
 

Postup verejného obstarávania (ďalej tiež „VO“) realizovaného 
formou prieskumu trhu 

 
Postup pre zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon“. 

a 
v zmysle Smernice rektora č. 10/2016-SR Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave zo dňa 31.05.2016 v znení dodatkov číslo 1 a číslo 2, ďalej len „smernica 
rektora“  
(https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/uradna_tabula/verejne_obstaravanie/Smernica_rektora_o_VO-
10_2016_nov_2019.pdf) 

 
1. Určite predpokladanú hodnotu zákazky (ďalej len „PHZ“) 
- udáva sa v EUR bez DPH 
- musí byť stanovená tak, aby vychádzala z ceny, za ktorú sa predáva rovnaký alebo 
porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky 
- zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod 
finančné limity podľa zákona 
 
Odporúčané formy nákupu (zákazky s nízkou hodnotou) 
A) Zákazky na tovary/služby s PHZ do 70 000 EUR bez DPH (okrem potravín) 

a) Nákup cez EKS (Elektronický kontraktačný systém) – bežne dostupné 
Postupujte podľa návodu na stránke 
(https://www.svf.stuba.sk/cit/navody/postup-verejneho-obstaravania-cez-
eks.html?page_id=7953) 
V zmysle dodržania princípu hospodárnosti odporúčame nákupy v časovom období niekoľkých 
týždňov v rámci jedného pracoviska spájať do jednej zákazky na EKS. 
b) Nákup formou “Prieskum trhu” – bežne nedostupné - bod 2-6 tohto návodu  
c) Nákup v zmysle § 1 ods. 12 písm. z) zákona, výlučne na výskumné, 
experimentálne, študijné alebo vývojové účely 
Je povinnosťou každého zadávateľa, aby relevantne preukázal, že zákazka spadá 
pod túto výnimku. Na preukázanie tejto skutočnosti slúži formulár v prílohe č. 6 
smernice rektora, ktorý musí byť priložený k objednávke. 
  

B) Zákazky na stavebné práce s PHZ do 180 000 EUR bez DPH 
a) Nákup formou prieskumom trhu 

Postupujte podľa tohto návodu nižšie - bod 2-6 
C) Zákazky s PHZ nad 70 000 EUR bez DPH 

Ide už o podlimitné zákazky, ktoré nespadajú pod zákazky s nízkou hodnotou. 
Zabezpečuje ich Útvar VO Rektorátu STU na základe požiadavky v prílohe č. 2 
smernice rektora. 
 

Ak je obstarávanie financované zo štrukturálnych fondov EU a iných fondov, 
zabezpečuje ho Útvar VO Rektorátu STU. 
 



 

2. Vykonajte test bežnej dostupnosti predmetu zákazky 
STU  môže realizovať verejné obstarávanie bez využitia elektronického trhoviska len na tie 
tovary/služby/stavebné práce, ktoré sa nedajú definovať ako bežne dostupné. 
 
Formulár testu bežnej dostupnosti nájdete na stránke Úradu verejného 
obstarávania: 
(https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/vseobecne-informacie/zoznam-
kompletnej-dokumentacie/test-beznej-dostupnosti-424.html) 
Vyplňte ho podľa vzoru č. 1 v tomto postupe 
 
Doklad (formulár) vzťahujúci sa k vykonaniu testu bežnej dostupnosti je potrebné 
priložiť k dokumentácii VO. 
 

3. Spracujte výzvu na predkladanie ponúk, podľa vzoru č. 2 v tomto 
postupe 
(https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/uradna_tabula/verejne_obstaravanie/Smernica_rektora_o_
VO-10_2016_nov_2019.pdf) 
„Výzva na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska“ je prílohou č. 3 smernice rektora 
 
Zašlite výzvy vybraným firmám 
- oslovte minimálne 3 vybrané firmy na predloženie cenovej ponuky k vašej zákazke 
a doložte jej potrebné dokumenty, t.j. vyplnenú výzvu a návrh na plnenie (ak máte 
napr. excel, ktorý vám firma vyplní cenami) 
 
Cenové ponuky obdržané od firiem, je potrebné zaevidovať v e-registratúre, a to každú zvlášť. 
 
