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Dokumentácia  k verejnému obstarávaniu v závislosti na postupe VO  

Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 
 

Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia  
ako 5 000 EUR (ďalej len „zákazky nad 5000 EUR“)1 

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ 
eviduje a prekladá nasledovné doklady a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky (§ 6  ods. 18 ZVO), 

Vyberte položku. 

2.  

písomný záznam z uskutočneného prieskumu trhu a výberu dodávateľa, 
pričom, ak je to možné (z hľadiska dostupnosti tovaru alebo poskytovanej 
služby) uplatňuje pravidlo „troch ponúk“, čo znamená, že s ohľadom na 
hodnotu zákazky a dostupnosti tovaru alebo služby na trhu, by mal žiadateľ/ 
prijímateľ predložiť aspoň tri písomné ponuky 

Vyberte položku. 

3.  a/alebo zaslať výzvu na súťaž minimálne trom vybraným záujemcov Vyberte položku. 

4.  
alebo vykonať prieskum trhu v rámci minimálne troch potenciálnych 
dodávateľov 

Vyberte položku. 

5.  

ak sa žiadateľ/prijímateľ rozhodne zverejniť výzvu na súťaž zverejňuje ju na 
svojom webovom sídle a to minimálne 5 pracovných dní pred dňom 
predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia). Ak je 
zadávanie zákazky realizované zverejnením výzvy na súťaž, táto musí 
obsahovať identifikáciu žiadateľa/prijímateľa, jednoznačné a úplné 
špecifikovanie predmetu zákazky, podmienky účasti, podmienky realizácie 
zmluvy, kritériá na vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na 
predkladanie ponúk, zároveň je aj povinný zaslať túto výzvu minimálne trom 
vybraným potencionálnym záujemcom. Súčasťou dokumentácie musia byť 
doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom 
uvedeným vo výzve na súťaž. Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky 
nemôžu byť personálne alebo majetkovo prepojené. Za písomnú ponuku sa 
pokladá aj ponuka podaná elektronicky., Žiadateľ/prijímateľ je povinný 
zdokumentovať zverejnenie hodnoverným spôsobom. 

Vyberte položku. 

6.  

pokiaľ na základe postupov uvedených v predchádzajúcich odsekoch budú 
žiadateľovi/prijímateľovi predložené menej ako tri ponuky, pravidlo „troch 
ponúk“ nemusí byť dodržané. Všetky kroky, podniknuté na získanie ponúk 
musia byť riadne a hodnoverne zdokumentované. 

Vyberte položku. 

7.  
cenová ponuka/y týkajúca/e sa predmetu projektu (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

Vyberte položku. 

8.  
zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo 
poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia) 

Vyberte položku. 

9.  

čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu) 

Vyberte položku. 

10.  
čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 

                                                           
1 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 
 
 

Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 5 000 EUR  
(ďalej len „zákazky do 5000 EUR“)1 

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ 
eviduje a prekladá nasledovné doklady a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky (§ 6 ods. 18 ZVO), 

Vyberte 
položku. 

2.  

písomný záznam z uskutočneného prieskumu trhu a výberu dodávateľa, nie je 
podmienkou predloženie troch cenových ponúk. Spoločnosti, ktoré 
predkladajú cenové ponuky nemôžu byť v čase predloženia ponuky personálne 
alebo majetkovo prepojené. Žiadateľ/Prijímateľ musí písomne zdôvodniť výber 
úspešného uchádzača (napr. výber na základe prieskumu trhu, formou faxu, 
web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď.). Prieskum musí byť riadne 
zdokumentovaný, musí byť z neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu 
úspešného uchádzača. 

Vyberte 
položku. 

3.  
cenová ponuka/y týkajúca/e sa predmetu projektu (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia), 

Vyberte 
položku. 

4.  
doklad o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo 
poskytnutí služieb 

Vyberte 
položku. 

5.  
zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo 
poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia), 

Vyberte 
položku. 

6.  

v prípade, že plnenie nie je založené na písomnom zmluvnom vzťahu, 
predkladá objednávku, ktorá nahrádza písomný zmluvný vzťah, alebo iný 
doklad preukazujúci plnenie medzi žiadateľom/prijímateľom a víťazným 
uchádzačom/dodávateľom, 

Vyberte 
položku. 

7.  

čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu) 

Vyberte 
položku. 

8.  
čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte 
položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 15 000 EUR 
(ďalej len „zákazky nad 15 000 EUR“)2 

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby obstarávateľ eviduje a prekladá nasledovné doklady a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky  

 

2.  

Písomný záznam z uskutočneného prieskumu trhu (okrem telefonického) a 
výberu dodávateľa, pričom, ak je to možné (z hľadiska dostupnosti tovaru 
alebo poskytovanej služby) uplatňuje pravidlo „troch ponúk“, čo znamená, že 
s ohľadom na hodnotu zákazky a dostupnosti tovaru alebo služby na trhu, by 
mal žiadateľ/ prijímateľ predložiť aspoň tri písomné ponuky. Spoločnosti, ktoré 
predkladajú cenové ponuky alebo obstarávateľ vychádza z ich zverejnených 
ponúk,  nemôžu byť v čase predloženia ponuky personálne alebo majetkovo 
prepojené. Prieskum musí byť riadne zdokumentovaný, musí byť z neho 
hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača. 

 

3.  
Plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak obstarávateľ splnomocnil výkonom 
všetkých, resp. niektorých úkonov v obstarávaní iný subjekt (originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia) 

 

4.  
Doklady o zaslaní výzvy na predkladanie ponúk a súťažné podklady minimálne 
trom vybraným záujemcom poštou alebo kuriérom. (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

  

5.  

Doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom 
uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk. Spoločnosti, ktoré predkladajú 
cenové ponuky nemôžu byť personálne alebo majetkovo prepojené. Za 
písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná elektronicky. (originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia) 

 

6.  

