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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00 510 173 (ďalej aj ako „RDS“ alebo „verejný obstarávateľ“) vydáva v súlade s čl. 3 ods. 3 
písm. a) Organizačného poriadku RDS zo dňa 1.3.2014 v znení neskorších dodatkov tento 
vnútorný predpis č. 6/2020 o verejnom obstarávaní. 
 

ČASŤ I. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 1   

Úvodné ustanovenia 
(1) RDS je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“). 

(2) Zriaďovateľom verejného obstarávateľa je Mestská časť Bratislava – Ružinov so sídlom 
Mierová 21, 827 05 Bratislava. 

(3) RDS je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
tohto vnútorného predpisu a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

(4) Tento vnútorný predpis v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní upravuje verejné 
obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek na 
uskutočnenie stavebných prác v rámci RDS, ako verejného obstarávateľa.  

(5) Cieľom tohto vnútorného predpisu je zabezpečiť transparentnosť, hospodárnosť a 
efektívnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami verejného obstarávateľa.  

(6) Tento vnútorný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov RDS, ktorí sa podieľajú 
na zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek na 
uskutočnenie stavebných prác. 

(7) Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré je verejný obstarávateľ 
prostredníctvom svojich zamestnancov povinný uplatňovať v každej etape procesu 
verejného obstarávania sú 

a) princíp transparentnosti, 
b) princíp rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov alebo 

záujemcov, a  
c) princíp proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti. 

 
Čl. 2  

Základné pojmy 
(1) Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných 
prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie a súťaž návrhov. 

(2) Zákazka je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi, alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným, alebo viacerými 
úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. 

(3) Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely zákona o 
verejnom obstarávaní také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré 

a) nie sú vyrábané, dodávané, poskytované alebo uskutočňované na základe 
špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,  
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b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov 
aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené, a zároveň  

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre 
verejného obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre 
spotrebiteľov a iné osoby na trhu. 

(4) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 3 sú 
najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných 
prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa.  

(5) Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 3 sú najmä tovary a služby 
spotrebného charakteru. 

(6) Predmety zákazky sa zatrieďujú podľa klasifikácií platných v Európskej únii. Jednou z 
týchto klasifikácií je Spoločný slovník obstarávania, ktorý pozostáva z hlavného 
slovníka a doplnkového slovníka (CPV). 

(7) Hospodársky subjekt na účely verejného obstarávania je fyzická osoba, právnická osoba 
alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce, 
alebo poskytuje službu. 

(8) Uchádzač je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. 
(9) Záujemca je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.  
(10) Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy 

certifikované podľa zákona o verejnom obstarávaní1 na predkladanie 
a) nových cien upravených smerom nadol, 
b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých 

prvkov ponúk, alebo 
c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk. 

(11) Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na 
zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov alebo služieb, bežne dostupných na trhu, okrem 
služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, a to aukčným postupom, ako aj na 
zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

(12) Profil verejného obstarávateľa je profil zriadený na stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie, ktorý je osobitnou časťou Vestníka verejného obstarávania v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní,2 na ktorom je verejný obstarávateľ povinný uverejňovať 
informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ako „profil“). 

(13) Referencia je elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní tovaru, 
uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby. Verejný obstarávateľ je povinný 
vyhotoviť referenciu podľa požiadaviek zákona o verejnom obstarávaní,3 pričom takto 
vyhotovené referencie sa vedú v informačnom systéme verejnej správy „Evidencia 
referencií“, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.  

 
 
 

 
1 § 151 zákona o verejnom obstarávaní. 
2 § 148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
3 § 12 zákona o verejnom obstarávaní. 
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Čl. 3  
Hodnota zákazky 

(1) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom 
ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov.  

(2) Verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a 
informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky.  

(3) Ak nemá verejný obstarávateľ údaje podľa odseku 2 k dispozícii, určí predpokladanú 
hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, 
prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným 
spôsobom.  

(4) Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; 
ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase 
začatia postupu zadávania zákazky.  

(5) Všetky hodnoty a ceny v tejto smernici sú uvedené bez DPH. 
(6)  Zákazka v závislosti od jej predpokladanej hodnoty z pohľadu finančných limitov je 

zákazkou 
a) nadlimitnou,4 
b) podlimitnou,5 
c) zákazkou s nízkou hodnotou6 alebo 
d) zákazkou malého rozsahu.7 

(7) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia, 
ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá 
Úrad pre verejné obstarávanie. Aktuálne limity sa nachádzajú v prílohe č. 1 tohto 
vnútorného predpisu. 

(8) Podlimitná civilná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia, ako 
finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovná alebo vyššia, ako limity podľa 
tabuľky v prílohe č. 2 tohto vnútorného predpisu. 

(9) Civilná zákazka s nízkou hodnotou je zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, 
zákazka na poskytnutie služby, okrem služieb podľa prílohy č. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná 
hodnota je nižšia ako finančný limit pre podlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo 
vyššia ako 5.000,00 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak 
sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Limity civilnej zákazky 
s nízkou hodnotou sa nachádzajú v prílohe č. 3 tohto vnútorného predpisu. 

