému  a   pri  opätovnom  otvorení  súťaže   medzi 
všetkými účastníkmi rámcovej dohody.  
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13. 2. Dynamický nákupný systém 
 
Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je plne elektronický proces určený na obstaráva- 
nie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ktorých charakteristiky spĺňajú  
požiadavky a obstarávateľa.. 
 
Obstarávateľ  môže  pri   zadávaní  zákaziek   používať  dynamický  nákupný  systém.  Dynamický 
nákupný systém nesmie trvať dlhšie ako 4  roky. Zmluva  sa  uzavrie  s uchádzačom, ktorý predloží 
najlepšiu ponuku. 
 
III. OBSTARÁVANIE ZÁKAZIEK NA KTORÉ SA NEVZ ŤAHUJE ZÁKON. 
 
Zákazky  na dodanie tovaru, zákazky  na  uskutočnenie  stavebných  prác,  zákazky  na  poskytnutie 
služieb na ktoré sa nevzťahuje  Zákon  č. 25/ 20006 Z. z. o verejnom obstarávaní sa v podmienkach       
spoločnosti TEHOS, s.r.o. obstarávajú nasledovnými postupmi.  
 
1. Postup obstarávania pri neplánovaných prevádzkových opravách a haváriách. 
 
Sú to poruchy, neplánované opravy  a  havárie,  ktorých  vznik sa  nedá predvídať a  ich odstránenie 
musí byť vykonané okamžite pretože by  mohli spôsobiť  tepelné  straty  alebo  prerušenie  dodávky 
tepla a TÚV.  Ich  odstránenie  musí byť  vykonané bez odkladne resp. čo  v  najkratšej  lehote ak je 
rozsah poruchy veľký. 
 
Definujeme ich ako: 
1. netesnosti na primárnych  rozvodoch tepla ( potrubia, kompenzátory,  
     armatúry). 
2. netesnosti na KOS, 
3. poškodenie spojov letovaných výmenníkov ÚK a TÚV, 
4. poškodenie vnútorných rozvodov KOS, 
5. výpadok obehových čerpadiel ÚK, TÚV,  
6. skrat, poškodenie rozvodných skríň napájania elektrickou energiou kotolne, KOS,  
7. výpadok riadiaceho systému kotolne, KOS, 
8. poruchy na kotloch, 
9. poškodenie skladovacích nádrží na chemikálie. 
 
1. 1. V týchto prípadoch postupujeme nasledovným spôsobom: 
 
• Výber dodávateľa je realizovaný na základe interného hodnotenia dodávateľov , ktorý bol 

vykonaný v predchádzajúcich obdobiach. Podľa kritérií: cenovo najvýhodnejší a jeho nástup 
bol v čo najkratšom možnom čase. Respektíve u dodávateľa s  ktorým  je  pre  tieto  prípady 
uzatvorená zmluva. Prípadne  ak to nie je možné,  zabezpečiť aj  iného dodávateľa, ktorý má 
požadovaný predmet činnosti a vie vykonať požadované práce. 

• Rozsah  prác  cena  sa  stanoví  fyzickou  obhliadkou   a  zapíše  sa  do  montážneho  denníka 
dodávateľa. Zároveň sa spracuje fotodokumentácia z miesta.Za spracovanie a zdokumentovanie 
je zodpovedný príslušný pracovník TEHOS, s. r. o. na úseku, na ktorom k udalosti došlo. 

• Po ukončení prác sa cena spresní vrátane potrebných úprav (napríklad asfaltovanie cesty a pod.) 
Vypracuje sa záverečná správa, ktorej súčasťou je  protokol o prevzatí a odovzdaní. 

• Cenovú kontrolu zabezpečuje hlavný kontrolór Mesta Dolný Kubín 
2. Postup pri obstarávaní zákaziek s finančným limitom: 
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    - od 0 do 30 000 EUR dodanie tovarov a poskytnutie služieb, 
    - od 0 do 120 000 EUR vykonanie prác. 
 
