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Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Riaditeľka Gymnázia, Golianova 8, Nitra na zabezpečenie jednotného postupu pri verejnom 

obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie sluţieb a zákaziek na 

uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom 

obstarávaní alebo ZVO"), vydáva túto smernicu. 

2. Predmetom a účelom tejto smernice je zabezpečiť jednotný postup pri príprave a uskutočňovaní 

verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 

sluţieb v rámci Gymnázia, Golianova 68, Nitra (ďalej len "gymnázia"). 

3. Táto smernica v pôsobnosti gymnázia :  

a) upravuje postup, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru a na poskytnutie sluţieb, 

zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na obstaranie potravín podľa zákona o 

verejnom obstarávaní, 

b) určuje povinnosti a zodpovednosť pracovníkov gymnázia, 

c) vzťahuje sa aj na zadávanie zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie. 

4. Technicko-ekonomický úsek je organizačný útvar gymnázia, ktorý zabezpečuje proces verejného 

obstarávania, plánuje verejnéobstarávania podľa postupov a metód verejného obstarávania, ktorými 

sa zadávajú zákazky nadodanie tovaru, na poskytnutie sluţieb a na uskutočnenie stavebných prác 

na základe dodrţaniaprincípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov alebo 

záujemcov,transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti. 

5. Predkladateľ poţiadavky na vykonanie verejného obstarania (ďalej len "predkladateľ“)v 

kompetencii ktorého je zabezpečenie obstarania predmetu zákazky, zabezpečuje všetky potrebné 

podklady k zadávaniu zákazky vo verejnom obstarávaní, pričom zodpovedá za ichvecné, úplné a 

včasné spracovanie. 

6. Gymnázium, Golianova 68, Nitra ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti je pri realizácii 

verejného obstarávania viazaná i Smernicou Nitrianskeho samosprávneho kraja o verejnom 

obstarávaní zo dňa 17.5.2016. 

7. Odbornú prípravu a vzdelávanie osôb podieľajúcich sa na verejnom obstarávaní zabezpečuje 

gymnázium na vlastné náklady. 

 

Článok II. 

Realizácia a postup verejného obstarávania 

 

1. Gymnázium realizuje verejné obstarávanie: 

a) Na základe aktuálnych poţiadaviek a v súlade s plánomverejného obstarávania na príslušný 

rok. 

b) Osobou zodpovednou za verejné obstarávania (ďalej len "zodpovedná osoba") vo 

vlastnejréţii, ktorá má odborné znalosti a skúsenosti s verejným obstarávaním. Za osobu 

zodpovednúsa povaţuje osoba, ktorej súhrn jej odborných vedomosti a praktických skúseností 

potrebných na zabezpečenie úloh vo verejnom obstarávaní je na poţadovanej úrovni. 

c) Elektronickým trhoviskom, ktoré slúţi na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov,stavebných 

prác alebo sluţieb, beţne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich 

činností. 

2. Zákazky pre investičnú činnosť gymnázia zabezpečuje jeho zriaďovateľ Nitriansky samosprávny 

kraj na základe ţiadosti o vykonanieverejného obstarávania s príslušnými prílohami v súlade so 

ZVO. 

3. Prílohy pre zadanie zákazky obsahujú dokumentáciu: plány, modely, vzorky, fotografie, ak 

súpotrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia 

apokynov na vypracovanie ponúk. Prílohy obsahujú aj návrh príslušnej zmluvy alebo 

rámcovejdohody, v ktorej predkladateľ uvedie, ktoré časti súťaţných podkladov musia byť 

súčasťouzmluvy. Názov predmetu zákazky musí byť identický spomenovaním príslušnej 
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rozpočtovejpoloţky danej zákazky. Technická špecifikácia sa nesmie odvolávať na konkrétneho 

výrobcu,výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak 

bytým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak sito 

nevyţaduje predmet zákazky. Takýto odkaz moţno pouţiť len vtedy, aknemoţno opísaťpredmet 

dostatočne presne a zrozumiteľne, odkaz musí byť doplnený slovami „aleboekvivalentný“. 