(10) Civilná zákazka s nízkou hodnotou je zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny 
a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a 
zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5.000,00 eur v priebehu kalendárneho roka alebo 
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny 

 
4 § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
5 § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
6 § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
7 § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní. 
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rok. Limity civilnej zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, 
sa nachádzajú v prílohe č. 4 tohto vnútorného predpisu. 

(11) Zákazka malého rozsahu je zákazka, na ktorú sa nevzťahuje zákon o verejnom 
obstarávaní a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5.000,00 eur v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 
obdobie ako jeden kalendárny rok. 

(12) Zákazku nemožno rozdeliť, ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s 
cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 

ČASŤ II. 
POSTUPY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 
Čl. 4  

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu zadávania zákazky musí určiť, či ním 
zadefinovaný alebo požadovaný predmet zákazky spĺňa podmienky bežnej dostupnosti8 
napríklad „testom bežnej dostupnosti“ podľa prílohy č. 5 tohto vnútorného predpisu a na 
základe neho určiť správny postup, pričom verejný obstarávateľ prihliada na príslušné 
finančné limity a znenie zákona o verejnom obstarávaní. 
 

Čl. 5  
Nadlimitné zákazky 

(1) Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách sú9 
a) verejná súťaž, 
b) užšia súťaž, 
c) rokovacie konanie so zverejnením, 
d) súťažný dialóg, 
e) inovatívne partnerstvo a 
f) priame rokovacie konanie. 

(2) Pri nadlimitnej zákazke verejný obstarávateľ, postupuje v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní. 

 
Podlimitná zákazka 

Čl. 6  
Pri podlimitnej zákazke verejný obstarávateľ postupuje v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní 

a) s využitím elektronického trhoviska,10 ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie 
služby bežne dostupných na trhu okrem služby, ktorej predmetom je 
intelektuálne plnenie 

 
8 § 2 ods. 5 písm. o, § 2 ods. 6 a § 2 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
9 § 29 zákona o verejnom obstarávaní. 
10 § 109 až § 111 zákona o verejnom obstarávaní. 
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b) bez využitia elektronického trhoviska,11 ak ide o dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služby bežne dostupných na trhu okrem služby, ktorej predmetom je 
intelektuálne plnenie, alebo 

c) bez využitia elektronického trhoviska,11 ak ide o stavebné práce a o iné tovary 
alebo služby, ako podľa písm. a) a b). 

 
Čl. 7  

Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska 
(1) Pred zahájením verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska 

predloží poverený/zodpovedný zamestnanec verejného obstarávateľa svoju požiadavku 
na vyhlásenie zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska na schválenie 
riaditeľovi a ten rozhodne o tom, či bude daný predmet zákazky zabezpečovaný v danom 
kalendárnom roku. Následne poverená osoba verejného obstarávateľa vykoná zadávanie 
zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska. 

(2) Celá dokumentácia z procesu zadávania podlimitnej zákazky s využitím elektronického 
trhoviska je archivovaná na webovom sídle elektronického trhoviska12 a je verejne 
prístupná. 

(3) Pri použití postupu s využitím elektronického trhoviska je možné uzavrieť rámcovú 
dohodu najviac na 12 mesiacov. 

(4) Verejný obstarávateľ je povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o 
podlimitných zákazkách zadávaných prostredníctvom elektronického trhoviska s cenami 
vyššími ako 5.000,00 eur bez DPH, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, 
predmet zákazky a identifikáciu úspešného dodávateľa. 

(5) Verejný obstarávateľ je povinný evidovať a uchovávať všetky doklady, a dokumenty z 
každej podlimitnej zákazky zadávanej s využitím elektronického trhoviska, a to desať 
rokov po uzavretí zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.13 

(6) Súčasťou dokumentácie každej zákazky zadávanej s využitím elektronického trhoviska 
musí byť test bežnej dostupnosti podľa prílohy č. 5 tohto vnútorného predpisu. 
 

Zákazka s nízkou hodnotou 
Čl. 8  

(1) Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou je verejný obstarávateľ povinný postupovať 
podľa zákona o verejnom obstarávaní,14 pričom postupuje tak, aby vynaložené náklady 
na predmet zákazky boli hospodárne.  

(2) Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a 
zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli 
preskúmateľné, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. 

 
11 § 112 až § 11ž zákona o verejnom obstarávaní. 
12 www.eks.sk. 
13 Napr. § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
14 § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 
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(3) Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na 
účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého 
zaobchádzania a nediskriminácie.  
 

Čl. 9  
(1) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní.15 
(2) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať tak, 

ako pri podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie 
tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu. Ak verejný obstarávateľ, 
nepoužije postup podľa predchádzajúcej vety, tak nemôže uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o 
verejnom obstarávaní alebo s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa 
§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

(3) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s 
nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka, do 30 dní po 
skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä 
hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. 