2. 1. Finančné limity predstavujú hodnotu tovaru alebo služieb bez DPH, ktorých finančná hodnota 
je  najviac  30 000 EUR  v  priebehu  jedného  kalendárneho  roka,  alebo  počas  trvania  zmluvy  s 
vybraným dodávateľom, ak sa zmluva uzavrie na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 
Finančný limit na  stavebné práce, ktorých celková cena  bez DPH počas trvania zmluvy je  najviac 
120 000 EUR  v  priebehu  jedného  kalendárneho  roka, alebo  počas  trvania  zmluvy  s  vybratým 
zhotoviteľom ak sa zmluva uzavrie na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 
 
2. 2. Pri zadávaní takejto zákazky objednávateľ vyžiada formou „Výzva na predloženie ponuky – 
prieskum trhu “ informáciu o predmete zákazky, cene, termínu dodania, technologickom postupe. 
Uvedie hodnotiace kritériá. (viď  Príloha č. 1. ) 
 
2. 3. Zadávanie zákazky nie je povinný vykonávať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. 
 
2. 4. Oslovenie  sa  vykoná  písomne,  elektronickou  formou,  faxom  alebo  poštou.  Objednávateľ 
eviduje všetky vyžiadané doklady a uchováva ich po dobu 5 rokov. 
 
2. 5. Vyžiadané  ponuky  vyhodnotí  komisia,  spíše  zápisnicu  a v zmysle  schválenej manažérskej 
smernice  predloží  vedeniu  spoločnosti TEHOS, s.r.o.  na schválenie  formou  podpísania  zmluvy 
alebo objednávky. 
  
3. Postup pri obstarávaní zákaziek s finančným limitom: 
 
 -  od 60 000 EUR do 206 000 EUR dodanie tovarov a služieb, 
 -  od 360 000 EUR do 5 150 000 EUR vykonanie prác. 
 
3. 1. V tomto procese obstarávania sa nepoužívajú odvolania na Zákon. TEHOS, s. r. o. tu 
vystupuje ako objednávateľ. 
 
3. 2. Finančné limity predstavujú hodnotu tovaru alebo služieb bez DPH, ktorých finančná hodnota 
je najviac 206 000 EUR v priebehu jedného kalendárneho roka, alebo počas trvania zmluvy 
s vybraným dodávateľom, ak sa zmluva uzavrie na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 
Finančný limit na  stavebné práce, ktorých celková cena bez DPH počas trvania zmluvy je najviac 
5 150 000 EUR v priebehu jedného kalendárneho roka, alebo počas trvania zmluvy s vybratým 
zhotoviteľom ak sa zmluva uzavrie na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 
 
3. 3. Pri týchto finančných limitoch proces zadávania zákaziek bude zabezpečený odborne 
spôsobilou  osobou. 
 
3. 4. V týchto prípadoch sa postupuje nasledovne: 
• Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo 

prác. Objednávateľ využíva sa pri tom prieskum trhu, internetové stránky dodávateľov a pod. 
• Vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk vrátane súťažných podmienok. Súťažné 

podmienky môžu byť súčasťou výzvy. 
• Objednávateľ formou výzvy osloví najmenej 3 dodávateľov. 
• Od dodávateľov objednávateľ vyžaduje splnenie podmienok o účasti – doklad o oprávnení 

podnikať, prípadne ďalšie doklady preukazujúce jeho ekonomické, finančné a technické 
postavenie. Podmienky účasti budú závislé od zložitosti a náročnosti zákaziek. 

• Termíny na predloženie ponúk musia zohľadňovať potrebný čas na vypracovanie ponuky.  
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• Obstarávateľ menuje hodnotiacu komisiu.  
• Komisia vyhodnotí najlepšieho dodávateľa, spíše zápisnicu a odporučí vedeniu spoločnosti 

TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín v zmysle manažérskej smernice uzatvoriť zmluvu s úspešným 
dodávateľom, resp. vystaviť objednávku dodávateľovi. 
 

Upozornenie. 
Pracovníci objednávateľa zúčastňujúci sa v prípravnom konaní a výberovom konaní musia 
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach v súvislosti s obstarávaním zákaziek. 
 