V prípade zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk podľa čl.3 ods.2 
Usmernenia v dennej tlači s celoslovenskou, prípadne medzinárodnou 
pôsobnosťou a na svojej webovej stránke žiadateľ/prijímateľ predkladá 
doklady potvrdzujúce zverejnenie (výtlačok tlače a printscreen webovej 
stránky so zverejneným textom minimálne Výzvy na predkladanie cenovej 
ponuky). Žiadateľ/prijímateľ je povinný zdokumentovať zverejnenie 
hodnoverným spôsobom. 

 

7.  
Výzva na predkladanie ponúk, vrátane všetkých zmien a doplnení (originál 
alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

8.  
Doklad o prevzatí výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov 
minimálne trom záujemcom, ktorým bola výzva zaslaná poštou alebo kuriérom 
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

9.  
Súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie 
a výkazu výmer (ak nie sú priamo súčasťou výzvy na predkladanie ponúk) 
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

10.  pamäťové médium so súťažnými podkladmi v zmysle čl. 4 ods. 11 Usmernenia  

                                                           
2 v zmysle Usmernenia PPA č. 8/2017 (ďalej „Usmernenie“). 
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11.  

Pokiaľ na základe postupov uvedených v predchádzajúcich odsekoch budú 
žiadateľovi/prijímateľovi predložené menej ako tri ponuky, v zmysle čl. 3 ods. 
4  Usmernenia pravidlo „troch ponúk“ nemusí byť dodržané. Všetky kroky, 
podniknuté na získanie ponúk musia byť riadne a hodnoverne 
zdokumentované. 

 

12.  
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov 

 

13.  
Žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
obstarávateľovi, v prípade ak boli obstarávateľovi doručené 

 

14.  
Vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch, spolu s dokladom o ich doručení všetkým záujemcom, 
v prípade ak boli obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie 

 

15.  
Doklad o vymenovaní komisie na vyhodnotenie ponúk v zmysle čl. 4 ods. 4 
Usmernenia (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

16.  
Kompletná dokumentácia cenovej ponuky/cenových ponúk týkajúca/e sa 
predmetu projektu v zmysle čl. 4. ods. 2. a 3. Usmernenia minimálne za troch 
rôznych uchádzačov (originál alebo úradne osvedčená fotokópia)  

 

17.  
Zápisnica/Záznam z vyhodnotenia ponúk (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia) 

 

18.  
Žiadosť o doplnenie dokladov od víťazného uchádzača v zmysle čl. 4 ods.3 
Usmernenia s dokladom o odoslaní a prevzatí žiadosti (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

 

19.  
Žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom 

 

20.  
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a vyhodnotenie ponúk, 
preukázateľne zaslané (listom, e-mailom) uchádzačom, ktorí predložili ponuky, 
doklady o doručení oznámenia 

 

21.  

Písomné zdokladovanie zdôvodnenia výber úspešného uchádzača (napr. výber 
na základe prieskumu trhu formou faxu, web stránky, katalógov, cenových 
ponúk, atď.). (. Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky alebo 
obstarávateľ vychádza z ich zverejnených ponúk,  nemôžu byť v čase 
predloženia ponuky personálne alebo majetkovo prepojené.) 

 

22.  
Zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo 
poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

 

23.  

Čestné vyhlásenie predsedu a všetkých členov komisie (ak bola zriadená pre 
potreby vyhodnocovania ponúk), že nie sú s dodávateľom/mi tovaru, 
stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v 
zmysle kapitoly č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (konflikt záujmu) (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia) 

 

24.  

Čestné vyhlásenie všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa/prijímateľ, 
že nie sú s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú 
predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 11. príručky pre 
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu) 
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

Vyberte položku. 

25.  Zoznam predložených dokumentov  
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

 

Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 15 000 EUR  
(ďalej len „zákazky do 15 000 EUR“) 2 

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby obstarávateľ eviduje a prekladá PPA nasledovné doklady a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná 
hodnota zákazky  

Vyberte 
položku. 

2.  

Písomný záznam z uskutočneného prieskumu trhu (okrem 
telefonického) a výberu dodávateľa, nie je podmienkou predloženie 
troch cenových ponúk.. Prieskum musí byť riadne zdokumentovaný, 
musí byť z neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného 
uchádzača. (Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky alebo 
obstarávateľ vychádza z ich zverejnených ponúk nemôžu byť v čase 
predloženia ponuky personálne alebo majetkovo prepojené) 

Vyberte 
položku. 

3.  

Písomné zdokladovanie zdôvodnenia výber úspešného uchádzača 
(napr. výber na základe prieskumu trhu formou faxu, web stránky, 
katalógov, cenových ponúk, atď.). (Spoločnosti, ktoré predkladajú 
cenové ponuky alebo obstarávateľ vychádza z ich zverejnených ponúk 
nemôžu byť v čase predloženia ponuky personálne alebo majetkovo 
prepojené) 

Vyberte 
položku. 

4.  
Cenová ponuka/y týkajúca/e sa predmetu projektu (originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia), 

Vyberte 
položku. 

5.  
Doklad o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo 
poskytnutí služieb (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

Vyberte 
položku. 

6.  
Zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo 
poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia), 

Vyberte 
položku. 

7.  

V prípade, že plnenie nie je založené na písomnom zmluvnom vzťahu, 
predkladá objednávku, ktorá nahrádza písomný zmluvný vzťah alebo iný 
doklad preukazujúci plnenie medzi žiadateľom/prijímateľom a víťazným 
uchádzačom (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

Vyberte 
položku. 

8.  

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, 
stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte 
záujmu v zmysle kapitoly č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu) 

Vyberte 
položku. 

9.  Zoznam predložených dokumentov  
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

Zákazky s využitím elektronického trhoviska2 
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 13 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zároveň Usmernenia PPA č. 8/2017, obstarávateľ eviduje a predkladá  
nasledovné doklady a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená 
predpokladaná hodnota zákazky  

Vyberte položku. 

2.  