(4) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy, ibaže ju 
vyžadujú osobitné predpisy.16 

(5) Verejný obstarávateľ je povinný evidovať všetky doklady a dokumenty, a uchovávať 
ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy alebo od vystavenia objednávky, ak 
osobitný predpis neustanovuje inak.17 Súčasťou dokumentácie sú všetky doklady a 
podklady pre zadanie zákazky, najmä výzvy na predloženie ponuky, záznamy z 
rokovaní, ponuky, záznamy z vyhodnotenia ponúk, zmluva alebo objednávka. Rozsah 
dokumentácie je závislý, od spôsobu vykonaného zisťovania informácií o danom 
predmete zákazky. 

(6) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí 
majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora18 a nie sú zapísaní v 
registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť 
zapísať sa do registra partnerov verejného sektora nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora.  

(7) Zákaz podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú 
uzavierajú s verejným obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú 
fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 
 
 
 
 

 
15 § 108 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
16 Napr. § 6 ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
17 Napr. (§ 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
18 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
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Čl. 10  
Postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 

(1) Tovary (okrem potravín) a služby v hodnote od 5.000,00 eur bez DPH a nižšej ako 
15.000,00 eur bez DPH jednotliví poverení zamestnanci verejného obstarávateľa 
obstarávajú v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti. Prieskum trhu sa v tomto 
prípade nevykonáva. 

(2) Tovary (okrem potravín) a služby v hodnote od 15.000,00 eur bez DPH a nižšej ako 
45.000,00 eur bez DPH jednotliví poverení zamestnanci verejného obstarávateľa 
obstarávajú na základe prieskumu trhu a na jeho základe výberom najvhodnejšieho 
dodávateľa alebo poskytovateľa. 

(3) Tovary (okrem potravín) a služby v hodnote od 45.000,00 eur bez DPH a nižšej ako 
70.000,00 eur bez DPH jednotliví poverení zamestnanci verejného obstarávateľa 
obstarávajú na základe minimálne troch ponúk obsahujúcich ponukovú cenu, teda 
oslovením hospodárskych subjektov a vyžiadaním si ich cenových ponúk, prípadne i 
ďalších parametrov ponuky. 

(4) Stavebné práce v hodnote od 5.000,00 eur bez DPH a nižšej ako 30.000,00 eur bez DPH 
jednotliví poverení zamestnanci verejného obstarávateľa obstarávajú v súlade so 
zásadami maximálnej hospodárnosti. Prieskum trhu sa v tomto prípade nevykonáva. 

(5) Stavebné práce v hodnote od 30.000,00 eur bez DPH a nižšej ako 100.000,00 eur bez 
DPH jednotliví poverení zamestnanci verejného obstarávateľa obstarávajú v súlade so 
zásadami maximálnej hospodárnosti a dôsledným výberom zhotoviteľa, na základe 
skúseností z minulých zákaziek, referencií, ponúknutej ceny, technickej pripravenosti, 
prípadne iných kritérií; prieskumom trhu a na jeho základe výberom najvhodnejšieho 
zhotoviteľa. 

(6) Stavebné práce v hodnote od 100.000,00 eur bez DPH a nižšej ako 180.000,00 eur bez 
DPH jednotliví poverení zamestnanci verejného obstarávateľa obstarávajú na základe 
minimálne troch ponúk, obsahujúcich ponukovú cenu, teda oslovením hospodárskych 
subjektov a vyžiadaním si ich cenových ponúk, prípadne i ďalších parametrov ponuky. 

(7) Služby podľa prílohy č. 1 zákona o verejnom obstarávaní v hodnote od 5.000,00 eur bez 
DPH a nižšej ako 30.000,00 eur bez DPH jednotliví poverení zamestnanci verejného 
obstarávateľa obstarávajú v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti. Prieskum 
trhu sa v tomto prípade nevykonáva. 

(8) Služby podľa prílohy č. 1 zákona o verejnom obstarávaní v hodnote od 30.000,00 eur 
bez DPH a nižšej ako 85.000,00 eur bez DPH jednotliví poverení zamestnanci verejného 
obstarávateľa obstarávajú na základe maximálnej hospodárnosti a dôsledným výberom 
zhotoviteľa na základe skúseností z minulých zákaziek, referencií, ponúknutej ceny, 
prípadne iných kritérií; prieskumom trhu a na jeho základe výberom najvhodnejšieho 
poskytovateľa. 