IV.  PLATNOSŤ OBSTARÁVACIEHO PORIADKU 
 
Tento Obstarávací poriadok nadobúda účinnosť od 1. augusta 2010  a zároveň stráca  platnosť 
Obstarávací poriadok č.4/2009 zo dňa 11.6.2009. 

 
 
 
 
Dolný Kubín, dňa   30.7.2010 
           
 
 
 
                                                                                                               Ing. Stanislav Vilček  
                                                                                                                                konateľ spoločnosti TEHOS, s.r.o.     
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Príloha č. 1. 
 
 
Adresa dodávateľa 
 
 
 
 
 
 
Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo:     Vybavuje / linka:  
                                                01/TEHOS/00/2009                         
    
 
VEC 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 
 
 
Vážený dodávateľ, 
 
               dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/služieb/ 

stavebných prác s názvom „ .....................................................................“. 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu. 

 

 

             S pozdravom 
 
 
 
Príloha:  
- Výzva na predloženie cenovej ponuky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Ing. Stanislav Vilček 
                                                                                                                                             konateľ spoločnosti TEHOS 



  16/27 

 
Príloha č. 1a. 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 

1. Identifikácia objednávateľa: 
TEHOS, s. r. o. 

     Pelhŕimovská 2054/ 6 
IČO:  
IČDPH: SK  
Tel/ fax: 043 /  
Stránkové hodiny: 7:00 hod. do 14:00 hod. 
Kontaktná osoba: 
e-mail: tehos@tehos.eu 
 

2. Typ zmluvy: 
    napr: ZoD, Kúpna zmluva, objednávka 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
    Adresa. 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
    - prípadne ak sú výkresy, náčrty, PD a pod. 
 
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
 
6. Variantné riešenia: Pripúšťa sa/ Nepripúšťa sa 
 
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
 
8. Lehota na predkladanie cenový ponúk: 
    Dátum a čas na predloženie cenovej ponuky. 
    Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
    Návrh zmluvy bude požadovaný len od úspešného dodávateľa. 
 
9. Podmienky financovania: Poskytne sa/ neposkytne sa žiaden preddavok. Predmet zákazky sa 
bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 dní. 
 
10. Kritériá hodnotenia ponúk: 
      - cena s DPH/ bez DPH, 
      - prípadné ďalšie kritériá  
 
 
 
 
 
 
                                             -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    Meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby zodpovednej za prieskum trhu. 
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Príloha č. 2 
 
 
 
 
 

   Adresa dodávateľa 
 
 
 
 
 
 
Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo:       Vybavuje / linka:  
                                                    01/TEHOS/00/2009                          
 
 
    
VEC 
Výzva na predloženie ponuky – zaslanie 
 
 
Vážený dodávateľ, 
  
            Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na dodanie /tovaru, prác .../ 
 

„Názov zákazky“. 
 

 V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky a súťažné podklady, v ktorých sú  

uvedené podmienky dodania.  

 Veríme, že sa výberu zúčastnite a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet 

zákazky v súlade s výzvou a súťažnými podkladmi. 

 
 S pozdravom 
 
 
 
Prílohy: 
- Výzva k súťaži  
- Súťažné podklady 

 
 
 
 
 
 

       Ing. Stanislav Vilček 
       konateľ spoločnosti TEHOS 
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Príloha č. 2a. 
 

V Ý Z V A  
 na predloženie ponuky 

„Názov zákazky“ 
 

1.  Identifikácia obstarávateľa:  
TEHOS, s. r. o.  
Pelhřimovská 2054/ 6 
034 01 Ružomberok 
Zastúpené: Ing. Stanislav Vilček – konateľ spoločnosti  
IČO:  
IČ DPH: SK   
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel/fax: 043 
stránkové hodiny v podateľni – sekretariát konateľa v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 
14:00 hod. 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s dodávateľmi:  
 Jozef Kubala 
telefón 043  
fax 043  
e-mail: tehos@tehos.eu 

 
2.  Typ zmluvy: Kúpna zmluva, ZoD.  

Opis zákazky:  
 
3.  Miesto dodania:  026 01 Dolný Kubín, alebo iné miesto. 
 
4.  Druh a množstvo tovaru:  

Súvisiace služby:  
Rozsah stavebných prác: 

 
5.  Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky. 
 
