
1 
 

Interné usmernenie k postupu pri zadávaní požiadaviek na obstaranie 
tovarov, služieb a stavebných prác pri podlimitných zákazkách na tovary, 
služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu (elektronické trhovisko), 
pri podlimitných zákazkách na tovary, služby a stavebné práce nie bežne 

dostupné na trhu a pri postupe podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom 
obstarávaní (zákazky, ktoré nie sú podlimitné a ani nadlimitné) 

V prípade ak si chce fakulta / súčasť UK obstarať tovar, služby alebo stavebné práce je 
potrebné aby bol dodržaný  nasledovný postup: 

 
A. Pri podlimitných zákazkách na tovary, služby a stavebné práce bežne 

dostupné na trhu (elektronické trhovisko): 
 
Je potrebné osloviť ostatné fakulty a súčasti UK, či majú v pláne obstarávať tovary, služby 
alebo stavebné práce, ktoré majú byť predmetom obstarania:   

o V prípade ak majú v úmysle obstarať takýto tovar, služby alebo stavebné 
práce, je potrebné pripraviť a vypracovať ucelenú požiadavku na zabezpečenie 
verejné obstarávania pri realizácii  spoločne s fakultami alebo súčasťami UK, 
ktoré sa chcú pridať k obstarávaniu. Po vypracovaní kompletnej požiadavky na 
zabezpečenie VO: 

� ak bolo obstaranie tohto tovaru, služieb alebo stavebných prác zahrnuté 
v pláne VO na príslušný rok, je potrebné túto kompletnú požiadavku 
zaslať Oddeleniu verejného obstarávania UK, ktoré zabezpečí proces 
verejného obstarávania cez elektronické trhovisko. 

� ak nebolo obstaranie tohto tovaru, služieb alebo stavebných prác 
zahrnuté v pláne VO na príslušný rok, je potrebné kompletnú 
požiadavku spolu so žiadosťou o doplnenie Plánu verejného 
obstarávania na príslušný rok spolu zaslať Oddeleniu verejného 
obstarávania UK, ktoré zabezpečí schválenie dodatku k Plánu 
verejného obstarávania a následne samotný proces verejného 
obstarávania cez elektronické trhovisko 
 

o V prípade ak nemajú ostatné fakulty a súčasti UK v úmysle obstarať takýto 
tovar, služby alebo stavebné práce, fakulta / súčasť UK bude postupovať 
v zmysle prechádzajúceho bodu, a vypracuje kompletnú požiadavku sama. 
 

Ak celková hodnota tovaru, služieb alebo stavebných prác, ktoré majú byť obstarané v zmysle 
vyššie uvedeného nepresiahne celkovú sumu 1 000,-- Eur bez DPH, je fakulta / súčasť UK 
oprávnená obstarať si tovar, služby alebo stavebné práce sama (alebo spolu s inou fakultou / 
súčasťou UK) v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní okrem poslednej vety 
daného ods. 9. 
 
Pred začatím realizácie samotnej zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska predloží 
Oddelenie verejného obstarávania UK požiadavku na realizáciu verejného obstarávania na 
schválenie rektorovi UK. Po schválení požiadavky zo strany rektora UK pristúpi Oddelenie 
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verejného obstarávania UK k samotnej realizácii predmetnej zákazky cez elektronické 
trhovisko.  
 
V prípade, ak nebude možné obstarať požadovaný tovar, služby alebo stavebné práce 
bežne dostupné na trhu cez elektronické trhovisko vyššie uvedeným spôsobom, bude 
môcť fakulta / súčasť UK postupovať pri obstarávaní tak, ako pri obstarávaní tovarov, 
služieb a stavebných prác nie bežne dostupných na trhu zadaním podlimitnej zákazky 
alebo podľa postupu podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť 
obratom oznámi Oddelenie verejného obstarávania UK príslušnej fakulte / súčasti UK. 
 
Vyššie uvedený postup sa vzťahuje aj na podlimitné zákazky, ktoré majú byť úplne 
alebo čiastočne financované zo Štrukturálnych fondov EÚ.  
 
