
VZOR

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY 
PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY 

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 
Identifikátor verejného obstarávate a (ID):      
Dátum doru enia oznámenia:                

íslo spisu:                               
Kód ÚVO:                               

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):

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 ZÁKAZKY 

II.1. Opis 

II.1.1. Názov zákazky pod a verejného obstarávate a:                                              

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskuto ovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
(zvo te len jednu kategóriu – stavebné práce, tovary alebo služby)

Stavebné práce                       Tovary                            Služby                                                                

Kategória služby (príloha . 2 a 3 k zákonu): ��
Hlavné stavenisko alebo miesto 
uskuto ovania stavebných prác: 
                         

NUTS kód �����
Hlavné miesto dodania 
tovarov:  
                    

NUTS kód �����
Hlavné miesto poskytovania služieb: 

                                        

NUTS kód �����
II.1.3. Oznámenie zah a (ak sa uplat uje) 
Uzatvorenie rámcovej dohody                              Zákazky založené na dynamickom nákupnom systéme (DNS) 

II.1.4. Stru ný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):                                              

II.1.5. Spolo ný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak sa uplat uje) 

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

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

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

II.2. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah:                                                             

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uve te len íslo):                                   Mena:      

alebo rozpätie                                    od                               do                         Mena:      

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu 

IV.1.1. Druh postupu 

Výzva na predkladanie ponúk                     Výzva na rokovanie 

Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez zverejnenia:  
vypl te prílohu D. 



IV.2. Administratívne informácie 

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

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY 

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

V.2. Po et uchádza ov, ktorí predložili ponuku ���
V.3. Po et vylú ených uchádza ov alebo záujemcov ���
V.4. Názov a adresa dodávate a, s ktorým sa uzatvorila zmluva: 

Úradný názov:  I O:

Poštová adresa:  

Mesto /obec:  PS :  Štát:  

E-mail:  Telefón:  Fax:  

Internetová adresa (URL):  

V.5. Informácie o hodnote zmluvy (uve te len íslo) Bez
DPH 

Vrátane 
DPH     

Sadzba 
DPH (%) 

Celková kone ná hodnota zákazky  
Hodnota:                                                    Mena:      

alebo   najnižšia ponuka                /najvyššia ponuka           
(ktorá sa brala do úvahy)                                                                   Mena:      

    pri 

    pri 

��,�
��,�

Pri hodnote za rok alebo za mesiac uve te po et rokov ��     alebo     po et mesiacov ��

ODDIEL VI. DOPL UJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ                                        áno      nie 
Ak áno, uve te odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):                               

VI.2. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

Meno a priezvisko, titul:  Telefón:

E-mail:  Fax:

Registra né íslo �����-���-����
VI.3. alšie informácie (ak sú k dispozícii):                                                        

VI.4. Dátum odoslania tejto informácie       ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 



Príloha D 
k Oznámeniu o uzavretí zmluvy 

ODÔVODNENIE VÝBERU ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA 

Dôvod výberu rokovacieho konania bez zverejnenia musí by  v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
(vyzna te krížikom v príslušnom okienku): 

a) v predchádzajúcej verejnej sú aži alebo v užšej sú aži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani 
jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám ur eným verejným obstarávate om na predmet 
zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiados  o ú as  v predchádzajúcej verejnej sú aži alebo 
v užšej sú aži a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,  

b) tovar, stavebné práce alebo služby z  technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov 
vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnú  len ur itý dodávate ,

c) zákazka na dodanie tovaru,  na uskuto nenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva 
z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávate om, ktorú nemohol predvída ,
a vzh adom na vzniknutú asovú tiese  nemožno uskuto ni  verejnú sú až, užšiu sú až ani rokovacie 
konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalos  sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo 
situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie udí alebo životné prostredie; alšie súvisiace 
zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to 
možné,   

d) požadované výrobky sa vyrábajú výlu ne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové 
ú ely; nevz ahuje sa to na ve kovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na 
dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,  

e) ide o dodávku dopl ujúceho tovaru od pôvodného dodávate a ur eného na iasto né nahradenie 
obvyklého tovaru alebo zariadenia, alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by 
zmena dodávate a nútila verejného obstarávate a získava  materiál rozdielnych technických 
charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlu ite nos  alebo neprimerané technické ažkosti v prevádzke 
alebo v údržbe; platnos  takýchto zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie presiahnu  tri roky, 

f) ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované na komoditnej burze,   

g) ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvláš  výhodných podmienok od dodávate a, ktorý kon í
podnikanie, od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,  

h) ide o uchádza a, ktorého návrh vyhodnotila porota ako ví azný alebo jeden z ví azných v sú aži 
návrhov; ak je viac ví azných uchádza ov, na rokovania musí verejný obstarávate  vyzva  všetkých, 

i) ide o dopl ujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba 
vyplynula dodato ne z nepredvídate ných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávate ovi 
a predpokladaná hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, 
ak dopl ujúce stavebné práce alebo služby 

1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddelite né od pôvodného plnenia zmluvy 
bez toho, aby to verejnému obstarávate ovi nespôsobilo neprimerané ažkosti, alebo 

2. sú technicky alebo ekonomicky oddelite né od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné 
na alšie plnenie pod a pôvodnej zmluvy, 

j) ide o nové stavebné práce alebo služby spo ívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnate ných 
stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávate om a za predpokladu, že 

1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej 
sú aže alebo užšej sú aže,

2. informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia bola už sú as ou 
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a 

3. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy, 


