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Požiadavka na verejné obstarávanie  

zákazky zadávanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO“) 

 

1. Názov predmetu zákazky. 

(vyplní predkladateľ požiadavky) 

 

2. Test bežnej dostupnosti. 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu: 

- sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný 

prípad jedinečných požiadaviek  - áno/nie   

- 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 – áno/nie 

- 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) – áno/nie  

- sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb   

- sú spotrebného charakteru   

 

V prípade, ak sú odpovede na uvedené otázky áno, je možné uviesť, že predmet zákazky 

je v danom čase bežne dostupný na trhu. 

 

Odôvodnenie. (predkladateľ požiadavky uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých 

formuloval svoje odpovede k uvedeným podmienkam vo vzťahu k danému predmetu 

zákazky) 

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

 

Záver.  

Predmet zákazky je/nie je bežne dostupný na trhu. 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH. 

(vyplní predkladateľ požiadavky) 

 

4. Odôvodnenie potreby obstarávania zákazky. 

(vyplní predkladateľ požiadavky) 
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5. Špecifikácia požiadavky. 

(vyplní predkladateľ požiadavky) 

a) opis predmetu zákazky - jednoznačne, úplne a nestranne uvedený opis predmetu 

zákazky, 

b) návrh podmienok účasti podľa § 32 (osobné postavenie), § 33 (ekonomické 

a finančné postavenie) a § 34 - 36 (technická alebo odborná spôsobilosť) ZVO (ak sa 

uplatňuje), 

c) rozsah  zákazky  –  rozsah  alebo  množstvo  tovarov,  stavebných  prác  alebo služieb, 

d) technické požiadavky: (napríklad: výkon, kvalita, rozmery, parametre a pod.), 

e) požadovaná lehota dodania resp. trvanie zmluvy (od - do, zmluva na dobu 

určitú/neurčitú),  

f) miesto  a  termín  dodania  tovaru,  uskutočnenia  stavebných  prác,  poskytnutia 

služby, 

g) zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, 

h) záruky žiadané zadávateľom súvisiace s plnením zmluvy, 

i) typ zmluvy, požiadavka na uzatvorenie rámcovej dohody, 

j) výška požadovanej zábezpeky na viazanosť ponuky v prípade, ak sa vyžaduje 

a bankové spojenie v súvislosti so skladaním zábezpeky (podlimitné a nadlimitné 

zákazky), 

k) iné/ďalšie požiadavky, 

l) prílohy k špecifikácií predmetu zákazky, 

m) návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena/najlepší pomer ceny a 

kvality/náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti; ak kritériom nie je 

najnižšia cena, tak: 

- návrh  na  určenie  jednotlivých  kritérií  (jednotlivé  kritériá  musia  byť 

pomenované, jednoznačne definované a musia byť súvisiace s predmetom zákazky), 

 - jednoznačné pravidlá uplatnenia kritérií, 

 - určenie váhy jednotlivých kritérií 

n) návrh členov komisie (ak sa uplatňuje). 

 

6. Podklady pre časť SP – Opis predmetu zákazky. 

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 zrozumiteľne, jednoznačne, úplne 

a nediskriminačne. 

 

7. Podklady pre časť SP – Obchodné podmienky. 

- návrh zmluvy alebo 

- podstatné náležitosti budúceho právneho úkonu, 

- platobné   a   fakturačné   podmienky,   sankcie,   zodpovednosť   za   vady,   osobitné 

ustanovenia. 
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8. Iné informácie. 

Napr.: 

- pri zákazke s nízkou hodnotou identifikácia minimálne troch uchádzačov, 

- pri priamom rokovacom konaní identifikácia minimálne jedného uchádzača, 

- atď... 

 

9. Prílohy. 

V prípade, ak je podľa bodu č. 2 tovary, služby alebo stavebné práce, ktoré sú predmetom 

požiadavky, bežne dostupné na trhu, bude prílohou návrh opisného formulára zákazky 

v zmysle čl. 7 ods. 5 smernice. 

 

 

 

V Bratislave dňa 9.12.2020 

 

 

 

 

 

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

meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá 

predkladá požiadavku 

 