(9) Služby podľa prílohy č. 1 zákona o verejnom obstarávaní v hodnote od 85.000,00 eur 
bez DPH a nižšej ako 260.000,00 eur bez DPH jednotliví poverení zamestnanci 
verejného obstarávateľa obstarávajú na základe minimálne troch ponúk, obsahujúcich 
ponukovú cenu, teda oslovením hospodárskych subjektov a vyžiadaním si ich cenových 
ponúk, prípadne i ďalších parametrov ponuky. 
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(10) Potraviny v hodnote od 5.000,00 eur bez DPH a nižšej ako 214.000,00 eur bez DPH 
jednotliví poverení zamestnanci verejného obstarávateľa obstarávajú v súlade so 
zásadami maximálnej hospodárnosti, pri zabezpečení kvality a nezávadnosti 
nakupovaných potravín. Prieskum trhu sa v tomto prípade nevykonáva. V 
odôvodnených prípadoch, môže verejný obstarávateľ uskutočniť prieskum trhu alebo 
elektronický prieskum trhu tak, ako je uvedené v odseku 2 alebo 3 tohto článku. V 
prípade nákupu potravín možno sledovať akciové letáky dostupných obchodných 
reťazcov, aby sa zistili najvýhodnejšie ceny za potraviny. Tieto letáky spolu s účtenkami 
za nákup sa uchovávajú v dokumentácii k zákazke. 
 

Čl. 11  
Prieskum trhu 

(1) Pre prieskum trhu, získavanie informácií o zákazke a najmä o jej cene, a o možných 
záujemcoch alebo uchádzačoch je možné 

a) oslovenie hospodárskeho subjektu alebo hospodárskych subjektov a vyžiadanie 
si ich cenových ponúk, prípadne i ďalších parametrov ponuky, 

b) osobné rokovanie s vhodným hospodárskym subjektom alebo hospodárskymi 
subjektmi, 

c) z reklamných alebo obchodných katalógov podnikateľských subjektov, 
d) z internetových stránok podnikateľských subjektov, 
e) aukčného prostredia eAukcie, alebo 
f) zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle verejného 

obstarávateľa. 
(2) Poverený zamestnanec verejného obstarávateľa z prieskumu trhu spracuje záznam o 

vykonaní prieskumu trhu alebo záznam vygenerovaný aukčným systémom, ak nejde 
o služby, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie. 
 

Čl. 12  
Zákazka malého rozsahu 

(1) Na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5.000,00 eur (zákazka malého 
rozsahu), v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva 
uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, sa nevzťahuje zákon o verejnom 
obstarávaní ani tento vnútorný predpis.  

(2) Pri zákazkách malého rozsahu a pri ďalších prípadoch stanovených zákonom o verejnom 
obstarávaní19 je verejný obstarávateľ povinný do 30 dní po skončení kalendárneho 
štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími 
ako 1.000,00 eur, ktoré uzavrel za obdobie uplynulého kalendárneho štvrťroka (ďalej len 
„súhrnná správa“). 

(3) Verejný obstarávateľ v súhrnnej správe za každú zákazku podľa odseku 2 uvedie najmä 
a) hodnotu zákazky, 
b) predmet zákazky, 
c) identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzavretá, a  

 
19 § 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
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d) ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého bola zmluva 
uzavretá.20 

(4) Verejný obstarávateľ nie je povinný v súhrnnej správe uviesť zmluvy, ktoré boli 
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.21 

(5) Povinnosť uverejniť v profile súhrnnú správu sa nevzťahuje na prípady vymedzené 
v zákone o verejnom obstarávaní.22 

 
ČASŤ III. 

POVINNOSTI VOČI ZRIAĎOVATEĽOVI 
 

Čl. 13  
(1) RDS po vypracovaní Plánu verejného obstarávania, najneskôr do konca januára 

príslušného kalendárneho roka, predloží svojmu zriaďovateľovi tento Plán verejného 
obstarávania. 

(2) RDS je povinný predkladať zriaďovateľovi informácie o zámere vyhlásiť verejné 
obstarávanie, najmä návrhy výziev na predkladanie ponúk, oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a návrhy súťažných podkladov na všetky nadlimitné a podlimitné 
zákazky na dodanie tovaru, na poskytnutie služby a na uskutočnenie stavebných prác, 
ktoré chce uverejniť v Úradnom vestníku EÚ alebo vo Vestníku verejného obstarávania.  

(3) Zamestnanec RDS, ktorý bol riaditeľom RDS poverený verejným obstarávaním, je 
povinný zasielať do Vestníka verejného obstarávania, Úradu pre verejné obstarávanie a 
zverejňovať na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie alebo v profile všetky 
oznámenia a informácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.23  

(4) Riaditeľ RDS je povinný menovať do komisií na vyhodnotenie ponúk zástupcu 
zriaďovateľa, ktorého určí starosta, a to vo všetkých podlimitných a nadlimitných 
postupoch verejného obstarávania. Táto povinnosť neplatí, pokiaľ starosta takéhoto 
zástupcu neurčí. 

(5) RDS je povinný najneskôr do konca januára každého kalendárneho roka spracovať 
súhrnné informácie (správu), ktoré sa skladajú zo štatistických údajov o použitých 
postupoch verejného obstarávania za uplynulý kalendárny rok a správu predložiť 
zriaďovateľovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní. 
21 Iba v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, nie na webovom sídle verejného 
obstarávateľa. 
22 § 10 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní. 
23 Najmä podľa § 12, § 43, § 64, § 111 a § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 
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ČASŤ IV. 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 14  

Spoločné ustanovenia 
(1) Za dodržiavanie ustanovení tohto vnútorného predpisu a za proces obstarávania 

tovarov, služieb a stavebných prác zodpovedá manažér ekonomického 
a administratívneho úseku RDS, pokiaľ nie je ustanovené alebo riaditeľom určené inak. 