4. Vyplňte Záznam z prieskumu trhu, podľa vzoru č. 3 v tomto postupe 
(https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/uradna_tabula/verejne_obstaravanie/Smernica_rektora_o_
VO-10_2016_nov_2019.pdf) 
- „Záznam z prieskumu trhu bez využitia elektronického trhoviska“ je prílohou č. 4 smernice rektora č. 
10/2016 Verejné obstarávanie v podmienkach STU: 
 
- výsledkom prieskumu trhu je získanie spravidla troch cenových ponúk, no v prípade, 
že nie je možné z relevantných dôvodov získať tri cenové ponuky, táto skutočnosť sa 
uvedie v Zázname z prieskumu trhu 
 
5. Vyplňte Oznámenie o výsledku, podľa vzoru č. 4 v tomto postupe 
(https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/uradna_tabula/verejne_obstaravanie/Smernica_rektora_o_
VO-10_2016_nov_2019.pdf) 
- „Oznámenie o výsledku prieskumu trhu bez využitia elektronického trhoviska“ je prílohou č. 5 smernice 
rektora č. 10/2016 Verejné obstarávanie v podmienkach STU: 
 
- toto oznámenie o výsledku prieskumu trhu zašlite všetkým prihláseným firmám 
a zaevidujte ho v registratúre 
 



 

6. Dokumentácia a vystavenie objednávky 
- ešte pred odoslaním objednávky je potrebné originály všetkých podkladov k VO, 
vrátane emailovej komunikácie, zaslať zamestnancovi zodpovednému za verejné 
obstarávanie na fakulte  – Ing. Pavol Giertli – pavol.giertli@stuba.sk 
- všetky podklady, vrátane emailov, sa musia archivovať v e-registratúre, a to každé 
VO vo vlastnom spise 
 
Potrebná dokumentácia:  
1. test bežnej dostupnosti 
2. výzva na predkladanie ponúk 
3. emailová komunikácia s vybranými firmami 
4. záznam z prieskumu trhu 
5. oznámenie o výsledku 
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Vyplňte názov zákazky, napríklad "Nákup špecifického 
meracieho zariadenia"

suma v EUR bez DPH - ide o všetky náklady pre 
dodávateľa, vrátane dopravy
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VZOR č. 1



1.

*:

*  

k .

 

                                                           
1 ak  

nevhodné preškrtnite

                                                                                                 !!! PRÍKLAD !!! 
Verejný obstarávateľ preskúmal všetky možnosti a zistil, že dodávku.. XY .. by nebolo 
vhodné zabezpečiť cez EKS, lebo .. napr.  zariadenie je špecifické... nie je určené na 
uspokojenie bežných prevádzkových potrieb. 
–nejde o bežne dostupný tovar, nakoľko závisí od špecifických a pre daných prípad 
jedinečných požiadaviek verejného obstarávateľa 
– nie je ponúkaný v podobe,  v ktorej je bez väčších úprav jeho vlastností alebo prvkov 
dodávaný, bolo potrebné upraviť vlastnosti a podobu.  
 
Na  základe  vyššie  uvedených  skutočností  sa verejný  obstarávateľ  rozhodol použiť 
POSTUP ZADÁVANIA ZÁKAZKY PODĽA § 117 zákona o verejnom obstarávaní – bez 
využitia elektronického trhoviska nakoľko... nejde o bežne dostupný tovar, službu alebo 
stavebnú prácu ... a závisí od konkrétnych požiadaviek verejného obstarávateľa.



Ing. Milan Mrkvička

VZOR č. 2

milan.mrkvicka@stuba.sk

Predmet obstarávania nemá charakter všeobecnej dostupnosti.

napr. Dodávka projektovej dokumentácie opravy dátového centra SvF 

"tovar", "služba" alebo "stavebná práca"

SvF STU Radlinského 11, 810 05 Bratislava

Dodávka projektovej dokumentácie opravy dátového centra Stavebnej fakulty STU  - podľa 
osobnej obhliadky miesta dodania služby

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

8000 EUR bez DPH

<--- vybrať jednu z možností



2 mesiace

11.06.2021 ; 14:00

alebo elektronicky na emailovú adresu: milan.mrkvicka@stuba.sk

vyplnená tabuľka alebo iné podklady obsahujúce návrh na plnenie kritéria

vyplní potenciálny dodávateľ

<---od uzatvorenia zmluvy



21.8.2021

<---  vybrať jednu z možností



VZOR č. 3





VZOR č. 4


