
Základná škola s materskou školou  

Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok 

Email: zshrlh@gmail.com    Tel. č.+421445222006 

 

             Číslo spisu:  ZŠMŠ-S/202__/000 

        Číslo záznamu: R202__/000 

VEC: 

 

Zápis o určení  hodnoty zákazky  s nízkou hodnotou a  odôvodnenie výberu postupu jej zadania  na dodanie 

tovaru  alebo uskutočnenie stavebných prác alebo poskytovateľa služby - vyber  

 

ZŠ s MŠ Hradná 342 Liptovský Hrádok  ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 odst.1 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade 

so Smernicou mesta č.8/2019 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotu v podmienkach mesta odôvodňuje 

určenie hodnoty a  postup zadania nižšie uvedenej zákazky, ktorá je v súlade s finančnými limitmi zákazkou 

s nízkou hodnotou takto:   

 

1. Predmet zákazky:   ............................................................ 

 

2. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky : predpokladaná  hodnota zákazky  bola určená na základe 

.................................................  (uvedie sa, akým spôsobom bola určená PHZ napr. prieskumom trhu, 

zo zmluvy, z predloženej kalkulácie, z cenníka Cenkros, rozpočtu stavby, porovnaním opakovaného 

plnenia z predchádzajúceho roku a pod.).  Na základe uvedeného bola stanovená predpokladaná hodnota 

zákazky, ktorou je cena bez DPH vo výške ......................... eur bez DPH. Dokumentácia preukazujúca 

určenie hodnoty zákazky je prílohou tohto zápisu.  

 

3. Postup zadania zákazky : Na základe výšky predpokladanej hodnoty zákazky bol v súlade so 

Smernicou č. 8/2019  určený postup zadania vyššie uvedenej zákazky aký spôsobom ( uveď ako – 

prieskumom trhu – kde, z koľkých dodávateľov, predložením výzvy na predloženie ponuky od uveď 

koľkých  dodávateľov,  prostredníctvom elektronického trhoviska. ( V prípade, že sa zadania zabezpečí 

prostredníctvom elektronického trhoviska, treba uviesť, že prílohou tohto zápisu je preukázanie bežnej 

dostupnosti)  

 

4. Odôvodnenie výberu  uchádzačov: ZŠ s MŠ Hradná 342 Liptovský Hrádok  na preukázanie  

hospodárnosti vykoná prieskum trhu pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie 

uchádzačov spolu s princípom  transparentnosti  a písomnou výzvou vyzve na predloženie ponuky 

uchádzačov, ktorí  boli vybratí na základe  ( napíš, podľa čoho sa vybrali uchádzači) a to:  

a) obchodné meno, IČO, sídlo, informácia, či je uchádzač platca alebo neplatca DPH 

b)  .... 

 ( V prípade, že sa nevykonáva prieskum trhu zaslaním výzvy na predloženie ponuky, ods. 4 sa neuvádza 

a odôvodnenie výberu dodávateľa  sa uvedie v ods. 3, kde sa odôvodní buď priame zadanie alebo sa popíše, 

ktorí uchádzači boli preverení na internete alebo v cenových katalógoch a uvedie sa ktorý sa vybral a prečo 

a priložia sa zistené ceny).  

 

Vypracoval  : (meno, odborný zamestnanca školy ) V Lipt. Hrádku dňa : ______________ 

 

                       

Hodnotenie ponúk vykoná: meno, priezvisko, funkcia  

 

 

Schvaľuje (nadriadený): __________                        V Lipt. Hrádku, dňa : ___________ 

  

mailto:zshrlh@gmail.com


  

Číslo spisu:  ZŠMŠ-S/202__/000 

        Číslo záznamu: R202__/000 

 

VÝZVA  NA   PREDLOŽENIE   PONUKY  

 za účelom vykonania prieskumu trhu  v súlade s § 117 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení.  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  
Názov organizácie: Základná škola s materskou školou  

Sídlo organizácie:  Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok 

IČO: 37910477 

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: PaedDr. Marián Žiška 

Telefón: 0911386106 

E-mail: zshrlh@gmail.com 

2. Druh zákazky:  ( Zákazka na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo na uskutočnenie stavebných 

prác)  

3. Opis zákazky :  

4. Typ zmluvy: 

5. Podmienky financovania : 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:   

7. Požadované doklady : 

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

9. Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

10. Spôsob predkladania ponúk : 

a) Poštovou zásielkou na adresu sídla verejného obstarávateľa v zalepenej obálke s označením 

predmetu zákazky s uvedením neotvárať 

b) Osobne na sekretariát ZŠ s MŠ Hradná 342 v Liptovskom Hrádku v zalepenej obálke s označením 

predmetu zákazky s uvedením neotvárať 

c) E-mailom na kontakt  uvedený v tejto výzve. 

11. Kritérium na hodnotenie ponúk : 

a) najlepší pomer ceny a kvality (určiť kritériá, váhy, údaje, ktoré musí uchádzať poskytnúť) 

b) náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu (určiť 

kritériá, váhy, údaje, ktoré musí uchádzať poskytnúť) 

c) najnižšia cena 

12. Spôsob a lehota na predloženie informácie o výsledku súťaže: 
13. Informácie pre uchádzača : Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača  

nie je možné podať námietky.  