Písomný záznam z uskutočneného prieskumu trhu (okrem 
telefonického) a výberu dodávateľa, nie je podmienkou predloženie 
troch cenových ponúk. Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky 
nemôžu byť v čase predloženia ponuky personálne alebo majetkovo 
prepojené. Prieskum musí byť riadne zdokumentovaný, musí byť z 
neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača. 

Vyberte položku. 

3.  
Zdôvodnenie použitia postupu elektronického trhoviska s ohľadom na 
bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo stavebných prác (napr. test 
bežnej dostupnosti) 

Vyberte položku. 

4.  Registračný formulár žiadateľa/prijímateľa v EKS Vyberte položku. 

5.  Protokol o priebehu zadávania zákazky Vyberte položku. 

6.  Opisný formulár zákazky Vyberte položku. 

7.  Objednávkový formulár zákazky Vyberte položku. 

8.  Zmluvný formulár zákazky Vyberte položku. 

9.  Výsledná zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Vyberte položku. 

10.  Výsledné poradie dodávateľov Vyberte položku. 

11.  Záznam o systémových udalostiach zákazky Vyberte položku. 

12.  
Záznam o systémových udalostiach elektronickej aukcie (ak 
relevantné) 

Vyberte položku. 

13.  
Doklady predložené úspešným uchádzačom preukazujúce splnenie 
osobitných požiadaviek na plnenie, ak boli vyžadované 

Vyberte položku. 

14.  Doplňujúca dokumentácia k obstarávaniu ak je relevantné Vyberte položku. 

15.  

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, 
stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte 
záujmu v zmysle kapitoly č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu) 

Vyberte položku. 

16.  Zoznam predložených dokumentov Vyberte položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska 
Dvojobálkový systém 

Prijímateľ predkladá nasledovné doklady a dokumenty: 
Áno/Nie/Nie je 

potrebné 

1.  
doklad o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa podmienok 
platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk (§ 6 ods. 18 a § 113 
ZVO) 

Vyberte položku. 

2.  
výzva na predkladanie ponúk, vrátane všetkých zmien a doplnení, zverejnená 
vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 1, § 113, § 114 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

3.  
doklad o zaslaní výzvy na predkladanie ponúk aspoň trom záujemcom (§ 113 
ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

4.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ splnomocnil 
výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom obstarávaní iný 
subjekt 

Vyberte položku. 

5.  
súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie a 
výkazu výmer (ak je relevantné) (§ 42 ZVO) 

Vyberte položku. 

6.  
vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§ 22 a § 23 ZVO) 

Vyberte položku. 

7.  
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§ 20 ods. 1, §43) 

Vyberte položku. 

8.  
evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 43 ods. 3 
ZVO) 

Vyberte položku. 

9.  

žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi, v prípade ak boli verejnému obstarávateľovi 
doručené (§ 48) 

Vyberte položku. 

10.  

vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch, spolu s dokladom o ich doručení všetkým záujemcom, 
v prípade ak boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie (§ 
48) 

Vyberte položku. 

11.  
doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie 
preukazujúce odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu 
predmetu zákazky (§ 51 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

12.  čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk (§ 51 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

13.  
evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum a čas 
doručenia ponúk verejnému obstarávateľovi (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

14.  
všetky predložené ponuky vrátane obálok, t. j. časti ponúk označené ako 
„Ostatné" a časti ponúk označené ako „Kritériá" vrátane obálok (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

15.  

pamäťové médium uchádzača, ktoré predložil verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, s elektronickou podobou dokumentov, ktoré 
uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v listinnej 
podobe (§ 20 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

16.  
zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné", ak bola 
vyhotovená (§ 52 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

17.  
žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak boli 
uplatnené a doklady o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 
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18.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

19.  
zoznam všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
uchádzača/člena skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou (ak je 
to relevantné) (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

20.  zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

21.  
oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak boli 
niektorí z uchádzačov vylúčení (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

22.  
žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

23.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené takéto žiadosti, 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

24.  
zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky a náležitostí ponuky (§ 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

25.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

26.  
oznámenie o otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá" a doklad o jeho 
odoslaní uchádzačom (§ 52 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

27.  zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá" (§ 52 ods. 4 ZVO) Vyberte položku. 

28.  

doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá" 
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
a ktorých ponuka nebola vylúčená, ak sa nepoužila elektronická aukcia (§ 52 
ods. 4, § 54 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

29.  zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (§ 54 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

30.  
výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní 
uchádzačom, v prípade ak sa uskutočnila elektronická aukcia (§ 54 ods. 7 a 9 
ZVO) 

Vyberte položku. 

31.  
dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam 
elektronickej aukcie, protokoly z výsledku elektronickej aukcie) (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

32.  
zabezpečenie prístupu do systému (napr. prihlasovacie meno a heslo), v 
ktorom prebiehala elektronická aukcia, pre kontrolné orgány (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

33.  
žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli uplatnené a doklady 
o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

34.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli 
uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi (§ 54 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

35.  

zápisnica o vyhodnotení ponúk žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa 
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, preukazovali splnenie 
podmienok účasti čestným vyhlásením a doklad o ich doručení uchádzačom (§ 
56 ods 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

36.  

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi (§ 56 
ods 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

37.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 38 ods. 5 a 6 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 40 ods. 1 
v nadväznosti na § 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

38.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 
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39.  
informácia o predĺžení viazanosti ponúk spolu s dokladom preukazujúcim 
dátum doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk 

Vyberte položku. 