(2) Pokiaľ sa niektoré z ustanovení tohto vnútorného predpisu dostane do rozporu so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami 
zriaďovateľa alebo písomnými pokynmi zriaďovateľa, tieto majú prednosť pred 
ustanoveniami tohto vnútorného predpisu.  

(3) Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie je povinná v primeranom rozsahu používať 
vzory nachádzajúce sa v prílohách tohto vnútorného predpisu. 

 
Čl. 15  

Záverečné ustanovenia 
(1) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 2/2019 Verejné obstarávanie v podmienkach 

Ružinovského domova seniorov zo dňa 1. marca 2019. 
(2) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňa 1. júla 

2020. 
 
V Bratislave, dňa 25. júna 2020 
 
 
 PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 
 riaditeľka RDS 

 
 
 



Príloha č. 1 
               NADLIMITNÁ CIVILNÁ ZÁKAZKA  

Zákazka                       Predpokladaná hodnota zákazky 

Tovar, služba rovná alebo vyššia ako        214 000,00 EUR  
 

Stavebné práce   rovná alebo vyššia ako     5 350 000,00 EUR  

Služby - príloha č. 1 
zákona o verejnom 
obstarávaní 

   
  rovná alebo vyššia ako     750 000,00 EUR  

Potraviny  rovná alebo vyššia ako      214 000,00 EUR 
 
Príloha č. 2 

                     PODLIMITNÁ CIVILNÁ ZÁKAZKA  

Zákazka                          Predpokladaná hodnota zákazky 

Tovar (okrem 
potravín), služba rovná alebo vyššia ako 70 000,00 EUR a nižšia ako 

214 000,00 EUR  

Stavebné práce rovná alebo vyššia ako 180 000,00 EUR a nižšia ako 
5 350 000,00 EUR  

 
Služby - príloha č. 
1 zákona 
o verejnom 
obstarávaní 

 
rovná alebo vyššia ako 260 000,00 EUR a nižšia ako 
750 000,00 EUR  

 
Príloha č. 3 

                       CIVILNÁ ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU  
Zákazka  Predpokladaná hodnota zákazky 

Tovar (okrem 
potravín), služba rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR a nižšia ako  70 000,00 

EUR  

Stavebné práce rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR a nižšia ako  180 000,00 
EUR  

Služby - príloha č. 
1 zákona 
o verejnom 
obstarávaní 

 
rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR a nižšia ako 260 000,00 
EUR  

 
Príloha č. 4 

                       CIVILNÁ ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU - POTRAVINY 
Zákazka  Predpokladaná hodnota zákazky 

Potraviny rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR a nižšia ako  214 000,00 
EUR  
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TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI 

 
Druh zákazky: ............................................................................................................................ 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: ........................................................................................... 
 
Nižšie uvedené podmienky podľa ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) a ods. 6 a 7 zákona 
o verejnom obstarávaní sú vymedzené kumulatívnym spôsobom, a pri „teste bežnej 
dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených podmienok: 
 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno  Nie 

1 

nie sú vyrábané, poskytované alebo 
uskutočňované na základe špecifických 
a pre daný prípad jedinečných 
požiadaviek   

  

2 

sú ponúkané v podobe, v ktorej 
sú bez väčších úprav ich vlastností alebo 
prvkov aj dodané, poskytnuté alebo 
uskutočnené – t. j. neboli špecifikované 
jedinečné požiadavky  

  

3 

sú v podobe, v akej sú dodávané, 
poskytované alebo uskutočňované 
pre verejného obstarávateľa 
a obstarávateľa, dodávané, poskytované 
alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov 
a iné osoby na trhu – t. j. nebolo potrebné 
ich upraviť (ich vlastnosti, podobu) 

  

 
V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky 
je v danom čase bežne dostupný na trhu. 
 
Nižšie uvedené podmienky podľa ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) a ods. 6 a 7 zákona 
o verejnom obstarávaní stanovujú podporné pravidlo, ktoré by malo uľahčiť správnu 
kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu: 
 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie 
4 sú určené na uspokojenie bežných 

prevádzkových potrieb 
  

5 sú spotrebného charakteru   
 
V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je 
v danom čase bežne dostupný na trhu. 
 
 

Záver*:  Bežne dostupný/á tovar, služba 
alebo stavebná práca 

Nie bežne dostupný/á tovar, 
služba alebo stavebná práca 

   *  Nehodiace sa preškrtnite 

Príloha č. 5 - Test bežnej dostupnosti 
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Verejný obstarávateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede 
k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky. 
 