14. Ďalšie informácie pre uchádzača, ak si to povaha zákazky vyžaduje: 

15. Zoznam príloh tejto výzvy : ( napr. výkaz výmer stavebných prác, fotodokumentácia ...) 

 

 

V Lipt. Hrádku, ____________________ 

Vypracoval: meno, podpis  

Schválil (nadriadený): __________                         

 

 



 

Telefón 

+421 44 5202114 

Fax 

+421 41 5222213 

Bankové spojenie 

1600108001/5600 

IČO 

00315494 

webové sídlo 

www.lhr.sk 

 

Číslo spisu:  ZŠMŠ-S/202__/000 

        Číslo záznamu: R202__/000 

 

ZÁPIS  

z vykonaného prieskumu trhu za účelom zadania zákazky s nízkou hodnotu v súlade s § 117 ods. 1 

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho 

platnom znení  
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: ................................................................................. 

Predmet zákazky : ....................................................................................................................  

Dátum zaslania výzvy na predloženie cenovej ponuky:  .......................................................  

Lehota určená na predloženie ponuky: .................................  

Dátum zverejnenia výzvy na webovej stránke verejného obstarávateľa: ....................................... 

Zoznam verejným obstarávateľom oslovených uchádzačov:  

 

p.č. obchodné meno IČO: Sídlo platca DPH 

    ÁNO – NIE 

    ÁNO – NIE 

    ÁNO – NIE 

    ÁNO – NIE 

    ÁNO – NIE 

 

Prehľad o predložených cenových ponukách, ktoré splnili podmienky výzvy: 

 

p.č. Dodávateľ (obchodné meno, sídlo) 

Dátum 

predloženia 

ponuky 

Ponúknutá, resp. zistená cena 

vrátane  DPH  v eur. 

    

    

    

    

    

 

Spôsob hodnotenia: ( uviesť ako bola ponuka vyhodnocovaná a ako  sa vybral uchádzač, ak kritériom 

nebola najnižšia cena ) 

http://www.lhr.sk/


  

Zoznam príloh: ( uviesť a  popísať dokumentáciu, ktorá je prílohou  tohto zápisu, napr. cenové ponuky, 

zápis z hodnotenia, ak sa ponuka posudzovala komisiou, prehlásenia členov komisie, že nie sú osobou, 

ktorou by účasťou na výbere by mohlo dôjsť ku  konfliktu záujmov) 

 

Vybratý záujemca:  

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO:  

  

Poznámka: (ak niektorí uchádzači nesplnili podmienky výzvy uviesť ich obchodné mená a sídlo a dôvod, 

prečo neboli hodnotení, prípadne uviesť iné informácie relevantné pre posúdenie  výberu )    

 

Vyhlásenie: 

Vyhlasujem, že vyššie popísaný prieskum trhu som vykonal/a v súlade s princípmi verejného 

obstarávania a v súvislosti s týmto prieskumom trhu spĺňam  podmienky nestrannosti a nezávislosti a  

a nie som osobou, ktorej účasťou na tomto obstarávaní by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov1   

 

V Liptovskom Hrádku  dňa __________ 

 

 

Prieskum vykonal (meno, priezvisko, funkcia, podpis) : ______________ 

 

 

Schválil:  PaedDr. Marián Žiška. riaditeľ školy, dátum, podpis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 § 23 Zákona č. 343/2015 Z.z. 



 

Telefón 

+421 44 5202114 

Fax 

+421 41 5222213 

Bankové spojenie 

1600108001/5600 

IČO 

00315494 

webové sídlo 

www.lhr.sk 

 

Číslo spisu:  ZŠMŠ-S/202__/000 

        Číslo záznamu: R202__/000 

 

Opisný formulár zadania zákazky s nízkou hodnotou  

prostredníctvom elektronického trhoviska  

 

1.1. Všeobecná špecifikácia predmetu 

Názov : (výstižné vyjadrenie názvu zákazky) 

Kľúčové slová :  

CPV (kód podľa Jednotného slovníka obstarávania) :  

Druh/y : Tovar / služba / stavebné práce (vyznačiť čo obstarávame, ak s tovarom aj doprava, vyznačiť 

T+S 

Kategória služieb (kód podľa CPV):  
 

1.2. Funkčná špecifikácia predmetu (opis funkcií alebo účelu zákazky) :  
 

1.3. Technická špecifikácia predmetu zákazky (opis technických vlastností predmetu zákazky) : 

Technické vlastnosti 

(fyzikálne, technické, matematické 

a iné merateľné jednotky)  

Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

     

     

Technické vlastnosti (slovný opis 

technických vlastností)  

Hodnota / charakteristika 

  

  

1.4. Osobitné požiadavky na plnenie 

N á z o v  

  

Názov Upresnenie  

  

 

1.5. Prílohy opisného formulára : 

Popis  Názov súboru 

  

 

1.6. Objednávkové atribúty 

a) Miesto plnenia : 

b) Lehota plnenia : 

c) Požadované množstvo predmetu zákazky : 

d) Maximálna výška finančných prostriedkov na financovanie predmetu zákazky (eur): 

e) Druh všeobecne zmluvných podmienok (kúpna zmluva, ZOD...) : 

f) Zdroj financovania zákazky: 

g) Lehota na predkladanie ponúk : 

h) Daňový režim objednávateľa : neplatca DPH 

i) Hodnotiace kritériá (najnižšia cena bez DPH alebo najnižšia cena s DPH):  

http://www.lhr.sk/


  

 

Vypracoval :   ____________ dňa :_____________   podpis zamestnanca : _____________ 

 

            Schválil : PaedDr. Marián Žiška. riaditeľ školy 

 