40.  

výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/rámcovej 
dohody s dokladom preukazujúcim dátum jej doručenia úspešnému 
uchádzačovi alebo uchádzačom, resp. uchádzačovi alebo uchádzačom, ktorí sa 
umiestnili na druhom alebo treťom mieste v poradí, ak sa uplatnila (§ 56 ods. 
8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

41.  

odpoveď úspešného uchádzača alebo uchádzačov, resp. uchádzača alebo 
uchádzačov, ktorí sa umiestnili na druhom alebo treťom mieste v poradí, na 
výzvu verejného obstarávateľa na poskytnutie súčinnosti spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum jej doručenia verejnému obstarávateľovi, ak sa uplatnila 
(§56 ods. 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

42.  
zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom (úspešnými 
uchádzačmi) a verejným obstarávateľom na základe výsledku predmetného 
verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 

43.  dodatky k zmluve/rámcovej dohode, ak boli uzatvorené (§ 18 ZVO) Vyberte položku. 

44.  
čiastkové zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe rámcovej dohody, vrátane 
dokladov preukazujúcich mechanizmus zadávania takýchto čiastkových 
zákaziek na základe rámcovej dohody 

Vyberte položku. 

45.  

oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky a s informáciou o 
postupe, ktorý použije verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na pôvodný 
predmet zákazky spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom alebo 
záujemcom, ak došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky (§ 57 
ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

46.  
oznámenie o zrušení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku 
verejného obstarávania (§ 57 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

47.  
všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak 
boli doručené (§ 164 ods. 1 a 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

48.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení, v prípade ak boli doručené žiadosti o nápravu (§ 165 
ods. 1, 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

49.  
všetky námietky doručené verejnému obstarávateľovi spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli námietky 
doručené (§ 165 ods. 5, 170 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

50.  
písomné vyjadrenie k námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
a potvrdením preukazujúcim dátum doručenia úradu vrátane dátumu 
doručenia kompletnej dokumentácie úradu (§ 170 ods. 4, 5 a 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

51.  

oznámenie o náprave vo veci námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c), d) f) a g) 
ZVO, ak bola verejným obstarávateľom z vlastnej iniciatívy vykonaná náprava 
po doručení námietok (§ 171 ods. 6 ZVO), rozhodnutia úradu v konaní o 
námietkach týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, doručené 
verejnému obstarávateľovi spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 
174 ZVO) 

Vyberte položku. 

52.  odvolania proti rozhodnutiam o námietkam, ak boli uplatnené (§ 177 ZVO) Vyberte položku. 

53.  

rozhodnutia rady úradu týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, 
doručené verejnému obstarávateľovi spolu s potvrdením preukazujúcim 
dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané takéto 
rozhodnutia (§ 177 ods. 12 ZVO) 

Vyberte položku. 

54.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly doručené verejnému obstarávateľovi 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi, ak bola v predmetnom postupe zadávania zákazky úradom 
alebo iným kontrolným orgánom vykonaná kontrola (§ 169 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 
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55.  
informácia o uzavretí zmluvy/rámcovej dohody zverejnená vo Vestníku 
verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 

56.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ podlimitnú zákazku vykonal elektronickými 
prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 ZVO povinný zdokumentovať tento 
postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný elektronickými 
prostriedkami 

Vyberte položku. 

57.  

zabezpečenie prístupu (napr. prístupové meno a heslo) do systému EVO alebo 
do iného elektronického systému pre kontrolné orgány, v prípade ak sa verejné 
obstarávanie konalo prostredníctvom systému EVO alebo iného 
elektronického systému 

Vyberte položku. 

58.  

čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 

59.  
Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania  

Vyberte položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska 
Jednoobálkový systém 

Prijímateľ predkladá nasledovné doklady a dokumenty: 
Áno/Nie/Nie je 

potrebné 

1.  
doklad o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky, podľa podmienok 
platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk (§ 6  a § 113 ZVO) 

Vyberte položku. 

2.  
výzva na predkladanie ponúk, vrátane všetkých zmien a doplnení, zverejnená 
vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 1, § 113 ZVO) 

Vyberte položku. 

3.  
doklad o zaslaní výzvy na predkladanie ponúk aspoň trom záujemcom (§ 113 
ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

4.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ splnomocnil 
výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom obstarávaní iný 
subjekt 

Vyberte položku. 

5.  
súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie a 
výkazu výmer (ak je relevantné) (§ 42 ZVO) 

Vyberte položku. 

6.  
vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§22 a §23 ZVO) 

Vyberte položku. 

7.  
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§20 ods. 1, § 43 ZVO) 

Vyberte položku. 

8.  
evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 43 ods. 3 
ZVO) 

Vyberte položku. 

9.  

žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi, v prípade ak boli verejnému obstarávateľovi 
doručené (§ 48 ZVO) 

Vyberte položku. 

10.  

vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch, spolu s dokladom o ich doručení všetkým záujemcom, 
v prípade ak boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie (§ 
48 ZVO) 

Vyberte položku. 

11.  
evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum a čas 
doručenia ponúk verejnému obstarávateľovi (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

12.  všetky predložené ponuky vrátane obálok ( § 49 ZVO) Vyberte položku. 

13.  zápisnica z otvárania ponúk (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

14.  

pamäťové médium uchádzača, ktoré predložil verejnému obstarávateľovi / 
obstarávateľovi, s elektronickou podobou dokumentov, ktoré uchádzač 
predložil verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v listinnej podobe (§ 20 
ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

15.  
žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak boli 
uplatnené a doklady o ich doručení uchádzačom (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

16.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli uplatnené takéto žiadosti, spolu s spolu s potvrdením preukazujúcim 
dátum doručenia verejnému obstarávateľovi (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

17.  
zoznam všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
uchádzača/člena skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, ak je 
to relevantné (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 



Príloha č. 15A 

12 

 
 

18.  zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

19.  
oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak boli 
niektorí z uchádzačov vylúčení (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

20.  
žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

21.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené takéto žiadosti, 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

22.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

23.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

24.  zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (§ 54 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

25.  
výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní 
uchádzačom, v prípade ak sa uskutočnila elektronická aukcia (§ 54 ods. 7 a ods. 
9 ZVO) 

Vyberte položku. 