4. Verejné obstarávanie Školskej jedálne, Golianova 68, Nitra v oblasti obstarávania potravín 

zabezpečuje vedúca školskej jedálne. Verejné obstarávanie pre ostatné oblasti činnosti gymnázia 

a školskej jedálne zabezpečuje vedúca technicko-ekonomického úseku. 

 

Článok III. 

Spracovanie a schvaľovanie 

 

1. Súťaţné podklady vypracuje zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie v spolupráci so 

zodpovednýmzamestnancom gymnázia, to platí aj pre vypracovanie oznámenia o vyhlásení 

verejnéhoobstarávania a evidencii dokladov. 

2. Súťaţné podkladymusia byť spracované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

3. Zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie predloţí návrh výzvy a všetky súťaţné 

podklady, prípadne aj návrh zmluvy na schválenie riaditeľke školy. 

4. Spracované súťaţné podklady pre zadanie zákazky schvaľuje riaditeľka školy. 

 

Článok IV. 

Finančné limity 

 

1. Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej 

hodnoty.  

2. Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako 

finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné 

obstarávanie (ďalej len „úrad“).  

3. Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná 

hodnota je niţšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako  

a) 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru beţne dostupného na trhu, okrem potravín, 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác beţne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie 

sluţby beţne dostupnej na trhu, okrem sluţby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o VO,  

b) 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín podľa písmena c) a zákazku 

na poskytnutie sluţby, okrem sluţby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o VO, ktoré nie sú 

zákazkami podľa písmena a),  

c) 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia 

školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych sluţieb alebo zariadenia 

podľa osobitného predpisu, ak tieto poskytujú stravovanie, a ak ide o zákazku na poskytnutie 

sluţby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o VO,  

d) )150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa 

písmena a).  

4. Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej 

predpokladaná hodnota je niţšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 v priebehu kalendárneho 

roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny 

rok.  

a) Podlimitná zákazka bez vyuţitia elektronického trhoviska je zákazka, ak predpokladaná 

hodnotazákazky je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva 

uzatvára nadlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok niţšia ako finančný limit uvedený v zákone 

o verejnom obstarávaní. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/?ucinnost=01.11.2017#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_343_2015_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/?ucinnost=01.11.2017#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_343_2015_z_z
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/?ucinnost=01.11.2017#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_343_2015_z_z
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5. Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, 

ktorejpredpokladaná hodnota bez DPH je rovná alebo vyššia ako finančný limit stanovený 

vyhláškouÚVO č. 17212013 z 25.06.2013. 

6. Oprávnená osoba- Gymnázium, Golianova 68, Nitra obstaráva zákazky s nízkou hodnotou podľa § 

117 nasledovne : 
 

Predmet zákazky : dostupnosť 

predpokladaná 

hodnota zákazky 

v € bez DPH 

postup obstarávania 

tovary, sluţby, stavebné práce beţne dostupné do 15 000,00 priame zadanie 

tovary a sluţby nie beţne dostupné do 50 000,00 prieskum trhu 

stavebné práce nie beţne dostupné do 150 000,00 prieskum trhu 

potraviny  do 200 000,00 priame zadanie 

sluţby podľa prílohy č. 1 

zákona o VO 
 do 200 000,00 priame zadanie 

Pri zadávaní týchto zákaziek sa vyuţíva databáza overených dodávateľov s ohľadom na 

dodrţiavanie princípovrovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo 

záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti a zabezpečiť, aby 

vynaloţené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

Databáza overených dodávateľov pre priame zadávanie zákazkytvorí prílohu Plánu verejného 

obstarávania. 