B. Pri podlimitných zákazkách na tovary, služby a stavebné práce nie 

bežne dostupné na trhu a pri postupe podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom 
obstarávaní (okrem potravín): 

 
V prípade ak si chce fakulta / súčasť UK sama obstarať tovar, služby alebo stavebné práce je 
potrebné aby bol dodržaný  nasledovný postup: 

Fakulta / súčasť UK osloví ostatné fakulty a súčasti UK, či majú v pláne obstarávať tovary, 
služby alebo stavebné práce, ktoré majú byť predmetom obstarania:   

o V prípade ak majú v úmysle obstarať takýto tovar, služby alebo stavebné práce, 
je potrebné sa s nimi dohodnúť na ďalšom postupe, teda kto zabezpečí 
obstarávanie. Ak by však celková cena pri obstarávaní tovaru, služieb alebo 
stavebných prác presiahla 9 999,-- Eur bez DPH, je potrebné vykonať verejné 
obstarávanie cez Oddelenie verejného obstarávania UK. alebo na základe 
osobitného poverenia od Rektora UK. 

o V prípade ak nemajú v úmysle obstarať takýto tovar, služby alebo stavebné 
práce, môže si fakulta / súčasť UK vykonať obstaranie tovaru, služieb alebo 
stavebných prác sama, ak celková cena pri obstarávaní tovaru, služieb alebo 
stavebných prác nepresiahne 9 999,-- Eur bez DPH. Ak by však celková cena 
pri obstarávaní tovaru, služieb alebo stavebných prác presiahla 9 999,-- Eur bez 
DPH, je potrebné vykonať verejné obstarávanie cez Oddelenie verejného 
obstarávania UK. alebo na základe osobitného poverenia od Rektora UK. 

 
Ak sa má realizovať zákazka, ktorá čo i len z časti nebola zahrnutá v Pláne verejného 
obstarávania na príslušný rok, musí byť pred začatím realizácie danej zákazky podaná 
a schválená žiadosť o doplnenie Plánu verejného obstarávania na príslušný rok o túto zákazku 
alebo jej časť v zmysle postupu zabezpečenia schvaľovania dodatku k Plánu verejného 
obstarávania, ktorý je uvedený v Bode A tohto usmernenia. 
 
V prípade ak rektor  UK poverenie na realizáciu verejného obstarávania neudelí, verejné 
obstarávanie sa bude realizovať cez Oddelenie verejného obstarávania UK. 
 
Ak celková hodnota tovaru, služieb alebo stavebných prác, ktoré majú byť obstarané v zmysle 
vyššie uvedeného nepresiahne celkovú sumu 1 000,-- Eur bez DPH, je fakulta / súčasť UK 
oprávnená obstarať si tovar, služby alebo stavebné práce sama (alebo spolu s inou fakultou / 
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súčasťou UK) v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní okrem poslednej vety 
daného ods. 9. 
 
Poverenie k realizácii verejného obstarávania udeľuje rektor UK písomne dekanovi 
príslušnej fakulty / riaditeľovi súčasti UK, ktorý po udelení poverenia nesie za realizáciu 
daného verejného obstarávania plnú zodpovednosť.  
 
Dôležité je, aby bol predmet zákazky skutočne nie bežne dostupný na trhu a aby to 
fakulta / súčasť UK vedela v prípade kontroly aj relevantne preukázať. Čo sa má 
rozumieť pod bežnou dostupnosťou na trhu rieši zákon o verejnom obstarávaní v § 9b. 
 
Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely tohto zákona také 
tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré 

a)  nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre 
daný prípad jedinečných požiadaviek, 

  
b)  sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov 

aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň 
  
c)  sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre 

verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo 
uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu. 

  
Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 sú najmä 
tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb 
verejného obstarávateľa a obstarávateľa. 
  
Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary a služby 
spotrebného charakteru. 
 

 

 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

 

 

 

 

 

Bratislava, 27. 02. 2015 

Vypracovalo: Oddelenie verejného obstarávania Rektorátu UK v Bratislave 


