VZOR
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
PODLIMITNÉ ZÁKAZKY
Druh postupu

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie

Verejná súĢaž
Užšia súĢaž
Užšia súĢaž so skrátenými lehotami
Rokovacie konanie so zverejnením
Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami
SúĢažný dialóg

Identifikátor verejného obstarávateĐa (ID):
Dátum doruþenia oznámenia:
Dátum zverejnenia oznámenia:
ýíslo spisu:
Kód ÚVO:

Druh zákazky
Stavebné práce
Tovary
Služby

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEď
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov:

IýO:

Poštová adresa:
Mesto/obec:

PSý:

Kontaktné miesto (miesta):

Telefón:

Kontaktná osoba:
E-mail:

Fax:

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatĖuje)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateĐa (URL):

Ćalšie informácie možno získaĢ na
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
inom mieste: vyplĖte prílohu A.I.
SúĢažné podklady a doplĖujúce dokumenty možno
získaĢ na
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
inom mieste: vyplĖte prílohu A.II.
Ponuky alebo žiadosti o úþasĢ musia byĢ doruþené na
už uvedenú adresu a kontaktné miesto
iné miesto: vyplĖte prílohu A.III.

I.2. Druh verejného obstarávateĐa a hlavný predmet alebo predmety þinnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávateĐa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych orgánov
Štátna agentúra/úrad
Regionálny alebo miestny orgán
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Organizácia riadená verejným právom
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
Iný verejný obstarávateĐ (špecifikujte):
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podĐa zákona
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona
§ 6 ods. 1 písm. b) zákona
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona

§ 6 ods. 1 písm. e) zákona
§ 7 zákona
Iný (špecifikujte):

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety þinnosti
Všeobecná štátna správa
Obrana
Verejný poriadok a bezpeþnosĢ
Životné prostredie
Hospodárske a finanþné záležitosti
Zdravotníctvo

Bývanie a obþianska vybavenosĢ
Sociálna starostlivosĢ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Iný predmet (špecifikujte):

I.2.3 Verejný obstarávateĐ nakupuje pre iných verejných obstarávateĐov

áno

nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podĐa verejného obstarávateĐa:
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutoþĖovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
(zvoĐte len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby)
a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby

UskutoþĖovanie stavebných prác

Kúpa

Kategória služby þíslo:

Vypracovanie projektovej
dokumentácie a uskutoþĖovanie
stavebných prác

Lízing

(kategórie služieb þíslo 1 – 16
podĐa prílohy þ. 2 k zákonu)

Realizácia stavby akýmkoĐvek
spôsobom zodpovedajúcim
požiadavkám verejného
obstarávateĐa

Prenájom
Nákup na splátky
Ich kombinácia

Hlavné stavenisko alebo miesto
uskutoþĖovania stavebných prác:

Hlavné miesto dodania tovarov:

Hlavné miesto poskytovania služieb:

NUTS kód

NUTS kód

NUTS kód

II.1.3. Oznámenie zahĚĖa
verejnú zákazku

vytvorenie dynamického nákupného systému (DNS)

vypracovanie rámcovej dohody

II.1.4. Informácie o rámcovej dohode (ak sa uplatĖujú)
Rámcová dohoda s viacerými uchádzaþmi
Poþet

Rámcová dohoda s jediným uchádzaþom

alebo maximálny poþet (ak je vhodný)

predpokladaných úþastníkov rámcovej dohody
Trvanie rámcovej dohody: obdobie v rokoch

alebo v mesiacoch

Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako štyri roky:
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody (uvećte len þíslo)
Predpokladaná hodnota bez DPH:
alebo rozpätie

Mena:
do:

od:

Mena:

Frekvencia a hodnota zadávania zákaziek (ak je známa):
II.1.5. Struþný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
II.1.6. Spoloþný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník

Doplnkový slovník (ak je uplatniteĐný)

Hlavný predmet

.

.

.