Pri zadávaní zákazky na nákup potravín zodpovedná osoba rozdelí potraviny do častí podľa 

Prílohy č. 1. 

7. Pri zadávanie podlimitných a nadlimitných zákaziek vyuţije gymnázium Oddelenie sluţieb pre 

verejné obstarávania a implementáciu projektov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

8. Oprávnená osobavykonáva prieskum trhu nasledovne: 

9.1. Určenie predmetu obstarávania musíbyť jednoznačné a úplné tak, aby oslovení uchádzači 

bolischopní vypracovať vzájomne porovnateľné cenové ponuky. Je potrebné určiť 

technicképoţiadavky, ktoré sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

značku,patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu výroby. Pri obstarávaní sluţieb je 

potrebné vopise predmetu zákazky zadefinovať všetko, čo má v pláne oprávnená 

osobaobstarávanými sluţbami zabezpečiť. 

9.2. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle zákona o VOpísomnou formou. 

9.3. Do predpokladanej hodnoty sa započítava hodnota všetkých tovarov, sluţieb, ktoré sa 

plánujúobstarať. Táto hodnota má vychádzať z cien na trhu v čase vyhlasovania 

verejnéhoobstarávania. Je východiskom pre určenie správneho postupu verejného 

obstarávania.Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje a vypočítava bez danez pridanej 

hodnoty - DPH. 

9.4. Pri vykonávaní prieskumu trhu je oprávnená osoba povinnýrešpektovať oprávnenosťvýdavkov 

a ich primeranosť a efektívnosť. 

9.5. V deň zverejnenia zákazky na svojom webovom sídle(minimálne 3 pracovné dni pred 

jejzverejnením) oprávnená osoba zašle Výzvu na predkladanie ponúk minimálne 3 

(trom)potenciálnym dodávateľom, ktorí sú schopní a oprávnenídodať poţadovaný predmet 

zákazky(oprávnená osobanesmie osloviť takých dodávateľov, pri ktorých by mohlo 

vzniknúťpodozrenie z konfliktu záujmov. Zaslanie výzvy je oprávnená osobapovinný 

preukázať (napr. doručenkou alebo vytlačenou emailovou správou). V prípade, ak nie jemoţné 

osloviť minimálne troch potenciálnych dodávateľov z dôvodu, ţe sa jedná 

o špecifickýpredmet zákazky, ktorý môţe zabezpečiť len určitý dodávateľ, príslušný 

zamestnanecvykonávajúci proces verejného obstarávania túto skutočnosť zdôvodniť, pričom 

toto zdôvodneniemusíbyť súčasťou príslušnej spisovej dokumentácie. 

9.6. Oprávnená osobaje povinnázdrţať sa konania, ktoré by viedlo kukonfliktu záujmov. 

Tátopoţiadavka sa vzťahuje aj na blízke osoby zamestnancov verejného obstarávateľa v 

zmysle §116 Občianskeho zákonníka. Vykonávať činnosti v rámci dodávok tovaru, sluţieb 

alebostavebných prác nemôţu osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu 
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k verejnémuobstarávateľovi a to ani prostredníctvom iných právnických resp. fyzických osôb, 

ani nazáklade iného právneho vzťahu. 

9.7. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa predloţené ponuky vyhodnocujú. Oprávnená 

osoba je povinnávyhodnocovať všetky predloţené ponuky, t. z. aj tých uchádzačov,ktorým 

nebola výzva na predkladanie ponúk doručená. Vyhodnocuje sa splnenie podmienokúčasti a 

poţiadaviek na predmet zákazky apodľa stanoveného kritéria (najniţšia cena 

aleboekonomicky najvýhodnejšia ponuka) sa určíúspešný uchádzač. O vyhodnocovaní sa 

spíšezápisnica. 

