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Prezident združenia v súlade s článkom 7., bodom 7.1.4.4., písm. m) Stanov združenia na základe 

zákona  č. 343/2015 Z. z. - zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších zákonov 

a predpisov, a v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších 

zákonov a predpisov 

 

 

 

v y d á v a   

 

IInntteerrnnúú    SSmmeerrnniiccuu  

o postupe vyhlasovania a organizácie obstarávania 

tovarov, služieb a prác v prospech Národného 

energetického klastra NEK 

 

 

 

 

                     Smernica obsahuje tri samostatné časti: 

 

                     ČASŤ I. : Postupy a pravidlá verejného obstarávania 

                     ČASŤ II : Obchodná verejná súťaž 

                     ČASŤ III : Postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami 
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ČASŤ  I 
Postupy  a  pravidlá  verejného  obstarávania 

  
Článok 1 

Základné princípy 
 

1. Verejným obstarávaním ( ďalej len „VO“ ) sú pravidlá a postupy podľa Zákona o verejnom obstarávaní č. 
343/2015 Z. z. ( ďalej len „ZVO“ ) v znení neskorších zákonov a predpisov a súvisiacich vyhlášok Úradu 
pre verejné obstarávanie ( ďalej len „ÚVO“ ). 

2. Národný energetický klaster NEK ( ďalej len „NEK“ ) je povinný výlučne uplatňovať zásady, postupy 
a metodiku určenú ZVO v prípade, ak zabezpečuje činnosti vo svoj prospech tretími osobami, ktoré sú 
financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov EU, rozpočtov štátnych 
príspevkových organizácií, hospodárskych subjektov s majetkovým podielom štátu, či samosprávy 
a z rozpočtov obcí, miest a vyšších územných celkov. 

3. Finančné limity ZVO a zákazky sa delia na nadlimitné, podlimitné, podprahové alebo s nízkou hodnotou 
v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky a charakteru zákazky, upresňovaných v prílohách ZVO 
a príslušných predpisoch a aktualizáciách ÚVO. 

4. Touto internou Smernicou sa v tejto časti I. upravujú postupy VO pri zabezpečovaní dodávok tovaru, 
uskutočňovania prác, poskytnutia služieb a súťaží návrhov. 

 
 

Článok 2 
Povinnosti  verejného  obstarávateľa 

 

1. NEK ako verejný obstarávateľ ( ďalej len „VeO“ ), respektíve obstarávateľ je povinný všetky činnosti 
zabezpečovať striktne, podrobne a jednoznačne podľa príslušných ustanovení ZVO. 

2. Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky sú závislé na cene ( bez dane z pridanej hodnoty ) 
obvyklej za poskytnutie rovnakého alebo porovnateľného predmetu zákazky v čase oznámenia, resp. 
vyhlásenia typu súťaže. Platí, že do zákazky sa zahŕňa aj hodnota opakovaných plnení, predĺženia 
a opcie zmlúv, ceny a odmeny a hodnota relevantných tovarov a služieb potrebných k úplnému 
a úspešnému ukončeniu a užívania spôsobilému vecnému plneniu. 

3. Žiadnu zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia je predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť 
sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa ZVO. 

4. Generálny sekretár NEK  je povinný zabezpečovať pre prípravu a organizáciu VO odborne spôsobilú 
osobu s osvedčením ÚVO, ako aj menovať primerane odborne fundovanú komisiu pre vyhodnocovanie 
daného predmetu obstarávania podľa určených náležitostí ZVO.  Zároveň je povinný zabezpečiť určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky a voľbu správneho klasifikovania podľa aktuálnej a platnej tabuľky 
finančných limitov zverejňovanej na stránke ÚVO. 
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Článok 3 

Priebeh  VO 
 

1. Všetky náležitosti a priebeh VO sú členené a podrobne popísané v ZVO, pričom vo všeobecnosti sa musí 
brať na zreteľ najmä na pojmový aparát, administratívne postupy pri komunikácii, oznamovaní, 
vyhlasovaní, podávaní žiadostí, elektronickom zverejňovaní, uzatváraní zmluvných vzťahov, výbere 
uchádzačov a navrhovateľov, zákonných lehotách, odvolacích konaniach, sprievodnej a súťažnej 
dokumentácií a ďalších náležitostí. 