-

-

-

DoplĖujúce
predmety

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

II.1.7. Rozdelenie na þasti (na informáciu o þastiach použite prílohu B pre každú þasĢ osobitne)

áno

nie

Ak áno, ponuky treba predložiĢ (oznaþte krížikom iba jedno okienko)
len na jednu þasĢ

na jednu alebo viac þastí

na všetky þasti

II.1.8. PovoĐuje sa predloženie variantných riešení

áno

nie

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah (vrátane všetkých þastí a opcií, ak sa uplatĖujú):
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uvećte len þíslo):
alebo rozpätie

od:

Mena:
do:

Mena:

II.2.2. Opcie (ak sa uplatĖujú)

áno

nie

Ak áno, opis týchto opcií:
Predbežný þasový harmonogram (ak je známy) na uplatnenie opcií
v mesiacoch

alebo v dĖoch

Poþet možných opakovaní (ak sú)

(od uzatvorenia zmluvy)
alebo rozpätie od

do

Predpokladané lehoty (ak sú známe) pre nasledujúce zákazky; v prípade opakovaných zákaziek na dodanie tovarov
alebo poskytovanie služieb v mesiacoch

alebo v dĖoch

(od uzatvorenia zmluvy)

II.3. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOýNENIA
alebo v dĖoch

Trvanie v mesiacoch

(od uzatvorenia zmluvy)

alebo zaþatie

/

/

(dd/mm/rrrr)

ukonþenie

/

/

(dd/mm/rrrr)

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANýNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky (ak sa uplatĖujú):
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými
sa riadia:
III.1.3. Právne vzĢahy vyžadované od skupiny dodávateĐov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
(ak sa uplatĖujú):
III.1.4. Ćalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy (ak sa uplatĖujú)

áno

nie

Ak áno, opis osobitných podmienok:

III.2. Podmienky úþasti
III.2.1. Osobné postavenie uchádzaþov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok úþasti:
III.2.2. Ekonomické a finanþné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na
vyhodnotenie splnenia podmienok úþasti:

Minimálna požadovaná úroveĖ štandardov
(ak sa uplatĖujú):

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosĢ
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na
vyhodnotenie splnenia podmienok úþasti:

Minimálna požadovaná úroveĖ štandardov
(ak sa uplatĖujú):

III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1. Poskytovanie služby je vyhradené pre urþitú profesiu

áno

nie

áno

nie

Ak áno, odkaz na príslušný právny predpis alebo administratívne opatrenie:
III.3.2. Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb
zodpovedných za poskytnutie služby

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Druh postupu
IV.1.1. Druh postupu

Verejná súĢaž
Užšia súĢaž
Užšia súĢaž so skrátenými lehotami

Odôvodnenie výberu postupu so skrátenými lehotami:

Rokovacie konanie so zverejnením

Záujemcovia už boli vybratí
áno
nie
Ak áno, uvećte mená a adresy vybratých dodávateĐov v bode
VI.3. Ćalšie informácie.

Rokovacie konanie so zverejnením
so skrátenými lehotami

Odôvodnenie výberu postupu so skrátenými lehotami:

SúĢažný dialóg
IV.1.2. Obmedzenie poþtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na úþasĢ na dialógu
(užšia súĢaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súĢažný dialóg)
Predpokladaný poþet dodávateĐov
alebo ich predpokladaný minimálny poþet

a maximálny poþet (ak sa uplatĖuje)

Objektívne kritériá výberu obmedzeného poþtu záujemcov:
IV.1.3. Zníženie poþtu ponúk alebo riešení poþas rokovania alebo dialógu
(rokovacie konanie so zverejnením, súĢažný dialóg)
Použitie etapového postupu znižovania poþtu riešení, o ktorých sa bude rokovaĢ,
alebo ponúk, ktoré sa budú hodnotiĢ

áno

nie

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk (oznaþte v príslušnom okienku)
Najnižšia cena
alebo
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hĐadiska
kritérií uvedených ćalej (kritériá vyhodnotenia ponúk je potrebné uviesĢ s ich relatívnou váhou alebo
v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateĐných dôvodov uviesĢ ich relatívnu váhu)
kritérií urþených v špecifikáciách vo výzve na predloženie ponúk alebo na úþasĢ na rokovaniach, alebo
v súĢažných podkladoch (užšia súĢaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súĢažný dialóg)
Kritériá

Relatívna váha

Kritériá

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Relatívna váha

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia

áno

nie

Ak áno, ćalšie informácie o elektronickej aukcii (ak sa uplatĖuje):

IV.3. Administratívne informácie
IV.3.1. Evidenþné þíslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateĐ (ak je k dispozícii):
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky (ak sa uplatĖuje)
ýíslo oznámenia vo VVO

-

þíslo VVO

z

/

(Tento bod použite toĐkokrát, koĐkokrát je to potrebné.)