9.8. Po vybratí úspešného uchádzača oprávnená osobavyhotoví informáciu o výsledkuvykonaného 

prieskumu trhu a informuje neúspešných uchádzačov, ţe neuspeli a úspešnéhouchádzača, ţe 

uspel. Splnenie tejto povinnosti je oprávnená osobapovinnápreukázať(napr. doručenkou alebo 

vytlačenou emailovou správou). 

9.9. Oprávnená osobavystavípodľa povahy buď objednávku, resp. pripraví návrh zmluvy 

napredmet zákazky, ktorý bol uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk. Predmet a cena 

zákazkyv objednávke inávrhu zmluvy, nemôţu byť v rozpore s ponukou úspešného 

dodávateľa. 

9.10. Oprávnená osobazosumarizuje dokumentáciu a uchováva ju za účelom 

administratívnejkontroly. 

9.11. Dokumentácia z vykonaného prieskumu trhu obsahuje: 

a) stanovenie (výpočet) predpokladanej hodnoty zákazky 

b) doklad o uverejnení výzvy na internetovej stránke, (oprávnená osobaje povinnýzabezpečiť 

preukázanie splnenia uvedenej povinnosti ponechaním uvedenej výzvy varchíve, resp. 

histórii webového sídla za účelom výkonu administratívnej kontrolyzákazky) 

c) Výzvu na predkladanie ponúk 

d) preukázanie oslovenia dodávateľov  

e) ponuky predloţené uchádzačmi 

f) zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, ktorá obsahuje najmä: 

- dátum konania prieskumu trhu 

- spôsob vykonania prieskumu trhu (na základe zverejnenej výzvy na predkladanieponúk) 

- opis predmetu zákazky 

- kritéria na vyhodnotenie ponúk –najniţšia cena, ekonomicky najvýhodnejšiaponuka; v 

prípade, ak oprávnená osobavyhodnocuje ponuky na základeekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky je potrebné aj písomné vyhodnotenie týchtoparametrov a 

zdôvodnenie výberu úspešného uchádzača 

- zoznam tých informácii, ktoré oprávnená osobapri vyhodnotení prieskumu 

trhuzohľadňoval (cena tovaru od jednotlivých spoločností, parametre tovaru ... ) 

- podpis osoby vykonávajúcej prieskum trhu 

g) doklad o informovaní o výsledku prieskumu trhu 

h) objednávku / návrh zmluvy. 

 

 

ČlánokV. 

Centrálna obstarávacia organizácia 

 

1. Centrálnou obstarávacou organizáciou na účely tejto smernice je : 

a) Ministerstvo vnútra v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, 

b) OVO ÚNSK pre organizačné zloţky ÚNSK a organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnostiNitrianskeho samosprávneho kraja. 

2. Ministerstvo v postavení centrálnej obstarávacej organizácie zabezpečuje tovary, sluţby alebo 

práce, zadáva zákazky, uzatvára rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov 

aleboobstarávateľov v súlade s podmienkami uvedenými v ZVÚ. 
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ČlánokVI. 

Plán verejného obstarávania 

 

1. Plán verejného obstarávania je plánovací dokument, ktorý obsahuje zoznam 

zákaziekobstarávaných v kalendárnom roku a slúţi na koordináciu obstarávania. Plán 

verejnéhoobstarávania je spracovaný podľa tejto smernice a musíobsahovať predkladateľa 

predmetovzákaziek, poţadované mnoţstvo, predpokladanú hodnotu zákazky spracovanú podľa 

osobitnéhopredpisu, postupy vo verejnom obstarávanípodľa zákona o verejnom obstarávaní a 

lehoty naprípravu a realizáciu obstarávania, predpokladaný typ zmluvy. 

2. Vedúca technicko-ekonomického oddelenia vypracuje plán verejného obstarávania a predloţí ho 

najneskôr do 31. januára príslušného roka naschválenie riaditeľke školy. 

3. Ak v priebehu roka vznikne mimoriadna potreba vykonania verejného obstarávania, ktorá nebola 

zahrnutádo plánu verejného obstarávania v príslušnom roku, podlieha takéto verejné obstarávanie 

schváleniu riaditeľky školy.  