2. NEK  je povinný uplatňovať v procese VO zákonom určené postupy a to: 

a) verejná súťaž 

b) užšia súťaž 

c) rokovacie konania 

d) súťažný dialóg 

a zabezpečiť, aby VO a súťaž sa vyhlásila pre neobmedzený počet záujemcov, ak to zákon ukladá a aby 
boli použité podľa možností a potreby aj formy obstarávania cez prostriedky elektronického trhoviska. 

3. NEK musí dôsledne dbať o presne špecifikovanie podmienok účasti uchádzačov, záujemcov 
a navrhovateľov so zreteľom na finančné a ekonomické postavenie, technickú a odbornú spôsobilosť, 
dosahované výsledky v predmete zákazky a ďalšie špecifické údaje - zabezpečenie kvality, 
environmentálne manažérstvo a pod. 

4. NEK, všetky jej organizačné zložky a orgány a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou NEK, ktoré 
plánujú čerpanie financií podľa tejto Smernice, sú povinné zabezpečovať celý proces VO výlučne cez 
sekretariát NEK z dôvodu zabezpečenia zákonnosti postupov. NEK  nepreberá žiadnu zodpovednosť za 
jednostranné činnosti a úkony organizačných zložiek a členov NEK v dôsledku porušenia tejto zásady. 

5. NEK ako VeO je povinný dodržiavať Vyhlášku č.530 ÚVO, respektíve všetky prislúchajúce 
a aktualizované smernice a vyhlášky ÚVO o oznámeniach používaných vo VO, a to so zreteľom na 
Informácie o plnení zmluvy, Oznámenia o vyhlásení VO pri postupe zadávania podlimitnej zákazky 
a Oznámenia o výsledku pri postupe zadávania podlimitnej zákazky, či Informácie o uzavretí zmluvy pri 
postupe zadávania podprahovej zákazky. 

 
 

ČASŤ  II 
Obchodná  verejná  súťaž 

 
Článok 1 

Všeobecné  pravidlá 

1. NEK  vyhlasuje a organizuje obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len „OVS“ ) v súlade s pravidlami uvedenými 
v  §281 – 288  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle tejto Smernice.  OVS je 
spôsobom zákonného obstarávania tovarov, služieb a prác v prípadoch, kedy takéto činnosti nebudú 
financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov EÚ, rozpočtov štátnych  
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2. príspevkových organizácií, samospráv a ich subjektov, respektíve vtedy , ak to uvedené predpisy 
umožňujú. 

3. Pre potreby zabezpečovania OVS sa výlučne postupuje podľa týchto pravidiel: 

3.1. Určenie odborne spôsobilej osoby pre organizáciu súťaže - v kompetencii štatutárneho orgánu 
NEK; 

3.2. Vydanie príslušnej formy „Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže“ s určenými 
náležitosťami ( identifikačné údaje vyhlasovateľa, predmet súťaže, obsah / informácie pre 
navrhovateľov, prílohy k vyhotoveniu obchodnej súťaže ); 

3.3. OVS musí byť oficiálne  zverejnená na internetovej stránke vyhlasovateľa, navrhovatelia ponúk 
musia mať možnosť bližšieho oboznámenia, či obhliadky predmetu a parametrov súťaže; 

3.4. S propozíciami OVS musí byť oboznámená Rada združenia najneskôr v čase vyhodnotenia 
ponúk súťaže. 

4. Informácie pre navrhovateľov musia obsahovať tieto náležitosti: 

4.1. Identifikácia vyhlasovateľa 

4.2. Predmet súťaže - presný, nezameniteľný, jednoznačný text 

4.3. Komplexnosť ponuky a typ zmluvy 

4.4. Požiadavky a spôsobilosť účastníkov súťaže 

4.5. Organizácia súťaže, dorozumievanie a vyhotovenie ponuky 

4.6. Obsah ponuky, spôsob stanovenia ceny v návrhu, predkladanie návrhov 

4.7. Otváranie a vyhodnotenie návrhov 

4.8.  Uzatvorenie zmluvy 

4.9. Zmeny podmienok OVS a jej zrušenia 
 
 