6.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa.  
 
7.  Termín dodania:  

do dátum.  
 

8. Poskytovanie  
 súťažných podkladov (netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné podklady zaslané spolu s    
 výzvou):  
  Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na adrese: 
  TEHOS,s. r. o. 

tel/ fax 043 , e-mail @tehos.eu 
  Súťažné podklady sa budú vydávať: 
  V pracovných dňoch od dátum do dátum. 
  V pracovnom čase od 7.00 hod. do 14.00 hod. 
  Spôsob prevzatia: Osobné prevzatie, zaslanie poštou alebo e-mailom. 
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9.  Úhrada za súťažné podklady: Vyžaduje sa / Nevyžaduje sa. 
 
10. Lehota na predloženie ponúk: dátum do čas. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: TEHOS, s. r. o.  v lehote a čase určenom vo 
výzve. 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 

11. Otváranie ponúk: dátum a čas. 
 
12. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa poskytne/ neposkytne žiaden preddavok.  Faktúra 

bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
13. Podmienky účasti uchádzačov:  

-  doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) , 
- technická spôsobilosť: 

vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými 
osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie 
na posudzovanie zhody výrobkov. 
 

14. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
- cena tovaru, prác 
- ďalšie podľa povahy zákazky. 
 

15. Dôvody na zrušenie súťaže:  
Objednávateľ môže zrušiť súťaž z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden dodávateľ nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude nezodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bola zaslaná výzva.  

 
 

V Dolnom Kubíne dňa, ..............................  
 
 
 
 
 
 
 
  

               Meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby 
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     Príloha č. 3                                              
 

Obsah súťažných podkladov 
 
A. POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY 
Časť I.  Všeobecné informácie 

1. Identifikácia obstarávateľa 
2. Predmet obstarávania 
3. Komplexnosť dodávky 
4. Typ zmluvy  
5. Miesto a termín dodania 
6. Oprávnený uchádzač 
7. Predloženie ponuky 
8. Variantné riešenie 
9. Platnosť ponuky 
10. Náklady na ponuku 
11. Podmienky verejnej súťaže  

Časť II.  Dorozumievanie a vysvetľovanie 
12. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom  
13. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov  
14. Prehliadka miesta realizácie 

Časť III.  Príprava ponuky 
15. Jazyk ponuky 
16. Vyhotovenie a obsah ponuky 
17. Splnenie podmienok účasti uchádzačov  
18. Zábezpeka  
19. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

Časť IV.  Predkladanie ponuky 
20. Označenie ponuky 
21. Miesto a termín predkladania ponúk 
22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky  

Časť V.  Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
23. Otváranie obálok s ponukami 
24. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
25. Preskúmanie ponúk 
26. Vysvetľovanie ponúk 
27. Mena na vyhodnotenie ponúk 
28. Vyhodnotenie ponúk  
29. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Časť VI.  Uzavretie zmluvy 
30. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
31. Uzavretie zmluvy  

Časť VII.  Lehota viazanosti ponúk 
B. OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
C. SPÔSOB URČENIA CENY 
D. OBCHODNÉ PODMIENKY 
E. PODMIENKY Ú ČASTI UCHÁDZA ČOV 
Časť I.  Podmienky účasti uchádzačov 
Časť II. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti  

F. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH HODNOTENI A 
G. PRÍLOHY  (č.4,5,6,7,8) 
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Príloha č. 4 
Postup pri verejnej súťaži. 

