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  Príloha č. 17 
 

 

Povinnosti verejného obstarávateľa 
 

ZŠ Pri kríži je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať 
postupy podľa tohto zákona.  
Verejný obstarávateľ: ZŠ Pri kríži  
Sídlo: Pri kríži 11, 841 02 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Iveta Mikšíková 
IČO: 36060917  
 

§ 10 
 

Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa 
 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, 
koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona. 
 
(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého 
zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp 
transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a 
efektívnosti. 
 
(3) Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov sa nesmú 
realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona 
alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo 
znevýhodneným určitých hospodárskych subjektov. 
 
(4) Voči hospodárskym subjektom z členských štátov sa uplatnia rovnako 
výhodné podmienky pri zadávaní zákaziek a zadávaní koncesií ako tie, 
ktoré sa uplatnia voči hospodárskym subjektom z tretích štátov pri 
vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej 
zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná. 
 
(5) Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3 
až 9, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto 
činnosti podľa pravidiel a postupov zadávania nadlimitných zákaziek 
ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak. 
 
(6) Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3, 
6 až 9, postupuje pri zadávaní koncesie súvisiacej s vykonávaním tejto 
činnosti podľa pravidiel zadávania koncesie ustanovených pre 
obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak. 
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(7) Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú 
formu, ak tento zákon neustanovuje inak. 
 

§ 11 
 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú 
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a 
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora,34) alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,33) ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a 
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora,34). 
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú 
uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne 
dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka 
poskytovania služieb. 
 

§ 12 
  

Evidencia referencií 
(1) Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého 
správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov. 
 
(2) Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument, 
obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo 
poskytnutí služby. Referencia obsahuje 
a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo 
alebo miesto podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum 
narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, 
b) názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, 
c) číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, 
d) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy, 
e) množstvo, objem alebo rozsah plnenia, 
f) miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy, 
g) hodnotenie kvality plnenia podľa kritérií ustanovených v odseku 4, 
h) výslednú hodnotiacu známku podľa odseku 6, 
i) dátum vyhotovenia referencie. 
 
(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu do 
a) 30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy 
alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku, 
b) 30 dní po skončení kalendárneho polroka za predchádzajúci kalendárny 
polrok súhrnne za všetky plnenia, ak ide o opakované plnenia, a ak nebola 
vyhotovená referencia podľa písmena a), 
c) 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, 
ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a) alebo písmena b), 
d) 10 dní od doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak 
ide o zákazku s nízkou hodnotou. 
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(4) Kritériami hodnotenia kvality podľa odseku 2 písm. g) sú 
a) predčasné ukončenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností 
dodávateľa, 
b) celkové trvanie omeškania dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na 
strane dodávateľa, vyjadrené v dňoch, 
c) počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol 
dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v 
percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zmluvy alebo koncesnej 
zmluvy, 
d) dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve alebo 
koncesnej zmluve vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné 
objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať. 
 
(5) Kritérium podľa odseku 4 písm. a) obsahuje údaj, či došlo k 
predčasnému skončeniu z dôvodu podstatného porušenia povinností 
dodávateľa alebo iného porušenia povinností dodávateľa a stručné 
odôvodnenie. Splnenie kritéria podľa odseku 4 písm. d) hodnotia verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ percentuálnym vyjadrením od 0 do 100%, s 
uvedením stručného odôvodnenia. Kritériá podľa odseku 4 písm. c) a d) sú 
informatívne a nemajú vplyv na výslednú hodnotiacu známku podľa 
odseku 6. 
 
(6) Výsledná hodnotiaca známka je celé číslo od nula do sto, ktoré je 
automaticky pridelené v rámci funkcionality vzoru referencie. Výsledná 
hodnotiaca známka je vždy nula, ak dôjde k predčasnému skončeniu z 
dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa; v iných prípadoch 
je vypočítaná spôsobom váženia jednotlivých hodnotiacich kritérií a 
posudzovania ich poradia dôležitosti v zostupnom poradí od kritéria podľa 
odseku 4 písm. a) po kritérium podľa odseku 4 písm. b). 
 
(7) Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme 
elektronického formulára. 
 
(8) Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ a obstarávateľ v 
elektronickej podobe a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality 
evidencie referencií. Úrad zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu 
potrebnom na plnenie povinností verejného obstarávateľa a obstarávateľa 
podľa odseku 3. Zápis referencie do údajov vedených v zozname 
hospodárskych subjektov zabezpečí úrad. 
 