Článok 2 
Organizácia  súťaže 

 

1. Pri organizácii OVS zo strany NEK je potrebné zabezpečiť odborne fundované, pripravené náležitosti 
v prílohách k vyhotoveniu súťaže, a to: 

1.1. Informácia pre navrhovateľov na vyhotovenie Návrhu / Cenovej ponuky; 

1.2. Požadované konkrétne minimálne povinné náležitosti Návrhu zmluvy, resp. presne vymedzený 
predložený Vzor zmluvy; 

1.3. Interné, účelovo určené technické, ekonomické, odborné a organizačné nároky na 
navrhovateľa; 
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1.4. Sprievodné doklady pre overenie navrhovateľa ( napr. výpis z obchodného registra, účtovné 
závierky, licencie a pod. ). 

2. Prezident / respektíve Generálny sekretár v jeho zastúpení menuje predsedu a členov komisie pre 
vyhodnocovanie ponúk. Z priebehu konania sa vyhotovuje Zápisnica s určením víťaza súťaže a Závermi 
a odporučeniami. Členmi komisie musia byť najmä odborníci a konzultanti z odboru predmetu súťaže 
a zástupcovia NEK. 

3. Špecifikácia rozsahu a kompetencií pre vyhlasovanie, vyhodnocovanie a uzatváranie zmluvných vzťahov 
sa určuje nasledovne: 

3.1. Zákazky a konania v OVS do výšky 10 000,00 € ( bez DPH ) sú v kompetencií prezidenta alebo 
generálneho sekretára NEK; 

3.2. Zákazky a konania v OVS nad hodnotou 10 001,00 € ( bez DPH ) sú v kompetencií Rady 
združenia; 

3.3. Bez písomného súhlasu prezidenta, resp. generálneho sekretára NEK nie je možné 
v organizačných zložkách, obchodných spoločnostiach a zmluvných vzťahov, v ktorých sa 
využívajú interné, alebo externé finančné zdroje NEK vyhlasovať a organizovať žiadne OVS. Toto 
ustanovenie sa netýka vlastných finančných zdrojov účelovo v určitom projekte poskytnutých 
jedným alebo viacerými členmi združenia. 

4. Zmluva uzatvorená s víťazným uchádzačom musí byť v lehote najneskôr 10 dní po jej podpise 
zverejnená na oficiálnej internetovej adrese NEK pre zabezpečenie transparentnosti konania. 

5. Ostatné činnosti a úkony v organizácii OVS sa riadia výlučne §281 – §288 Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov, kde sú uvedené základné princípy a povinnosti pri OVS o spôsobe 
vyhlasovania, podmienkach, zmenách, obsahu návrhov, lehotách, náhrade nákladov spojených 
s účasťou v súťaži, doplnkoch, výbere najvhodnejšieho návrhu a kritériách, a tiež o spôsobe 
upovedomenia účastníkov a navrhovateľov o priebehu a výsledkoch OVS. 

6. Priebeh, vyhodnocovanie a súvisiaca agenda súťaže podliehajú kontrolným právomociam Rady 
združenia a Kontrolóra združenia v rozsahu a pravidlách podľa Stanov NEK a ostatných súvisiacich 
interných predpisov. 

 
 

ČASŤ  III. 
Postup  zadávania  zákaziek  s nízkymi  hodnotami 

 
Článok 1 

Pojmy  vo  verejnom  obstarávaní 
 

1. Verejným obstarávaním v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  sú pravidlá a postupy, 
ktorými sa zadávajú: 

a) zákazky na dodanie tovaru, 
b) zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. 

2.  NEK  je podľa príslušných ustanovení ZVO verejným obstarávateľom, obstarávateľom v prípade, ak pre 
riešenie svojich programov a projektov získa dotáciu z verejných zdrojov od verejného obstarávateľa 
v rozsahu nad 50 % finančných prostriedkov. 
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Článok 2 
Základné  povinnosti  verejného  obstarávateľa  

 
1. VeO, respektíve obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami postupovať podľa 

tejto smernice. Uvedené platí pre zabezpečenie transparentnosti a výhodnosti cenových a iných ponúk 
aj v prípade ak súťaž bude plánovaná formou OVS. 

2. Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie 
uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 

3. VeO, respektíve obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené 
náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

 
 

Článok 3 
Finančné limity  pri  zadávaní  zákaziek 

 
1. Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota zákazky je 

nižšia ako finančný limit v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva 
uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok (ďalej len sledované obdobie), a to pre tovar 
a služby nižšia ako 10.000,- € bez DPH, výnimkou sú činnosti definované v prílohe č. 1 ZVO v špecifických 
činnostiach obstarávania. 

2. Do predpokladanej hodnoty zákazky - bez DPH - sa zahŕňa: 
a) hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú, 
b) všetky prípadné predĺženia zmluvy. 

3. Ak sú služby rozdelené na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude 
predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota sa určí ako súčet všetkých častí zákazky. Ak 
dodávka tovaru je rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude 
predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných 
hodnôt všetkých  častí zákazky. 

 
 

Článok 4 
Postup  pri  zadávaní  zákaziek  s  nízkymi  hodnotami 

 
1. VeO, respektíve obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené 

náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

2. VeO  nie je povinný vykonávať činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby, avšak pre účely objektívneho a odborného naplnenia stanovovania kritérií 
a spôsobu vyhodnocovania ponúk sa odporúča zabezpečenia takejto osoby v konaní a to na základe 
rozhodnutia generálneho sekretára NEK. 

3. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa pre potreby evidencie vyžaduje písomná forma zmluvy 
okrem prípadov, ( aj keď ZVO pripúšťa aj iný postup ) v ktorých to striktne vyžaduje / obmedzuje zákon. 
Výsledok verejného obstarávania sa neposiela Úradu pre verejné obstarávanie, avšak VO je povinný 
pravidelne informovať a vykazovať hlásenie o uskutočnených VO v nasledujúcom danom kalendárnom 
štvrťroku daného roka na základe svojho prideleného identifikátora VO do portálu ÚVO v zmysle platnej 
metodiky. 

4. Verejný obstarávateľ eviduje všetky príslušné doklady a korešpondenciu a uchováva ich päť rokov po 
uzavretí zmluvy. 
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5. Činnosti pri zadávaní zákazky s nízkymi hodnotami vykonáva poverený externý alebo interný pracovník, 
či funkcionár NEK, v  kompetencii ktorého je zadanie zákazky. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo 
porovnateľný predmet zákazky v čase zabezpečovania dodania tovarov a poskytnutia služieb. 

7. Pri obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, financovaných výlučne z rozpočtu a príspevkov a príjmov  
NEK, respektíve pri dotáciách ktorých výška nedosiahne 50 % ný podiel rozpočtu daného projektu 
obstarávania musí akciu schváliť generálny sekretár NEK, ktorý zodpovedá za chod ekonomiky 
organizácie. Pre realizáciu zákazky je ďalej povinný pracovník, v kompetencii ktorého je zadanie 
zákazky, zabezpečiť postup obstarávania nasledovne:   

a) pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a služieb do 1 000,- € bez DPH na základe informácií 
o predmete obstarávania získaných prieskumom trhu vybrať uchádzača bez povinnosti vyhotovovať 
záznam o prieskume trhu, ( vzor v prílohe č. 1 smernice ), 

b) pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a služieb nad 1 001,- €  do 5 000,-€ (vrátane)  bez DPH a 
na základe vlastných poznatkov a skúseností s dodávateľmi vyberie uchádzača, o čom vyhotoví 
záznam o prieskume trhu podľa prílohy a k záznamu priloží písomné ponuky dodávateľov, 

c) pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a služieb nad 5.001,- € do 10.000,- € (vrátane) bez DPH 
pracovník, v kompetencii ktorého je zadanie zákazky na základe prieskumu trhu osloví minimálne 
troch možných dodávateľov, z ktorých môže dodávateľa vybrať výberová komisia menovaná na 
konkrétnu zákazku Prezidentom SBA. 

d) Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a služieb nad 10 001,- € postupuje NEK výlučne podľa 
pravidiel uvedených v článku  3.2.  v súlade s touto smernicou. 