26.  
dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam 
elektronickej aukcie, protokoly z výsledku elektronickej aukcie) (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

27.  
zabezpečenie prístupu (napr. prihlasovacie meno a heslo) do systému, v 
ktorom prebiehala elektronická aukcia, pre kontrolné orgány (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

28.  
žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli uplatnené a doklady 
o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 2,3,4 ZVO) 

Vyberte položku. 

29.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli 
uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi (§ 53 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

30.  

zápisnica o vyhodnotení ponúk (§ 56 ods. 8 ZVO)žiadosti o predloženie 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač 
alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, 
preukazovali splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením a doklad o ich 
doručení uchádzačom (§ 56 ods. 9-10 ZVO) 

Vyberte položku. 

31.  

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s dokladom 
o ich doručení verejnému obstarávateľovi (§ 56 ods. 9-10 ZVO) 

Vyberte položku. 

32.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 40 ods. 4 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 55 ods. 2 v 
nadväznosti na § 40 ods. 13 ZVO) 

Vyberte položku. 

33.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

34.  
informácia o predĺžení viazanosti ponúk spolu s dokladom preukazujúcim 
dátum doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk 

Vyberte položku. 

35.  

výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/rámcovej 
dohody s dokladom preukazujúcim dátum jej doručenia úspešnému 
uchádzačovi alebo uchádzačom, resp. uchádzačovi alebo uchádzačom, ktorí sa 
umiestnili na druhom alebo treťom mieste v poradí, ak sa uplatnila (§ 56 ods. 
8-10 ZVO) 

Vyberte položku. 

36.  

odpoveď úspešného uchádzača alebo uchádzačov, resp. uchádzača alebo 
uchádzačov, ktorí sa umiestnili na druhom alebo treťom mieste v poradí, na 
výzvu verejného obstarávateľa na poskytnutie súčinnosti spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum jej doručenia verejnému obstarávateľovi, ak sa uplatnila 
(§ 56 ods. 8-10 ZVO) 

Vyberte položku. 

37.  
zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom (úspešnými 
uchádzačmi) a verejným obstarávateľom na základe výsledku predmetného 
verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 
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38.  dodatky k zmluve/rámcovej dohode, ak boli uzatvorené (§ 18 ods. 4 ZVO) Vyberte položku. 

39.  
čiastkové zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe rámcovej dohody, vrátane 
dokladov preukazujúcich mechanizmus zadávania takýchto čiastkových 
zákaziek na základe rámcovej dohody 

Vyberte položku. 

40.  
oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky spolu s dokladmi o 
ich doručení uchádzačom alebo záujemcom, ak došlo k zrušeniu použitého 
postupu zadávania zákazky (§ 57 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

41.  
oznámenie o zrušení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku 
verejného obstarávania (§ 57 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

42.  
všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak 
boli doručené (§ 164 ods. 1 a ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

43.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení, v prípade ak boli doručené žiadosti o nápravu (§ 165 
ods. 1-4 ZVO) 

Vyberte položku. 

44.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly, ak bola v predmetnom postupe 
zadávania zákazky úradom alebo iným kontrolným orgánom vykonaná kontrola 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi (§ 169 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

45.  
informácie o uzavretí zmluvy/rámcovej dohody zverejnená vo Vestníku 
verejného obstarávania (§ 56 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

46.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ podlimitnú zákazku vykonal elektronickými 
prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 ZVO povinný zdokumentovať tento 
postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný elektronickými 
prostriedkami 

Vyberte položku. 

47.  

zabezpečenie prístupu (napr. prístupové meno a heslo) do systému EVO alebo 
do iného elektronického systému pre kontrolné orgány, v prípade ak sa verejné 
obstarávanie konalo prostredníctvom systému EVO alebo iného 
elektronického systému 

Vyberte položku. 

48.  

čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 

49.  
čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

VEREJNÁ SÚŤAŽ  
Nadlimitná zákazka 

V prípade zadávania nadlimitnej zákazky verejnou súťažou verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ v zmysle ZVO eviduje a predkladá nasledovné doklady  
a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky (§ 6 ods. 18 ZVO) 

Vyberte položku. 

2.  

predbežné oznámenie (verejný obstarávateľ)/pravidelné informatívne 
oznámenia (obstarávateľ) zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo 
Vestníku verejného obstarávania (ak sa uplatňuje) (§ 26 ods. 1 a 2, § 27 ods. 2, 
§ 65 ods. 1 a 2, § 87 ods. 1 a 2 / § 88 ods. 1 a 2, § 127 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

3.  

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, vrátane všetkých zmien a 
doplnení, zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku 
verejného obstarávania (§ 26 ods. 1 a 2, § 65 a § 62 ods. 2/§ 87 ods. 2, 3, 4 a 5 
ZVO) 

Vyberte položku. 

4.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
splnomocnil výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom 
obstarávaní iný subjekt 

Vyberte položku. 

5.  
súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie a 
výkazu výmer (ak je relevantné) (§ 42 ZVO) 

Vyberte položku. 

6.  
vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§ 22 a 23 ZVO) 

Vyberte položku. 

7.  
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§ 20 ods. 1, § 43 ZVO) 

Vyberte položku. 

8.  
evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 43 ods. 3 
ZVO) 

Vyberte položku. 

9.  

žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, 
v prípade ak boli verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi doručené (§ 48 
ZVO) 

Vyberte položku. 

10.  

vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných 
podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, spolu s dokladmi o ich 
doručení všetkým záujemcom, v prípade ak boli verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie (§ 48 ZVO) 

Vyberte položku. 