 

 

Článok VII. 

Predkladanie 

 

1. Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie zodpovedá za vecné, úplné a včasné 

spracovaniešpecifikácie predmetu zákazky, ktorá musíbyť opísaná jednoznačne, úplne, nestranne 

a zastanovenie predpokladanej hodnoty predmetu zákazky, 

2. Na základe schváleného plánu verejného obstarávania predkladá osoba zodpovedná za verejné 

obstarávanie v lehote 2dnípred termínomvyhlásenia verejného obstarávaniaurčeného v pláne 

verejného obstarávania všetky podklady s návrhom výzvy riaditeľke školy. V predloţených 

materiáloch vymedzí predmet zákazky, predpokladanú hodnotupredmetu zákazky o verejnom 

obstarávaní doloţí aktuálnym prieskumom trhu,navrhne doklady potrebné k preukázaniu 

finančného a ekonomického postavenia uchádzačovpodľa zákona o verejnom obstarávaní a 

technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov, navrhnekritéria na hodnotenie ponúk podľa 

zákona o verejnom obstarávaní. Pri zloţitých zákazkáchnavrhne členov do pracovnej skupiny na 

prípravu súťaţných podkladov. Členov komisie navyhodnotenie ponúk, navrhne tak, aby k 

predmetu zákazky mali odborné vzdelanie aleboodbornú prax. Predloţí návrh kompletných 

zmluvných podmienok zákazky. 

3. Predkladateľ zodpovedá za stanovenie predpokladanej hodnoty predmetu zákazky a za 

predmetplnenia zmluvy v rozsahu zmluvných podmienok a spolupracuje pri administrácii 

zmluvy. 

 

 

Článok VIII. 

Povinnosti osoby zodpovednej za verejné obstarávanie 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie je kaţdá osoba, ktorá sa zúčastňuje na procese 

verejnéhoobstarávania: 

a) Zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, na poskytovanie sluţieba uskutočnenie 

stavebných prác. 

b) Zabezpečuje vypracovanie súťaţných podkladov a oznámenie postupu vo verejnom obstarávaní 

v súčinnosti s pracovnou skupinou na prípravu súťaţných podkladov, ktorú podľapotreby 

zriaďuje riaditeľka školy.Členmi pracovnej skupiny musia byť predovšetkým osoby s odborným 

vzdelaním alebo odbornou praxou v predmete zákazky, ktoré garantujú vecnústránku súťaţných 

podkladov z hľadiska technického a ekonomického, právnik, ktorýgarantuje len stránku 

súťaţných podkladov z hľadiska zmluvných podmienok a osobazodpovedná za verejné 

obstarávanie. 

c) V prípade potreby zabezpečuje návrh na menovanie komisie na otváranie ponúk, na posúdenie 

splneniapodmienok účasti a vyhodnotenie ponúk Komisiu zriaďuje a jejčlenov menuje 



Smernica o verejnom obstarávaní platná od 01.11.2017 

 

7 

 

riaditeľka školy. Návrh na menovanie za členov komisie vţdy predkladá tak, abyv komisii bola 

i osoba so znalosťami o verejnom obstarávaní. 

d) Spracuje a poskytuje informácie o pouţitých postupoch vo verejnom 

obstarávanípodľaosobitného predpisu. 

 

 

Článok. IX. 

Zodpovednosť v procese verejného obstarávania 

 

1. Gymnázium je povinné nadobúdať tovary, sluţby a stavebné práce prostredníctvomcentrálnej 

obstarávacej organizácie, ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru,uskutočnenie stavebných 

prác alebo poskytnutie sluţby, ktoré sú beţne dostupné na trhu; toneplatí, ak je v písomnej dohode 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len"ministerstvo vnútra") a Nitrianskym 

samosprávnym krajom (ďalej len NSK) dohodnuté inak. 