8. V písomnej výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky podľa ods. 7, písm. c) tohto 
článku pracovník, v kompetencii ktorého je zadanie zákazky: 

a) uvedie špecifikáciu predmetu zákazky a minimálne požiadavky na jej kvantitatívne, kvalitatívne 
a technické parametre, 

b) vyžiada od uchádzača doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace,  
c) uvedie kritérium pre vyhodnotenie a upozorní na povinnosť doručiť ponuku v zalepenej obálke  

s heslom „neotvárať + názov zákazky“, 
d) uvedie informáciu pre uchádzača, že proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho 

uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle 
zákona. 

 
 

Článok 5 
Hodnotiaca / výberová  komisia  na  vyhodnotenie  ponúk 

 
1.  O výbere najvhodnejšieho uchádzača na predmet zákazky podľa článku 4, ods. 7, písm. c) rozhoduje 

Hodnotiaca komisia ( ďalej len „HK“ ), ktorú podľa typu zákazky na konkrétny prípad menuje Prezident 
alebo Generálny sekretár  NEK. Táto HK je zložená predovšetkým z pracovníkov, prípadne odborníkov 
z príslušnej oblasti, pričom povinne je členom vedúci pracovník, alebo osoba odborne spôsobilá 
k organizácii VO a pracovník, ktorý zákazku zadáva, ako aj osoba z fukcionárskeho zázemia NEK. Komisia 
je  vždy minimálne 3 členná, avšak zásadne s nepárnym počtom členov HK. 

2.  O vyhodnotení ponúk HK spíše Zápisnicu ( vzor v prílohe č.2 smernice ), ktorej súčasťou sú ponuky 
uchádzačov ako prílohy. Zápisnicu podpíšu všetci členovia komisie. V prípade ak niektorý člen komisie 
odmietne zápisnicu podpísať uvedie sa to v poznámke zápisnice na jej záver aj s uvedením tohto 
dôvodu a s podpisom všetkých ostatných členov komisie. V prípade zložitých a rozsiahlych projektov 
a súvisiacich náročných procesov VO alebo OVS je oprávnený generálny sekretár vydať jednoúčelový 
Štatút pôsobnosti HK a to najneskôr v deň pred zahájením práce HK. Takýto Štatút sa stáva záväzným 
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      pre všetkých členov HK a je prístupný k nahliadnutiu aj samotným členom NEK a tiež účastníkom 
predmetne j konkrétnej súťaže. 

3.  Pracovník alebo funkcionár, ktorý zodpovedá za zadanie zákazky, písomne oznámi všetkým uchádzačom 
výsledok vyhodnotenia a úspešného uchádzača, ak to určujú podmienky zadávania konkrétnej zákazky, 
vyzve na predloženie zmluvy. 

4.  S úspešným uchádzačom, ak to určujú podmienky zadávania konkrétnej zákazky, bude uzatvorená 
zmluva, ktorá musí obsahovať minimálne kvalitatívne, kvantitatívne a technické podmienky dodania 
predmetu obstarávania, cenu, termín dodania, ako aj sankcie za porušenie zmluvných podmienok 
dodávateľom predmetu zákazky.  

5. O vyhodnotení obstarávania a uzatvorení zmluvných vzťahov s úspešným uchádzačom musí byť 
vyrozumená následne Rada združenia na svojom rokovaní a zmluva musí byť v súlade so zákonom o VO, 
alebo obchodným zákonníkom ( podľa typu súťaže ) a  zverejnená na oficiálnom webovom sídle / 
adrese  NEK. 

  
 

Článok 6 
                                                                           Záverečné  ustanovenia 
 
1.    Proces obstarávania pri postupe zadávania nadlimitných, podlimitných a podprahových zákaziek podľa 
       ich predpokladanej hodnoty bez DPH pre NEK ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa zabezpečujú 
       osoby odborne spôsobilé ( ďalej len „OSO“ ) pre verejné obstarávanie v súlade so ZVO. 