Odôvodnenie: 

 
 
V Bratislave, dd.mm.rrrr 
 
 

.............................................................................. 
Meno a priezvisko zodpovednej osoby 

Overil: 
V Bratislave, dd.mm.rrrr 

.............................................................................. 
Osoba oprávnená konať za 

verejného obstarávateľa 
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  
Názov a sídlo:   Ružinovský domov seniorov 
Sídlo:   Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov 
Štatutárny orgán:          
IČO:    00 510 173 
Kontaktná osoba:   
Fax:  
Telefón:      
e-mail:  
 
Názov predmetu zákazky:   
Druh zákazky: Služby/tovary/stavebné práce  (zákazka podľa § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní) 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):   
Hlavné miesto dodania/poskytovania/uskutočnenia predmetu zákazky:  
Opis predmetu zákazky:  
Lehota na dodanie/poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky:  
 
Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na celý predmet 
zákazky. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty. 
 
Lehota na predkladanie ponúk:  
Ponuky musia byť doručené (poštou/osobne/e-mailom) na vyššie uvedenú adresu/e-mailovú 
adresu v lehote na predkladanie ponúk. 
 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

- Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 
môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý je oprávnený dodať tovar, uskutočniť stavebné práce 
alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.   

- Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa tohto verejného obstarávania 
môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu.  

- Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 
32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) 
a f) zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom 
obstarávaní.  

- Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia 
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona 

Príloha č. 6 - Výzva na predloženie ponuky (Prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou) 
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o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať 
doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

- V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra SR 
alebo výpisom zo Živnostenského registra SR, uchádzač  je povinný v zmysle § 32 ods. 3 
zákona o verejnom obstarávaní tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to 
z dôvodu, že  verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy. 

- Požadované doklady sa doplnia podľa potreby v závislosti od predmetu zákazky 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia:  
Typ zmluvy:  
Ďalšie informácie:  
- Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 
Obsah ponuky: 

ü doklady preukazujúce osobné postavenie: 
ü cenová ponuka za dodanie celého predmetu zákazky v štruktúre:  

 
Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške xxxx,00  EUR bez / s DPH. V 
prípade, že ponuka v rámci tohto prieskumu trhu presiahne túto čiastku, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú.  
 
Podmienky financovania:  
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu zákazky. Platba 
sa bude realizovať bezhotovostným stykom, na základe vystavenej faktúry.  
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača / predávajúceho / poskytovateľa / 
zhotoviteľa na riadne plnenie predmetu zákazky. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa 
doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky (vykonávaný prieskum 
trhu) z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 
-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, t. j. ani jeden uchádzač nebude oprávnený 
uskutočniť predmet zákazky, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 
predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu, 
-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 
nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu 
pokračoval. 

 

Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu: Všetky náklady a výdavky 
spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša 
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záujemca/uchádzač, bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu 
na výsledok tohto prieskumu trhu. 
 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie 
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. 
 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému 
obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.  
 
 
V Bratislave, dd.mm.rrrr 
 

......................................................... 
Osoba oprávnená konať za 

verejného obstarávateľa 
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ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV, KTORÝM BOLA ZASLANÁ VÝZVA  
NA PREDLOŽENIE PONUKY V RÁMCI VYKONÁVANÉHO PRIESKUMU TRHU 

 
Verejný obstarávateľ:   Ružinovský domov seniorov    

Sídlo:   Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov 
Predmet zákazky: 
Lehota na predkladanie ponúk: 
Miesto predkladania ponúk: 

 Dátum spracovania: dd.mm.rrrr 
 

P. 
č.: 

Obchodné meno/názov 
hospodárskeho subjektu 

Adresa sídla/miesta podnikania 
hospodárskeho subjektu 

Dátum odoslania 
výzvy na 

predloženie 
ponuky 

Poznámky 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 7 - Zoznam hospodárskych subjektov, ktorým 
bola zaslaná výzva na predloženie ponuky, v rámci 
vykonávaného prieskumu trhu 
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Záznam z vyhodnotenia ponúk v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona                

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) predložených 

v rámci vykonaného prieskumu trhu 
 

Verejný obstarávateľ:   Ružinovský domov seniorov    

Sídlo:   Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov 
Predmet zákazky:  
 
Spôsob vykonania prieskumu:  
Verený obstarávateľ vykonal prieskum trhu formou zverejnenia výzvy na webovom verejného 
obstarávateľa / zaslaním výzvy trom záujemcom.  
Print screen zverejnenej výzvy tvorí prílohu č. 1 tohto záznamu.  
 
Prieskum trhu bol vykonaný v dňoch dd.mm.rrrr – dd.xx.rrrr. Ponuky, ktoré boli doručené 
v stanovenom termíne a na určenom mieste (do dd.mm.rrrr do 10:00 na adrese sídla verejného 
obstarávateľa –  Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov) 
tvoria prílohu č. 2 tohto záznamu. 
 
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 
Na predmet zákazky je určený rozpočet vo výške xxxxx EUR bez DPH. 
 