11.  
doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie 
preukazujúce odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu 
predmetu zákazky (§ 51 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

12.  čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk (§ 51 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

13.  
evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia ponúk verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

14.  
všetky predložené ponuky, t. j. časti ponúk označené ako „Ostatné" a časti 
ponúk označené ako „Kritériá" vrátane obálok/obalov (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 
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15.  

pamäťové médium uchádzača, ktoré predložil verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, s elektronickou podobou dokumentov, ktoré 
uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v listinnej 
podobe (§ 20 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

16.  
zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné", ak bola 
vyhotovená (§ 52 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

17.  
žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak boli 
uplatnené a doklady o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

18.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

19.  
zoznam všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
záujemcov/členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, ak 
je to relevantné (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

20.  zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

21.  
oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak boli 
niektorí z uchádzačov vylúčení (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

22.  
žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

23.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené takéto žiadosti, 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

24.  
zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola 
zábezpeka vyžadovaná (§ 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

25.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

26.  
oznámenie o otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá" a doklad o jeho 
odoslaní uchádzačom (§ 52 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

27.  zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá" (§ 52 ods. 4 ZVO) Vyberte položku. 

28.  

doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá" 
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
a ktorých ponuka nebola vylúčená, ak sa nepoužila elektronická aukcia (§ 52 
ods. 4 a § 54 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

29.  zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (§ 54 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

30.  
výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní 
uchádzačom, v prípade ak sa uskutočnila elektronická aukcia (§ 54 ods. 7 a ods. 
9 ZVO) 

Vyberte položku. 

31.  
dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam 
elektronickej aukcie, protokoly z výsledku elektronickej aukcie) (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

32.  
zabezpečenie prístupu (napr. prístupové meno a heslo) do systému, v ktorom 
prebieha elektronická aukcia, pre kontrolné orgány (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

33.  
žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli uplatnené a doklady 
o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

34.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli 
uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

35.  zápisnica o vyhodnotení ponúk (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

36.  

žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak 
úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí, preukazovali splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením 
a doklad o ich doručení uchádzačom (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

37.  
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 

Vyberte položku. 
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účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

38.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 38 ods. 5 a 6 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 40 ods. 12 
v nadväznosti na § 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

39.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ZVO) 

Vyberte položku. 

40.  
informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty 
viazanosti ponúk 

Vyberte položku. 

41.  

výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej 
zmluvy/rámcovej dohody spolu s dokladom o jej doručení úspešnému 
uchádzačovi alebo uchádzačom resp. uchádzačovi alebo uchádzačom, ktorí sa 
umiestnil ako druhí/tretí v poradí (§ 56 ods. 8 ZVO) 

Vyberte položku. 

42.  

odpovede úspešného uchádzača alebo uchádzačov resp. uchádzača alebo 
uchádzačov, ktorí sa umiestnil ako druhí/tretí v poradí na žiadosť o poskytnutie 
súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody 
spolu s potvrdením o ich doručení verejnému obstarávateľovi (§ 56 ods. 9 a 10 
ZVO) 

Vyberte položku. 

43.  
zmluva/koncesná zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným 
uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) a verejným obstarávateľom na základe 
výsledku predmetného verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 

44.  

oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania po uzavretí zmluvy, 
rámcovej dohody a každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému a 
za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody (§ 26 ods. 1, 3, 4, 5 a 6) 

Vyberte položku. 

45.  
dodatky k zmluve/koncesnej zmluve/rámcovej dohode, ak boli uzatvorené (§ 
18 ods. 4, § 26 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

46.  
čiastkové zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe rámcovej dohody, vrátane 
dokladov preukazujúcich mechanizmus zadávania takýchto čiastkových 
zákaziek na základe rámcovej dohody 

Vyberte položku. 

47.  

oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky spolu s dokladmi o 
ich doručení uchádzačom alebo záujemcom, spolu s informáciou o postupe, 
ktorý verejný obstarávateľ/obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky na 
pôvodný predmet zákazky, ak došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania 
zákazky (§ 57 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

48.  
odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky, ak bola 
predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ/obstarávateľ sa rozhodol 
nezrušiť použitý postup zadávania zákazky (§ 57 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

49.  
oznámenia o zrušení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania, ak došlo k zrušeniu 
použitého postupu zadávania zákazky (§ 26 ods. 1, 2, 4 a 5 a § 57 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

50.  

všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli nejaké 
doručené (§ 164 ods. 1 a 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

51.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení, v prípade ak boli doručené nejaké žiadosti o nápravu 
(§ 165 ods. 1, 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

52.  

všetky námietky doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli nejaké námietky doručené (§ 165 ods. 
5 a § 170 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

53.  
písomné vyjadrenie k námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
spolu s potvrdením o jeho doručení Úradu pre verejné obstarávane (ďalej len 

Vyberte položku. 
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„úrad") vrátane dokladu o doručení komplexnej dokumentácie úradu, ak boli 
uplatnené námietky (§ 170 ods. 4, 5, a 6 ZVO) 

54.  
oznámenie o náprave vo veci námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c), d), f) a g) 
ZVO, ak bola náprava vykonaná verejným obstarávateľom/obstarávateľom z 
vlastnej iniciatívy po doručení námietok (§ 171 ods. 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

55.  

rozhodnutia úradu v konaní o námietkach týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 174 
ZVO) 

Vyberte položku. 

56.  
odvolania proti rozhodnutiu úradu o námietkach s dokladmi o ich doručení 
úradu, ak boli uplatnené (§ 177 ZVO) 

Vyberte položku. 

57.  

rozhodnutia rady úradu týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, 
doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, 
ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 177 ods. 12 ZVO) 

Vyberte položku. 

58.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly, ak bola v predmetnom postupe 
zadávania zákazky úradom, príp. iným kontrolným orgánom, vykonaná 
kontrola spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli vydané (§ 169 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

59.  

oznámenia o výsledku ex ante kontroly týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané 
takéto oznámenia (§ 168 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

60.  
informácia o uzavretí zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody/dodatkov 
k nim (§ 26 ods. 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

61.  
informácia o splnení zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ/obstarávateľ poslal 
úradu na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

62.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ verejnú súťaž vykonáva 
elektronickými prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 ZVO povinný 
zdokumentovať tento postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný 
elektronickými prostriedkami 

Vyberte položku. 