2. Pri verejnom obstarávaní tovarov, sluţieb a stavebných prác financovaných 

z prostriedkovEurópskej únie, Štátneho rozpočtu, oprávnená osoba postupuje podľa konkrétnej 

zmluvy,príručky, týkajúcej sa obstarávania sluţieb, tovarov alebo prác. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

 

ČlánokX. 

Dokumentácia 

 

1. Dokumentácia z verejného obstarávania sa eviduje a archivuje po dobu päť rokov od 

uzatvoreniazmluvy, resp. objednávky (pokiaľ nie je určené inak) osobou, ktorá verejné 

obstarávanievykonávala. 

2. Pre zákazky, ktoré sú financované z rozpočtu NSK, sa dokumentácia z verejného 

obstarávaniaeviduje a uchováva po obdobie stanovené v príslušnej zmluve. Pre zákazky, ktoré sú 

financovanéz prostriedkov EÚ sa dokumentácia z VO eviduje a uchováva po dobu stanovenú 

v príslušnomprogramovom manuáli. 

3. Vedúca technicko-ekonomického úsekuje povinná uverejniť v profile gymnázia súhrnnú správu o 

zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka 

do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre kaţdú takúto zákazku uvedie najmä 

hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.  

 

 

ŠTVRTÁČASŤ 

KONTROLA A METODICKÉ USMERNENIE 

 

Článok XI. 

Kontrola 

 

Riaditeľka školy vykonáva kontrolu dodrţiavania tejto smernice a kontroluverejného 

obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní a vypracovaného internéhopredpisu. 

 

 

 

Článok XII. 

Metodické usmernenie 

 

OVO NSK pre gymnázium poskytuje: 

a) metodické usmernenie pri zabezpečovaníprocesu verejného obstarávania, 

b) koordináciu a usmerňovanie procesu verejného obstarávania formou interných 

predpisov,usmerňovaníma poskytovaním odbornej pomoci, 
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c) zabezpečenie, organizovanie odborných seminárov a školení v oblasti verejného obstarávania. 

 

 

 

PIATA ČASŤ 

PODPISOVÝ PORIADOK A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok XIII. 

Podpisový poriadok procesu verejného obstarávania 

 

1. Plán verejného obstarávania za gymnázium vypracováva vedúca technicko-ekonomického 

úseku(ďalej len vedúca TEÚ) a na odsúhlasenie ho predkladá riaditeľke školy. 

2. Ţiadosť o vykonanie verejného obstarávania mimo plánu vereného obstarávania predkladá vedúca 

TEÚ riaditeľke školy na schválenie. 

3. Všetky oznámenia vo verejnom obstarávaní, vrátane výzvy na predkladanie ponúk pri 

zadávanízákaziek odsúhlasuje vedúca TEÚ. 

4. Súťaţné podklady vyhotovuje zodpovedná osoba. 

5. Vysvetľovanie podmienok v súťaţných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení 

verejnéhoobstarávania, resp. Výzve na predkladanie ponúk vypracováva zodpovedná osoba. 

6. Stanoviská v pr9pade revíznych postupov vypracováva zodpovedná osoba, ktorej bola 

zákazkapridelená, ktorá ich konzultuje s vedúcou TEÚ. 

7. Komunikáciu vo verejnom obstarávaní realizuje zodpovedaná osoba vo svojom mene. 

8. Zmluvy, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania podpisuje riaditeľka školy. 

 

 

Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade, ak počas platnosti a účinnosti tejto smernice príde k zmene príslušných 

platnýchprávnych predpisov upravujúcich proces verejného obstarávania, majú takéto zmenené 

zákonnéustanovenia prednosť pred ustanoveniami tejto smernice. 

2. Všetky ustanovenia a vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto smernici sa riadia zákonom č. 

343/2015Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,ako aj príslušnými platnými právnymi predpismi. 

3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 

 

 

 

 

 