2.   Verejný  obstarávateľ  pri zadávaní  zákaziek s nízkymi hodnotami eviduje všetky doklady,  

       korešpondenciu a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk. 

3.   Kontrolu  postupu  zadávania  zákaziek  s  nízkymi  hodnotami  vykonáva  Rada  združenia  ako  najvyšší 

       výkonný orgán a zároveň Kontrolór združenia, ako aj kompetentné orgány SR. 

4.   Smernica  je  záväzná  a povinná pre  všetky  organizačné zložky NEK, všetkých jej registrovaných členov 

       a partnerov a všetky osoby, ktorým bola na dodanie tovaru  a  na  poskytnutie služieb poskytnutá suma 

       vyššia ako 20%  finančných prostriedkov z rozpočtu NEK. 

5.  Táto smernica bola prerokovaná a schválená Radou združenia,  

       uznesením č. 03/2015 zo dňa  27.11.2015 

 6.    Smernicu vydáva ako interný predpis NEK Prezident SBA podľa svojich kompetencií a to  

       s účinnosťou od 01.12.2015 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa 27.11.2015 

 
 
 

   Ing. Jozef Kovačovič 
prezident združenia, v.r. 
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     Príloha č. 1 smernice o postupe zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami k čl. 4.                    V Z O R 

 
 

 
Národný energetický klaster NEK 

Úradný záznam o vykonanom prieskume trhu 
 

 

Špecifikácia predmetu obstarávania 

1.  

2.  

3.  

Prieskum vykonaný formou 

1. Výberu na základe vytvorenej databázy 

2. Osobnej návštevy dodávateľov 

3. Písomnou výzvou 

4. Výberu z databáz na internete 

5. Iné (reklamné letáky, katalógy a pod.) 

Získané ponuky 

P.č. Dodávateľ Cena bez DPH Cena s DPH 

1.    

2.    

3.    

Vyhodnotenie prieskumu trhu 

Najvýhodnejšia je ponuka Za cenu (bez DPH) 

 

 

Z dôvodu 

1. Najnižšej ceny 

2. Vzdialenosti – nákladov na dopravu. 

3. Poskytnutia zľavy. 

4. Dodávky veľkého rozsahu z jedného zdroja. 

5. Iné: 

Zodpovedný 

pracovník  

Meno: Podpis: 

Funkcia: 

V Bratislave Dňa: 

 



 

 

   Príloha č. 2 smernice o postupe zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami k čl. 4.                      V Z O R 

 
 

Zápisnica 
z vyhodnotenia prieskumu trhu 

 
podľa § 102 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  
(oslovenie minimálne 3 uchádzačov/dodávateľov - predloženie cenovej ponuky)  

 
Komisia:  .........................meno)......................................, ......................(funkcia)....................................... 
 .........................meno)......................................, ......................(funkcia)....................................... 

.........................meno)......................................, ......................(funkcia)....................................... 
 
Predmet zákazky: 
Spôsob vykonania prieskumu: 
Termín vykonania prieskumu: 
Výzva zaslaná .......(minimálne trom)........ dodávateľom 
 

Por. 
č. 

Dodávateľ (obchodné meno, 
sídlo) 

Cena v € Ďalšie údaje na 
vyhodnotenie 

cenových ponúk 

Dátum a 
poznámka bez DPH s DPH 

1.      

2.      

x.      
 
Vyhodnotenie prieskumu na základe určených kritérií: 
 
Kritéria: 
Spôsob hodnotenia: 
Vybraný dodávateľ: 
Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): 
Zmluvná cena: 
Doklady: (ak sa požadovali, napr. doklad o oprávnení podnikať výpis z obchodného registra živnostenské oprávnenie, iné) 

 
Zápis obsahuje ako prílohu: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky: 
Všetky cenové ponuky: 

 
Vyhlasujem, že prieskum trhu som vykonal nestranne. 
 
V  .............................., dňa ..................................... 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Meno, priezvisko, funkcia, podpis  
 osoby splnomocnenej za prieskum trhu  

 
 
 

Schválil:  ................................................. 
 Štatutárny orgán NEK 