63.  
preukázať zabezpečenie prístupu (prístupové meno a heslo) do systému EVO 
alebo do iného elektronického systému, v prípade ak sa verejné obstarávanie 
konalo prostredníctvom systému EVO alebo iného elektronického systému 

Vyberte položku. 

64.  

čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 

65.  
Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

UŽŠIA SÚŤAŽ 
Nadlimitná zákazka 

V prípade zadávania nadlimitnej zákazky postupom užšej súťaže verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ v zmysle ZVO eviduje a predkladá nasledovné doklady  
a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky ( § 6 ods. 18 ZVO) 

Vyberte položku. 

2.  
odôvodnenie použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži, ak bol v súvislosti so 
zadávaním zákazky aplikovaný (§ 24 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

3.  

predbežné oznámenie (verejný obstarávateľ)/pravidelné informatívne 
oznámenie (obstarávateľ) zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo 
Vestníku verejného obstarávania (ak sa uplatňuje) (§ 26 ods. 1 a 2, § 27 ods. 2, 
§ 65 ods. 1 a 2, §127 ods. 1 a 2, § 87 ods. 1 a 2 / § 88 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

4.  

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (verejný 
obstarávateľ)/oznámenie použité ako výzva na súťaž (obstarávateľ) vrátane 
všetkých zmien a doplnení, zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a 
vo Vestníku verejného obstarávania (§ 67 ods. 3 a 4, § 69 ods. 5, a § 24 ods. 1 
ZVO/§ 87 ZVO) 

Vyberte položku. 

5.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
splnomocnil výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom 
obstarávaní iný subjekt 

Vyberte položku. 

6.  

žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, v prípade ak boli 
verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi doručené (§ 48 ZVO) 

Vyberte položku. 

7.  

vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie, spolu s dokladmi o ich doručení všetkým záujemcom, v prípade 
ak boli verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené žiadosti o 
vysvetlenie (§ 48 ZVO) 

Vyberte položku. 

8.  
výzva (obstarávateľa) na potvrdenie opätovného záujmu (ak sa uplatňuje) (§ 
88 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

9.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

10.  

doklady predložené záujemcami preukazujúce splnenie podmienok účasti, v 
prípade, ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi 
(§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

11.  
zoznam všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
záujemcov/členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, ak 
je to relevantné (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

12.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného 
počtu záujemcov, ak sa uplatňuje (§ 40 ods. 12 ZVO) 

Vyberte položku. 
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13.  
oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi o ich doručení, ak boli 
niektorí zo záujemcov vylúčení (§ 40 ods. 13 ZVO) 

Vyberte položku. 

14.  
oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak dochádza k 
výberu obmedzeného počtu záujemcov, spolu s dokladmi o ich doručení (§ 40 
ods. 12 a 14 ZVO) 

Vyberte položku. 

15.  výzva na predloženie ponuky (§ 68 ods. 1 a 2 ZVO) Vyberte položku. 

16.  
súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie a 
výkazu výmer (ak je relevantné) (§ 42 ZVO) 

Vyberte položku. 

17.  
vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§ 22 a 23 ZVO) 

Vyberte položku. 

18.  
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§ 20 ods. 1, § 68 ods. 2 § 138  ods. 8 ZVO) 

Vyberte položku. 

19.  
evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 43 ods. 3 
ZVO) 

Vyberte položku. 

20.  
doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie 
preukazujúce odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu 
predmetu zákazky (§ 51 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

21.  čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk (§ 51 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

22.  
evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia ponúk verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

23.  
všetky predložené ponuky vrátane obálok, t. j. časti ponúk označené ako 
„Ostatné" a časti ponúk označené ako „Kritériá" vrátane obálok/obalov (§ 49 
ZVO) 

Vyberte položku. 

24.  

pamäťové médium uchádzača, ktoré predložil verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, s elektronickou podobou dokumentov, ktoré 
uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v listinnej 
podobe (§ 20 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

25.  
zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné", ak bola 
vyhotovená (§ 52 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

26.  
žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

27.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené takéto žiadosti, 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

28.  
zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola 
zábezpeka vyžadovaná (§ 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

29.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

30.  
oznámenie o otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá" a doklad o jeho 
odoslaní uchádzačom (§ 53 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

31.  zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá" (§ 52 ods. 4 ZVO) Vyberte položku. 

32.  

doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá" 
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
a ktorých ponuka nebola vylúčená, ak sa nepoužila elektronická aukcia (52 ods. 
4 a § 54 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

33.  zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (54 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

34.  
výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní 
uchádzačom, v prípade ak sa uskutočnila elektronická aukcia (§ 54 ods. 7 a ods. 
9 ZVO) 

Vyberte položku. 

35.  
dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam 
elektronickej aukcie, protokoly z výsledku elektronickej aukcie) (§ 54 ZVO), 

Vyberte položku. 
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zabezpečenie prístupu (napr. prístupové meno a heslo) do systému, v ktorom 
prebieha elektronická aukcia, pre kontrolné orgány (§ 54 ZVO) 

36.  
žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli uplatnené a doklady 
o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

37.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli 
uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

38.  zápisnica o vyhodnotení ponúk (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

39.  

žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak 
úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí preukazovali splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, 
pričom neboli tieto doklady vyžiadané od záujemcu skôr a doklad o ich 
doručení uchádzačom (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

40.  

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

41.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 38 ods. 5 a 6 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 40 ods. 1 
v nadväznosti na § 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

42.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ZVO) 

Vyberte položku. 