 
1.       Rozhodnutie o zákazke (§ 4) – nadlimitná zákazka. 
2. Zverejnenie predbežného oznámenia (verejný obstarávateľ) alebo pravidelné 

informatívne oznámenie bez výzvy na súťaž (obstarávateľ) – (§ 50 alebo § 76). 
3. Spracovanie súťažných podkladov (§ 34 a príloha č. 5 ZVO): 

- definovanie predmetu zákazky,  
- podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (§ 26 až § 30) a určenie minimálnej 

úrovne finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti (§ 32), 
- obchodné podmienky, 
- kritéria na vyhodnotenie ponúk (§ 35), 
- stanovenie lehôt: 

- na predkladanie ponúk (§ 51, § 81, § 96 ), 
- otváranie ponúk (§ 41), 
- lehota viazanosti ponúk. 

4. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (verejný obstarávateľ) alebo oznámenie 
použité ako výzva na súťaž(obstarávateľ) – (§ 50 alebo § 77). 

5. Poskytovanie súťažných podkladov – na základe žiadosti o účasť: 
- do 6 dní od prijatia žiadosti (§ 51 ods.4), 
- evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 34 ods.13). 

6. Vysvetľovanie súťažných podkladov (§ 38) – odpoveď bezodkladne všetkým, najneskôr 
6 dní pred lehotou na predkladanie ponúk. Prípadne doplnenie súťažných podkladov 6 dní 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk (§34 ods.12). 

7. Zriadenie komisie (§ 40). 
8. Predloženie ponúk (§ 39) – potvrdenie o prevzatí ponuky, ak sa preberá osobne alebo 

elektronicky. 
9. Vyhodnocovanie ponúk (§ 42): 

- otváranie ponúk, spísanie zápisnice, odoslanie zápisnice do 5 dní (§ 41), 
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a spísanie zápisnice (§ 33), 
- prípadné vylúčenie uchádzača (§ 33),  
- kontrola splnenia ostatných podmienok,  
- prípadné vylúčenie uchádzača (§ 42),  
- vyhodnotenie ponúk a spísanie zápisnice (§ 42 ods.8). 

10. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (§ 44) – je potrebné preukázať, že bola 
poslaná všetkým uchádzačom súčasne. 

11. Uzavretie zmluvy (§ 45) – v lehote viazanosti ponúk. 
12. Vrátenie zábezpeky (§ 36). 
13. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (§ 22). 
14. Dokumentácia o verejnom obstarávaní (§ 21) – archivuje sa 5 rokov. 
15. Povinnosti voči Úradu  (§ 48): 

- poskytnúť správu (§ 21 ods.3) o každej zmluve uzavretej zmluve, každej rámcovej 
dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému pri nadlimitnej 
zákazke do 31.1., 

- informáciu na uverejnenie vo VVO o plnení zmluvy, ktorú uzavrel použitím postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky a o uzavretí dodatku k takejto zmluve. Informáciu 
pošle najneskôr 14 dní po splnení zmluvy a po uzavretí dodatku.  

16. Povinnosti voči Európskej komisii (§ 49): 
- zaslať správu alebo jej časť (§ 21 ods. 3), ak vylúči ponuku s neobvykle nízkou cenou 

(§ 42 ods. 5), 
- na žiadosť Európskej komisie poskytnúť údaje a informácie. 
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Príloha č. 5 
 

Postup pri užšej súťaži. 
 
 
1. Rozhodnutie o zákazke (§ 4) – nadlimitná zákazka. 
2. Zverejnenie predbežného oznámenia (verejný obstarávateľ) alebo pravidelné informatívne 

oznámenie bez výzvy na súťaž (obstarávateľ) – (§ 50 alebo § 76). 
3. Spracovanie súťažných podkladov (§ 34 a príloha č. 5 ZVO): 

- definovanie predmetu zákazky,  
- podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (§ 26 až § 30) a určenie minimálnej úrovne 

finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti (§ 32), tie ale 
nebudú súčasťou súťažných podkladov, ale súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo oznámenia použitom ako výzva na súťaž, 

- obchodné podmienky, 
- kritéria na vyhodnotenie ponúk (§ 35), 
- stanovenie lehôt: 

a) na predkladanie žiadosti o účasť (§ 52, § 82, § 96) – tie ale nebudú súčasťou 
súťažných podkladov ale súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 
alebo oznámenia použitom ako výzva na súťaž, 

b) na predkladanie ponúk (§ 54, § 84, § 96 ), 
c) otváranie ponúk (§ 41), 
d) lehota viazanosti ponúk. 

4. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (verejný obstarávateľ) alebo oznámenie 
použité ako výzva na súťaž (obstarávateľ) – (§ 50 alebo § 77). 

- lehota na predloženie žiadosti o účasť, 
- možnosť obmedzenia počtu záujemcov – verejný obstarávateľ min. na 5 najviac na 20 (§ 

52 ods.1), obstarávateľ si stanoví (§ 82 ods.1) 
- určenie spôsobu výberu záujemcov (§ 52 ods.2 a § 82 ods.1), 

5. Vysvetľovanie podmienok účasti (§ 38) – odpoveď bezodkladne všetkým, najneskôr 6 dní a 
pri zrýchlenom postupe 4 dni pred lehotou na predkladanie dokladov. 

6. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov (§ 33) – môže ale nemusí byť komisia. 
- kontrola splnenia podmienok účasti a spísanie zápisnice, 
- prípadné vylúčenie záujemcu, 
- oznámenie výsledku vyhodnotenia každému záujemcovi aj s odôvodnením. 

7. Zaslanie výzvy na predloženie ponúk a poskytnutie súťažných podkladov (§ 53, § 83): 
- súťažné podklady sú súčasťou výzvy,  
- ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy, poskytne ich bezodkladne po vyžiadaní (§ 

53 ods.3), 
- evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 36 ods.11). 

8. Vysvetľovanie súťažných podkladov (§ 38) – odpoveď bezodkladne všetkým, najneskôr 6 dní 
a pri zrýchlenom postupe 4 dni pred lehotou na predkladanie ponúk. Prípadne doplnenie 
súťažných podkladov 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk (§34 ods.12). 

9. Zriadenie komisie (§ 40). 
10. Predloženie ponúk (§ 39) – potvrdenie o prevzatí ponuky, ak sa preberá osobne alebo 

elektronicky. 
11. Vyhodnocovanie ponúk (§ 42): 

- otváranie ponúk, spísanie zápisnice, odoslanie zápisnice do 5 dní (§ 41), 
- kontrola splnenia ostatných podmienok,  
- prípadné vylúčenie uchádzača (§ 42),  
- vyhodnotenie ponúk a spísanie zápisnice (§ 42 ods.8). 
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12. Informácia o výsledku  vyhodnotenia  ponúk  (§ 44)  – potrebné  preukázať, že  bola  poslaná    
      všetkým uchádzačom súčasne. 
13. Uzavretie zmluvy (§ 45) – v lehote viazanosti ponúk. 
14. Vrátenie zábezpeky (§ 36). 
15. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (§ 22). 
16. Dokumentácia o verejnom obstarávaní (§ 21) – archivuje sa 5 rokov. 
17. Povinnosti voči Úradu  (§ 48): 

- poskytnúť  správu  (§ 21 ods.3)  o  každej zmluve  uzavretej  zmluve,  každej  rámcovej 
dohode a o každom zriadení dynamického  nákupného systému  pri nadlimitnej zákazke 
do 31.1., 

- informáciu  na  uverejnenie vo VVO  o plnení zmluvy,  ktorú uzavrel  použitím postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky a o uzavretí dodatku k  takejto zmluve. Informáciu  pošle 
najneskôr 14 dní po splnení zmluvy a po uzavretí dodatku.  

18. Povinnosti voči Európskej komisii (§ 49): 
- zaslať správu  alebo jej  časť  (§ 21 ods. 3), ak vylúči ponuku s neobvykle nízkou cenou 

(§ 42 ods. 5), 
- na žiadosť Európskej komisie poskytnúť údaje a informácie. 
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Príloha č. 6 
 

Postup pri rokovaní so zverejnením. 
 

