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V súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), verejný 
obstarávateľ  je povinný v zmysle § 102 zákona zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle 
verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači,  prípadne inou formou zverejnenia, súhrnnú 
správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH. 

 
 Zákon v § 102 zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou definuje takto: 
1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby 

vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 
2) Verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi 

hodnotami prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. 
3) Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou použiť 

elektronickú aukciu. 
4) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného 

obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia, súhrnnú 
správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre 
každú zákazku uvedie najmä 
a) hodnotu zákazky,  
b) predmet zákazky,  
c) identifikáciu úspešného uchádzača. 

5) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem 
prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela 
úradu. 

6) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a uchováva ich päť rokov po uzavretí 
zmluvy. 

 
Verejné obstarávanie usmerňuje aj Vnútorný predpis č. 14/2010 Smernica 

rektora Univerzity Komenského v Bratislave o verejnom obstarávaní. Oblasť zákaziek 
s nízkou hodnotou je riešená v čl. 4 Smernice. 

 
 Prieskum trhu sa realizuje pri predmetoch zákazky, ktoré neboli vysúťažené centrálne 
pre celú Univerzitu Komenského v Bratislave. 

 
 Na základe uvedeného od 1. 1. 2012 prílohou každej objednávky v sume nad 
1 000,00 eur bez DPH (do 10 000,00 eur) predloženej na schválenie, musí byť z vykonaného 
prieskum trhu vyhotovený „Formulár na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou“ 
(príloha č. 1 príkazu).  
 

Za prieskum trhu je zodpovedný prednosta/vedúci ústavu, kliniky, resp. ním 
poverená osoba, ktorá ho vykonala.  

 
Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou fakulty/súčasti budú realizovať raz 

štvrťročne prostredníctvom RUK na webovom sídle Univerzity Komenského v Bratislave.  
 

 Linka na vyhľadávanie kódov zo slovníka CPV je uverejnená na web stránke LF UK 
v záložke „Verejné obstarávanie“:  

http://www.uvo.gov.sk/vestnik/CPV/hlavny.php 



Príloha č. 1 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 
Špitálska ul. č. 24, 813 72 Bratislava 

 

Formulár na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou 
 
Predmet zákazky:  
 
CPV (Spoločného slovníka obstarávania – Nariadenie komisie (ES) č.213/2009 z 28. novembra 2007):  
 
Spôsob vykonania prieskumu: 

 Uchádzači: 

Por. 
č. 

Dodávateľ 
(obchodné meno, adresa sídla  alebo miesta 

podnikania) 

Cena 
bez DPH 

Kontaktná osoba 
(číslo,  telefón) 

Poznámka 

1         

2         

3         

 
Vybraný dodávateľ:  

Kritérium pre hodnotenie ponúk uchádzačov: 

Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): 

Obstarávacia cena:  

Doklady,  ak sa požadovali, napr. doklad o oprávnení podnikať: 
 

Spôsob vzniku záväzku: 

- na základe zmluvy a následnej fakturácie, 
- na základe  písomnej objednávky a následnej fakturácie, 

                                                                             
Vyhlasujeme, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňame zákonné podmienky nestrannosti 
a dôvernosti. 
 
Prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou prerokovali a schválili: 
 
Meno, priezvisko a funkcia:     podpis : 
 
1. .............................................................................   ..................................................... 

2. .............................................................................   ..................................................... 

3. ..........................................................................   ..................................................... 