Zoznam uchádzačov, ktorí boli oslovení v rámci prieskumu trhu: 

1. Názov / obchodné meno uchádzača a sídlo uchádzača 
2. Názov / obchodné meno uchádzača a sídlo uchádzača 
3. Názov / obchodné meno uchádzača a sídlo uchádzača 

 
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky: 

1. Názov / obchodné meno uchádzača a sídlo uchádzača 
Dátum predloženia ponuky: dd.mm.rrrr o mm:hh hod. (osobne/elektronicky/poštou) 

2. Názov /obchodné meno uchádzača a sídlo uchádzača 
Dátum predloženia ponuky: dd.mm.rrrr o mm:hh hod. (osobne/elektronicky/poštou) 

3. Názov /obchodné meno uchádzača a sídlo uchádzača 
Dátum predloženia ponuky: dd.mm.rrrr o mm:hh hod. (osobne/elektronicky/poštou) 

 
Kritérium na hodnotenie ponúk: 
 
Ponuky uchádzačov 

Názov / obchodné meno uchádzača a sídlo 
uchádzača 

Návrh na plnenie kritéria: (uviesť názov 
kritéria)  

Uchádzač č. 1:  
Uchádzač č. 2:  
Uchádzač č. 3:  

 
 

Príloha č. 8a – Záznam z vyhodnotenia ponúk v rámci jednoduchej zákazky 
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Doklady, ktoré požadoval verejný obstarávateľ: 
1. V zmysle výzvy – Doklady preukazujúce osobné postavenie, prípadne iné doklady 

preukazujúce technickú spôsobilosť. 
2. Cenová ponuka.  

 
Uchádzači č. x a č. x predložili verejným obstarávateľom požadované doklady. 
 
Poradie  uchádzačov a úspešný uchádzač: 

1. Názov / obchodné meno uchádzača a sídlo uchádzača – úspešný uchádzač 
2. Názov / obchodné meno uchádzača a sídlo uchádzača – neúspešný uchádzač 
3. Názov / obchodné meno uchádzača a sídlo uchádzača – neúspešný uchádzač 

 
 
Zdôvodnenie výberu: 
Uchádzač č. x (Názov / obchodné meno uchádzača a sídlo uchádzača) predložil ponuku 
s najnižšou cenou celkom za predmet zákazky a splnil všetky podmienky a požiadavky 
stanovené verejným obstarávateľom. 
 
Spôsob vzniku záväzku: 
Uzavretie zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. 

 
Ako poverený zamestnanec (meno a priezvisko) verejného obstarávateľa som vykonal prieskum 
trhu. V súvislosti s uvedeným vyhlasujem, že spĺňam zákonné podmienky nestrannosti 
a dôvernosti a že nie som v konflikte záujmov podľa zákona o verejnom obstarávaní (príloha 
č. 8b tohto vnútorného predpisu - Formulár – Konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom 
obstarávaní). 
 
V Bratislave, dd.mm.rrrr 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1: Dôkaz o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle verejného 
obstarávateľa / potvrdenie o doručení výzvy, 
Príloha č. 2: Ponuky predložené v rámci prieskumu trhu (xx). 
 

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

Meno a priezvisko zodpovednej osoby 
Postup overil: 
V Bratislave, dd.mm.rrrr 

........................................................................... 
Osoba oprávnená konať za 

verejného obstarávateľa 
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Formulár – Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 

predpisov 
 
Procesný krok 
vo verejnom 
obstarávaní 

(uvedú sa procesné kroky zabezpečované zainteresovanou osobou) 

Meno: (uvedie sa meno zainteresovanej osoby) 
Priezvisko: (uvedie sa priezvisko zainteresovanej osoby) 
Dátum 
narodenia: 
 
 
Status: 

(uvedie sa dátum narodenia zainteresovanej osoby)  
 
(uvedie sa údaj, či zainteresovaná osoba je zamestnancom VO/O, 
subjektom na základe iného ako pracovnoprávneho vzťahu, pričom sa 
identifikuje tento zmluvný vzťah) Napr. osoba vykonáva úlohy vo 
verejnom obstarávaní na základe plnej moci/mandátnej zmluvy, 
zmluvy o výkone činností. 

Právomoci vo 
väzbe na 
verejné 
obstarávanie: 

(uvedie sa postavenie osoby vo väzbe na oprávnenia v procese verejného 
obstarávania) Napr. osoba je zodpovedná za vypracovanie návrhu 
zmluvy vo verejnom obstarávaní/osoba je zodpovedná za realizáciu 
procesných úkonov vo verejnom obstarávaní/osoba je zodpovedná za 
prípravu opisu predmetu zákazky/osoba schvaľuje súťažné 
podklady/člen komisie na vyhodnotenie ponúk/štatutár schvaľujúci 
súťažné podklady a podpisujúci zmluvu/osoba nastavujúca 
elektronickú aukciu. 