(9) Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene 
skutočností podľa odseku 4 vo vzťahu k už zapísanej referencii podľa 
odseku 3 písm. a), verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykonajú zmenu v 
referencii v časti údajov podľa odseku 2 písm. g); na zmenu v referencii 
sa použijú ustanovenia odsekov 4 až 8 primerane. 
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(10) Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo 
obstarávateľa o odstránenie chýb v referencii, ako aj o úpravu referencie, 
ak nezodpovedá skutočnému stavu, a to do troch mesiacov odo dňa 
zápisu referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych 
subjektov; na odstránenie chýb v referencii a úpravu referencie sa použijú 
ustanovenia odsekov 4 až 8 primerane a verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ ich vykonajú do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení postupovať podľa prvej vety aj z 
vlastnej iniciatívy. 
 
(11) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť podľa 
odseku 3, dodávateľ je oprávnený podať verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi písomnú žiadosť o vyhotovenie referencie. Ak verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhotoví referenciu podľa prvej vety, 
dodávateľ je oprávnený podať návrh na vyhotovenie referencie Rade 
úradu (ďalej len „rada“), ku ktorému pripojí dôkazy o tom, že podmienky 
na vyhotovenie referencie boli splnené. Ak rada dospeje k záveru, že 
podmienky na vyhotovenie referencie ustanovené v odseku 3 boli splnené, 
vyhotoví referenciu namiesto verejného obstarávateľa alebo 
obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní. 
 
(12) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovie žiadosti 
dodávateľa podľa odseku 10, je dodávateľ oprávnený podať návrh rade na 
odstránenie chýb v referencii alebo úpravu referencie, ku ktorému pripojí 
dôkazy o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí 
služby. Ak rada dospeje k záveru, že sú dôvody na odstránenie chýb v 
referencii alebo úpravu referencie, náležite upraví referenciu namiesto 
verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní. 

 
 

§ 24 
 

Dokumentácia 
(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý 
priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí 
prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na 
použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú 
dokumentáciu, ktorú uchovávajú päť rokov odo dňa odoslania oznámenia 
o výsledku verejného obstarávania; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody 
alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania. 
 
(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú písomnú správu o 
každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom 
zriadení dynamického nákupného systému. 
 
(3) Správa obsahuje najmä 
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a) identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a 
hodnotu zákazky, koncesie, rámcovej dohody alebo dynamického 
nákupného systému, 
b) použitý postup zadávania zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov, 
c) dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 
oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii, 
oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov v európskom vestníku a vo 
Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto 
oznámení, dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku a 
číslo tejto výzvy, ak ide o podlimitnú zákazku, 
d) identifikáciu vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu, 
e) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie 
ich vylúčenia, 
f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, 
g) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, 
podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v 
úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi, 
h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného 
dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 
101 ods. 2, 
i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a 
prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k), 
j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2, 
k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, 
súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného 
systému, 
l) odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov 
komunikácie, 
m) zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia, 
n) opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo 
uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania. 
 
(4) Obstarávateľ je povinný uchovávať písomné odôvodnenie zadania 
zákazky, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, po dobu piatich rokov od 
uzavretia zmluvy. 
(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie predložia správu 
podľa odseku 3 alebo kompletnú dokumentáciu Európskej komisii, úradu, 
Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, súdom a orgánom činným 
v trestnom konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom, ak tak ustanovuje 
zákon. 

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1.000 eur  
 

V súlade s ustanoveniami § 111 ods. 2 a § 117 ods. 2 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení Základná škola Pri kríži 11, 
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Bratislava, zverejňuje raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách 
s cenami vyššími ako 1.000 eur. 

§ 111 
 

(1) Verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 109 a 110 postupuje podľa 
prvej časti, ak nie je v § 109 až 111 ustanovené inak, pričom postupuje 
tak, aby náklady vynaložené na predmet zákazky boli primerané jeho 
kvalite a cene. 
 
(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile 
súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 15 
000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä 
a) hodnotu zákazky, 
b) predmet zákazky, 
c) identifikáciu úspešného uchádzača. 
 
(3) Pri zákazke podľa § 109 a 110 sa nevyžaduje písomná forma zmluvy 
okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. Informácia o 
výsledku verejného obstarávania sa neposiela úradu. 
 
(4) Ministerstvo vnútra zabezpečí prostredníctvom funkcionality 
elektronického trhoviska uverejnenie každej zmluvy, ktorá sa uzatvorila 
postupom podľa § 109 a 110, v Centrálnom registri zmlúv; na tento účel 
poskytne Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) 
ministerstvu vnútra potrebnú súčinnosť. 
 
(5) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva 
ich päť rokov po uzavretí zmluvy. 
 
 
 


