
VZOR

OZNÁMENIE O KVALIFIKA NOM SYSTÉME 
PODLIMITNÉ ZÁKAZKY 

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Identifikátor verejného obstarávate a (ID):      
Dátum doru enia oznámenia:                
Dátum zverejnenia oznámenia:                

íslo spisu:                               
Kód ÚVO:                               

Toto oznámenie je výzvou na sú až                                                                                                    áno      nie

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATE
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Úradný názov: I O:

Poštová adresa:

Mesto/obec:  PS :

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:  

Telefón:

E-mail:  Fax:

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplat uje) 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávate a (URL):

alšie informácie týkajúce sa kvalifika ného systému  
možno získa  na  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 

 inom mieste: vypl te prílohu A.I. 
alšiu dokumentáciu možno získa  na 

 už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 
 inom mieste: vypl te prílohu A.II. 

Žiadosti o kvalifikáciu musia by  doru ené na 
 už uvedenú adresu a kontaktné miesto 
 iné miesto: vypl te prílohu A.III. 

I.2. Druh verejného obstarávate a a hlavný predmet alebo predmety innosti

I.2.1.   Druh verejného obstarávate a
 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 obstarávate  (špecifikujte):                                                             



Zatriedenie obstarávajúceho subjektu pod a 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 innosti 
 Všeobecná štátna správa 
 Obrana 
 Verejný poriadok a bezpe nos
 Životné prostredie 
 Hospodárske a finan né záležitosti 
 Zdravotníctvo 

 Bývanie a ob ianska vybavenos
 Sociálna starostlivos
 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 Vzdelávanie 
 Iný predmet (špecifikujte):                     

I.2.3. Verejný obstarávate  nakupuje pre iných verejných obstarávate ov                                    áno      nie

ODDIEL II. PREDMET KVALIFIKA NÉHO SYSTÉMU 

II.1. Názov kvalifika ného systému pod a verejného obstarávate a:                                    

II.2. Druh zákazky (zvo te len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby)

 Stavebné práce       Tovary      Služby        Kategória služby (pod a prílohy . 2 k zákonu) ��
II.3. Opis stavebných prác, služieb alebo tovarov obstarávaných prostredníctvom kvalifika ného systému:
                                                                                               

II.4. Spolo ný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak sa uplat uje) 

Hlavný predmet  ��.��.��.��-� ����-�       ����-�
Dopl ujúce 
predmety  

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�       ����-�
����-�       ����-�
����-�       ����-�
����-�       ����-�

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky ú asti

III.1.1. Kvalifikácia do systému (ak sú tieto informácie rozsiahle a založené na dokumentoch, ktoré sú dostupné 
zainteresovaným dodávate om tovarov alebo stavebných prác alebo poskytovate om služieb, sta í predloži  súhrn 
hlavných podmienok a postupov a odkaz na tieto dokumenty) 

Podmienky, ktoré musia dodávatelia sp a , aby sa 
kvalifikovali:                                    

Postupy overovania splnenia každej z uvedených 
podmienok:                                    



ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk 

IV.1.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk (ak sú známe) 

Najnižšia cena                                                           
alebo

ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z h adiska   
           kritérií uvedených nižšie (kritériá vyhodnotenia ponúk je potrebné uvies  s ich relatívnou váhou 

 alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázate ných dôvodov uvies  relatívnu váhu) 
           kritérií ur ených v špecifikáciách vo výzve na predloženie ponúk alebo na rokovanie

         Kritériá 

         1.                          

         2.                          

         3.                          

         4.                          

         5.                          

Relatívna váha 

          

          

          

          

          

Kritériá

6.                           

7.                           

8.                           

9.                           

10.                         

Relatívna váha 

          

          

          

          

          

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia                                                                                              áno   nie 
Ak áno, alšie informácie o elektronickej aukcii (ak sa uplat ujú):                                    

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. Eviden né íslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávate  (ak je k dispozícii):                     

IV.2.2. D žka trvania kvalifika ného systému  

Obdobie platnosti   od ��/��/���� (dd/mm/rrrr)         do ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

asovo neobmedzené trvanie   
Iné                                             

IV.2.3. Obnovovanie kvalifika ného systému                                                                                   áno     nie 

Ak áno, formálne náležitosti na vyhodnotenie splnenia požiadaviek:                                         

ODDIEL VI. DOPL UJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1. Jedna alebo viaceré zákazky, na ktoré sa vz ahuje tento kvalifika ný systém, sa týkajú projektu  
a/alebo programu financovaného z fondov EÚ                                                                               áno       nie  
Ak áno, uve te odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):                               

VI.2. alšie informácie (ak sú k dispozícii):                                                        

VI.3. Dátum odoslania tohto oznámenia ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 



ODDIEL VII. DOPL UJÚCE ÚDAJE, KTORÉ NIE SÚ UR ENÉ NA ZVEREJNENIE  

VII.1. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

Meno a priezvisko, titul:  Telefón:

E-mail:  Fax:

Registra né íslo �����-���-����



Príloha A 
k Oznámeniu o kvalifika nom systéme 

ALŠIE ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

I. Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získa alšie informácie  

Úradný názov: I O:

Poštová adresa:

Mesto/obec:  PS :

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:  

Telefón:

E-mail:  Fax:

Internetová adresa  (URL):  

II.  Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získa alšiu dokumentáciu  

Úradný názov: I O:

Poštová adresa:

Mesto/obec:  PS :

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:  

Telefón:

E-mail:  Fax:

Internetová adresa  (URL):  

III.  Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia by  doru ené žiadosti o kvalifikáciu 

Úradný názov: I O:

Poštová adresa:

Mesto/obec:  PS :

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:  

Telefón:

E-mail:  Fax:

Internetová adresa  (URL):  