Vyjadrenie 
zainteresovanej 
osoby: 

vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „názov 
zákazky“:  
som / nie som (vybrať možnosť)  
v konflikte záujmov vo vzťahu k: hospodárskemu 
subjektu/uchádzačovi/záujemcovi/dodávateľovi/poskytovateľovi/zhotov
iteľovi. 
 

Dátum:  (uvádza sa dátum podpisu zainteresovanej osoby) 
Podpis 
zainteresovanej 
osoby 

 

 
 
 
  

Príloha č. 8b – Formulár – Konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní 
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 „Uviesť identifikačné údaje hospodárskeho 
subjektu: 

- obchodné meno/názov hospodárskeho subjektu 
- adresa sídla/miesta podnikania hospodárskeho 

subjektu“ 
 
 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje    Bratislava 
    ....   .....    dd.mm.rrrr 

 
Vec: „uviesť názov predmetu zákazky“ 

- oznámenie o prijatí ponuky 

 

Ružinovský domov seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO 
00 510 173, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zabezpečuje predmet zákazky -  „uviesť názov 
predmetu zákazky”  v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ako zákazku s nízkou 
hodnotou.  
Na základe predložených ponúk v rámci prieskumu trhu bolo dňa dd.mm.rrrr vykonané 
hodnotenie doručených cenových ponúk, pre vyššie uvedený predmet zákazky. 
 

Oznamujeme Vám, že Vašu ponuku 
prijímame.  

 
Vami predložená ponuka splnila všetky požiadavky stanovené verejným obstarávateľom na 
predmet zákazky a bola cenovo najvýhodnejšia. O ďalšom postupe smerujúcom k uzavretiu 
zmluvy Vás budeme informovať telefonicky/písomne. 
 
S pozdravom 

 
 

........................................................... 
Osoba oprávnená konať za 

verejného obstarávateľa 
 
 

 
 

 
  

Príloha č. 9 – Oznámenie o prijatí ponuky 
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„Uviesť identifikačné údaje hospodárskeho 
subjektu: 

- obchodné meno/názov hospodárskeho subjektu 
- adresa sídla/miesta podnikania hospodárskeho 

subjektu“ 
 
 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje    Bratislava 
    ....   .....    dd.mm.rrrr 

 
Vec: „uviesť názov predmetu zákazky“ 

- oznámenie o neprijatí ponuky 

 
Ružinovský domov seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO 
00 510 173, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zabezpečuje predmet zákazky -  „uviesť názov 
predmetu zákazky”  v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ako zákazku s nízkou 
hodnotou.  
Na základe predložených ponúk v rámci prieskumu trhu bolo dňa dd.mm.rrrr vykonané 
hodnotenie doručených cenových ponúk, pre vyššie uvedený predmet zákazky. 
 

Oznamujeme Vám, že Vašu ponuku 
neprijímame.  

 
Vami predložená ponuka síce splnila požiadavky stanovené verejným obstarávateľom, ale Vaša 
ponuka nebola cenovo najvýhodnejšia, nakoľko ste ponúkli druhú/tretiu/štvrtú/.... najnižšiu 
cenu z vyhodnocovaných ponúk, t.j. xxx,xx EUR s/bez DPH (uviesť podľa toho, či sa ponuky 
vyhodnocovali s alebo bez DPH). Dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ (uviesť identifikáciu, t.j. 
obchodné meno/názov, sídlo/miesto a IČO úspešného dodávateľa/poskytovateľa/zhotoviteľa) 
ponúkol/uviedol vo svojej ponuke najnižšiu cenu, t.j.  xxx,xx EUR s/bez DPH (uviesť podľa 
toho či sa ponuky vyhodnocovali s alebo bez DPH). 
 
Za Vašu účasť v predmetnom prieskume trhu ďakujeme. 
 
S pozdravom 

 
 

........................................................... 
Osoba oprávnená konať za 

verejného obstarávateľa 
 
 

 
  

Príloha č. 10 – Oznámenie o neprijatí ponuky 
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POVERENIE 

 
 

Ako riaditeľ Ružinovského domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09, IČO 00 510 173 
podľa § 9 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov v súlade 
s čl. 21 ods. 1 vnútorného predpisu 7/2020 Organizačného poriadku Ružinovského domova 
seniorov (osoba oprávnená konať za verejného obstarávateľa) 
 

poverujem 
 
(uviesť meno a priezvisko osoby poverenej k výkonu prieskumu trhu), 
  
ako zamestnanca Ružinovského domova seniorov na vykonanie prieskumu trhu v zmysle 
zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), smerujúci 
k uzavretiu zmluvy a  realizácii zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej 
názov je „uviesť názov“ a ku komunikácii v mene Ružinovského domova seniorov 
s oslovenými hospodárskymi subjektami. Toto poverenie sa nevzťahuje na uzavretie zmluvy. 
 
Toto poverenie zaniká vykonaním prieskumu trhu. 
 
 
V Bratislave, dd.mm.rrrr 

 
 

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

Osoba oprávnená konať za 
verejného obstarávateľa 

 

Príloha č. 11 – Poverenie 