1. Rozhodnutie o zákazke (§ 4) – nadlimitná zákazka, 
2. Zverejnenie predbežného oznámenia (verejný obstarávateľ) alebo pravidelné informatívne 

oznámenie bez výzvy na súťaž (obstarávateľ) – (§ 50 alebo § 76). 
3. Spracovanie súťažných podkladov (§ 34 a príloha č. 5 ZVO): 

- definovanie predmetu zákazky,  
- podmienky účasti  vo  verejnom obstarávaní (§ 26 až § 30) a určenie minimálnej  úrovne 

finančného a ekonomického  postavenia  alebo  technickej  spôsobilosti  (§ 32) –  tie  ale 
nebudú  súčasťou  súťažných  podkladov, ale súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo oznámenia použitom ako výzva na súťaž, 

- obchodné podmienky, 
- kritéria na vyhodnotenie ponúk (§ 35), 
- stanovenie lehôt: 

a) na  predkladanie žiadosti  o  účasť ( § 56,  § 85, § 96 )  –  tie  ale  nebudú  súčasťou 
súťažných podkladov  ale súčasťou oznámenia o  vyhlásení verejného obstarávania 
alebo oznámenia použitom ako výzva na súťaž, 

b) na predkladanie ponúk (§ 57, § 86, § 96 ), 
c) otváranie ponúk (§ 41), 
d) lehota viazanosti ponúk. 

4. Oznámenie o vyhlásení verejného  obstarávania (verejný obstarávateľ)  alebo  oznámenie 
použité ako výzva na súťaž (obstarávateľ) – (§ 50 alebo § 77). 

- lehota na predloženie žiadosti o účasť, 
- možnosť obmedzenia  počtu  záujemcov – verejný  obstarávateľ  min. 3 ( § 56 ods.1 ), 

obstarávateľ si stanoví (§ 85 ods.1), 
- určenie spôsobu výberu záujemcov (§ 56 ods.2 a § 85 ods.1). 

5. Vysvetľovanie podmienok účasti (§ 38) – odpoveď bezodkladne všetkým, najneskôr 6 dní a 
pri zrýchlenom postupe 4 dni pred lehotou na predkladanie dokladov. 

6. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov (§ 33) – môže ale nemusí byť 
komisia. 

- kontrola splnenia podmienok účasti a spísanie zápisnice, 
- prípadné vylúčenie záujemcu, 
- oznámenie výsledku vyhodnotenia každému záujemcovi aj s odôvodnením. 

7. Zaslanie výzvy na predloženie ponúk (§ 57, § 86) 
- súťažné podklady sú súčasťou výzvy,  
- ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy, poskytne ich bezodkladne po vyžiadaní (§ 

53 ods.3), 
- evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 36 ods.11). 

8. Vysvetľovanie súťažných podkladov (§ 38) – odpoveď bezodkladne všetkým, najneskôr 6 
dní a pri zrýchlenom postupe 4 dni pred lehotou na predkladanie ponúk. Prípadne doplnenie 
súťažných podkladov 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk (§34 ods.12). 

9. Zriadenie komisie (§ 40). 
10. Predloženie ponúk  (§ 39) –  potvrdenie  o  prevzatí  ponuky,  ak  sa  preberá  osobne  alebo 

elektronicky. 
11. Vyhodnocovanie ponúk (§ 42): 

- otváranie ponúk, spísanie zápisnice, odoslanie zápisnice do 5 dní (§ 41), 
- kontrola splnenia ostatných podmienok,  
- prípadné vylúčenie uchádzača (§ 42),  
- vyhodnotenie ponúk a spísanie zápisnice (§ 42 ods.8). 
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12. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (§ 44)  – potrebné  preukázať, že  bola  poslaná 
všetkým uchádzačom súčasne. 

13. Rokovania (§ 57 ods.7, § 87) – rokovania  spoločné alebo separátne  so všetkými záujemcami 
a z každého rokovania sa spisuje zápisnica. Postupné znižovanie ponúk. 