/

(dd/mm/rrrr)

IV.3.3. Podmienky na získanie súĢažných podkladov a doplĖujúcich dokumentov (okrem DNS) alebo
informatívnych dokumentov (v prípade súĢažného dialógu)
Lehota na prijímanie žiadostí o súĢažné podklady alebo o prístup k dokumentom

/

Dátum

/

ýas:

(dd/mm/rrrr)

Úhrada za súĢažné podklady

áno

Ak áno, cena (uvećte len þíslo):

nie

Mena:

Podmienky a spôsob úhrady:
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o úþasĢ

/

Dátum

/

ýas:

(dd/mm/rrrr)

IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na úþasĢ na dialógu vybraným záujemcom (ak je
známy v prípadoch užšej súĢaže, rokovacieho konania so zverejenením a súĢažného dialógu)

/

Dátum

/

(dd/mm/rrrr)

IV.3.6. Minimálna lehota, poþas ktorej sú ponuky uchádzaþov viazané (verejná súĢaž)
do

/

/

(dd/mm/rrrr)

alebo obdobie v mesiacoch

alebo v dĖoch

(od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum

/

/

ýas:

(dd/mm/rrrr)

Miesto (ak sa uplatĖuje):
Osoby oprávnené zúþastniĢ sa na otváraní ponúk (ak sa to uplatĖuje):

ODDIEL VI. DOPLĕUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovaĢ (ak sa uplatĖuje)

áno

nie

áno

nie

Ak áno, odhadovaný þas uverejnenia nasledujúcich oznámení:
VI.2. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Ak áno, uvećte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):
VI.3. Ćalšie informácie (ak sú k dispozícii):

/

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia

/

(dd/mm/rrrr)

ODDIEL VII. DOPLĕUJÚCE ÚDAJE, KTORÉ NIE SÚ URýENÉ NA ZVEREJNENIE
VII.1. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
Meno a priezvisko, titul:

Telefón:

E-mail:

Fax:

Registraþné þíslo

-

-

Príloha A
k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania
ĆALŠIE ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
I. Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získaĢ ćalšie informácie
Úradný názov:

IýO:

Poštová adresa:
Mesto/obec:

PSý:

Kontaktné miesto (miesta):

Telefón:

Kontaktná osoba:
E-mail:

Fax:

Internetová adresa (URL):

II. Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získaĢ súĢažné podklady a doplĖujúce dokumenty
Úradný názov:

IýO:

Poštová adresa:
Mesto/obec:

PSý:

Kontaktné miesto (miesta):

Telefón:

Kontaktná osoba:
E-mail:

Fax:

Internetová adresa (URL):

III. Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byĢ doruþené ponuky alebo žiadosti o úþasĢ
Úradný názov:

IýO:

Poštová adresa:
Mesto/obec:

PSý:

Kontaktné miesto (miesta):

Telefón:

Kontaktná osoba:
E-mail:

Fax:

Internetová adresa (URL):

Príloha B
k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania
INFORMÁCIE O ýASTIACH
ýasĢ þ.

Názov:

1. Struþný opis:
2. Spoloþný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník

Doplnkový slovník (ak sa uplatĖuje)

Hlavný predmet

.

.

.

-

-

-

DoplĖujúce predmety

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

3. Množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uvećte len þíslo):
alebo rozpätie

od:

Mena:
do:

Mena:

4. Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutoþnenia (ak sa uplatĖujú)
Obdobie v mesiacoch

alebo v dĖoch

(od uzatvorenia zmluvy)

alebo zaþiatok

/

/

(dd/mm/rrrr)

ukonþenie

/

/

(dd/mm/rrrr)

5. DoplĖujúce informácie o þastiach:
-------------------------------------- (Túto prílohu použite toĐkokrát, koĐko je þastí.) ------------------------------------------