14. Prípadné opakovanie krokov 10.,11.12. a 13. 
15. Uzavretie zmluvy (§ 45) – v lehote viazanosti ponúk. 
16. Vrátenie zábezpeky (§ 36). 
17. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (§ 22). 
18. Dokumentácia o verejnom obstarávaní (§ 21) – archivuje sa 5 rokov. 
19. Povinnosti voči Úradu (§ 48): 

- poskytnúť  správu  (§ 21 ods.3) o  každej  zmluve  uzavretej  zmluve, každej  rámcovej 
dohode a  o každom zriadení dynamického nákupného systému pri nadlimitnej zákazke 
do 31.1., 

- informáciu na  uverejnenie vo VVO o  plnení zmluvy, ktorú  uzavrel  použitím  postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky a o uzavretí dodatku  k takejto zmluve. Informáciu pošle 
najneskôr 14 dní po splnení zmluvy a po uzavretí dodatku. 

20. Povinnosti voči Európskej komisii (§ 49): 
- zaslať správu alebo jej časť (§ 21 ods. 3), ak vylúči ponuku s neobvykle nízkou cenou (§ 

42 ods. 5), 
- na žiadosť Európskej komisie poskytnúť údaje a informácie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  26/27 

Príloha č. 7 
 

HODNOTENIE  SPLNENIA PODMIENOK Ú ČASTI PREDLOŽENÝCH 
PONÚK PODĽA SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

Názov:  

Značka a číslo:   

Postup:   

Overovateľ:  

 

HODNOTENIE 
 podľa §107 ods. 3 písm. d)  

zákona o verejnom obstarávaní 

ÚČA STNÍK 
POZNÁMKY 

Č.1 Č.2 Č.3 Č.4 Č.5 Č.6 Č.7 

§ 26 ods. 1 písm. a) b) 
výpisom z registra trestov nie starším 
ako 3 mesiace, 

 
 

  
 

   

§ 26 ods. 1 písm. c) 
potvrdením príslušného súdu         

§ 26 ods. 1 písm. d) 
potvrdením Sociálnej poisťovne a 
zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 
mesiace 

 
 

  
 

   

§ 26 ods. 1 písm. e) 
potvrdením miestne príslušného 
daňového úradu nie starším ako 3 
mesiace 

 
 

  
 

   

§ 26 ods. 1 písm. f) 
dokladom o oprávnení podnikať alebo 
dokladom o zapísaní v profesijnom 
zozname vedenom profesijnou 
organizáciou 

 

 

  

 

   

§ 26 ods. 1 písm. g) 
potvrdením príslušného inšpektorátu 
práce 

 
 

  
 

   

alebo § 128 ods. 1  
potvrdením Úradu pre verejné 
obstarávanie 

 
 

  
 

 
 

 

Odborná spôsobilosť         

 
Vysvetlivky : ����   splnil 
             X    nesplnil (v poznámke sa uvedie  dôvod) 
 
  
 
POZNÁMKY PODROBNEJŠIE 
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Príloha č. 8 

Výpis zo Súťažných podmienok: 
 

Účastník preukáže splnenie požiadaviek vzťahujúcich sa k odbornej spôsobilosti :  
 
a)  Č.

1 
Č.
2 

Č.
3 

Č.
4 

Č.
5 

Č.
6 

Č.
7 

       

b)  
       

c)  
       

d)  
       

e)  
       

f)  
       

 
Každá požadovaná referencia musí obsahovať nasledovné informácie:  

• názov a sídlo odberateľa,  

• čas plnenia zmluvy, t.j. od - do (mesiac, rok),  

• stručný popis predmetu zmluvy,  

• zmluvnú cenu v EUR bez DPH,  

• tel. číslo a meno zamestnanca odberateľa, kde je možné si tieto údaje overiť,  

• pozitívnu referenciu  

•  meno a podpis oprávnenej osoby odberateľa, ktorým tieto údaje/referencie potvrdzuje. 

 

V prípade účastníka, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 

sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti  týkajúcich sa technickej spôsobilosti za 

skupinu spoločne. 

 

 
V Dolnom Kubíne , dňa  .................................... 
 
 
 
 
                                          .................................................. 

                                               podpis overovateľa 