43.  

informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty 
viazanosti ponúk, výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie 
zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody spolu s dokladom o jej doručení 
úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom resp. uchádzačovi alebo 
uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhí/tretí v poradí (§ 56 ods. 8, 9 a 10 
ZVO),odpovede úspešného uchádzača alebo uchádzačov resp. uchádzača 
alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnil ako druhí/tretí v poradí na žiadosť o 
poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej 
zmluvy/rámcovej dohody spolu s potvrdením o ich doručení verejnému 
obstarávateľovi (§ 56 ods. 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

44.  
zmluva/koncesná zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným 
uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) a verejným obstarávateľom na základe 
výsledku predmetného verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 

45.  

oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania po uzavretí zmluvy, 
rámcovej dohody a každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému a 
za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody (§ 26 ods. 1, 3, 4, 5 a 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

46.  
dodatky k zmluve/koncesnej zmluve/rámcovej dohode, ak boli uzatvorené (§ 
18 ods. 4, § 26 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

47.  
čiastkové zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe rámcovej dohody, vrátane 
dokladov preukazujúcich mechanizmus zadávania takýchto čiastkových 
zákaziek na základe rámcovej dohody 

Vyberte položku. 

48.  

oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky spolu s dokladmi o 
ich doručení uchádzačom alebo záujemcom, spolu s informáciou o postupe, 
ktorý verejný obstarávateľ/obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky na 
pôvodný predmet zákazky, ak došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania 
zákazky (§ 57 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

49.  
odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky, ak bola 
predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ/obstarávateľ sa rozhodol 
nezrušiť použitý postup zadávania zákazky (§ 57 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 
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50.  

oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky zverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania, ak 
došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky (§ 26 ods. 1, 2, 4, a 5, § 
57 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

51.  

všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli nejaké 
doručené (§ 164 ods. 1 a 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

52.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení, v prípade ak boli doručené nejaké žiadosti o nápravu 
(§ 165 ods. 1, 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

53.  

všetky námietky doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli nejaké námietky doručené (§ 165 
ods.5, § 170 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

54.  

písomné vyjadrenie k námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
spolu s potvrdením o jeho doručení úradu vrátane dokladu o doručení 
komplexnej dokumentácie úradu, ak boli uplatnené námietky (§ 170 ods. 4, 5 
a 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

55.  
oznámenie o náprave vo veci námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c), d), f) a g) 
ZVO, ak bola náprava vykonaná verejným obstarávateľom z vlastnej iniciatívy 
po doručení námietok (§ 171 ods. 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

56.  

rozhodnutia úradu v konaní o námietkach týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 174 
ZVO) 

Vyberte položku. 

57.  
odvolania proti rozhodnutiu úradu o námietkach s dokladmi o ich doručení 
úradu, ak boli uplatnené (§ 177 ZVO) 

Vyberte položku. 

58.  

rozhodnutia rady úradu týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, 
doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, 
ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 177 ods. 12 ZVO) 

Vyberte položku. 

59.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly, ak bola v predmetnom postupe 
zadávania zákazky úradom, príp. iným kontrolným orgánom, vykonaná 
kontrola spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi, ak boli vydané (§ 169 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

60.  

oznámenia o výsledku ex ante kontroly týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané 
takéto oznámenia (§ 168 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

61.  
informácia o uzavretí zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody/dodatkov 
k nim (§ 26 ods. 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

62.  
informácia o splnení zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ/obstarávateľ poslal 
úradu na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

63.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ užšiu súťaž vykonáva 
elektronickými prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 ZVO povinný 
zdokumentovať tento postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný 
elektronickými prostriedkami 

Vyberte položku. 

64.  
zabezpečenie prístupu (prístupové meno a heslo) do systému EVO alebo do 
iného elektronického systému, v prípade ak sa verejné obstarávanie konalo 
prostredníctvom systému EVO alebo iného elektronického systému 

Vyberte položku. 

65.  

čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 
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66.  
Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM  
Nadlimitná zákazka 

V prípade zadávania nadlimitnej zákazky rokovacím konaním so zverejnením verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ v zmysle ZVO eviduje a prekladá  nasledovné doklady a 
dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky (§ 6 ods. 18 ZVO), 

Vyberte položku. 

2.  

podrobné odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením a 
doklady, ktoré budú preukazovať splnenie aspoň jednej z podmienok podľa § 
70 ods. 1 ZVO, zároveň odôvodnenie použitia zrýchleného postupu v 
rokovacom konaní so zverejnením, ak sa uplatňuje § 24 ods. 1, § 70, § 71 ods. 
5, § 84 ZVO), 

Vyberte položku. 

3.  

predbežné oznámenie (verejný obstarávateľ)/pravidelné informatívne 
oznámenie (obstarávateľ) zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo 
Vestníku verejného obstarávania (ak sa uplatňuje) (§ 26 ods. 1 a 2, § 27 ods. 2,  
§ 65 ods. 1 a 2, § 87 ods. 1 a 2 / § 88 ods. 1 a 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

4.  

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (verejný 
obstarávateľ)/oznámenie použité ako výzva na súťaž (obstarávateľ), vrátane 
všetkých zmien a doplnení zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo 
Vestníku verejného obstarávania (ak sa uplatňuje) (§ 26 ods. 1 a 2, § 65, § 62 
ods. 2 / § 87 ods. 2, 3, 4 a 5, § 70 ods. 1, § 94 ZVO), 

Vyberte položku. 

5.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
splnomocnil výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom 
obstarávaní iný subjekt; 

Vyberte položku. 

6.  

žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie, spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi, v prípade ak boli verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené (§ 48 ZVO), 

Vyberte položku. 

7.  

vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie, spolu s dokladmi o ich doručení všetkým záujemcom, v prípade 
ak boli verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené žiadosti o 
vysvetlenie (§ 48 ZVO); 

Vyberte položku. 

8.  všetky žiadosti o účasť záujemcov vrátane obálok (§ 2 ods. 5 písm. j) bod 2 ZVO), Vyberte položku. 

9.  
výzva (obstarávateľa) na potvrdenie opätovného záujmu (ak sa uplatňuje) (§ 88 
ods. 3 ZVO), 

Vyberte položku. 

10.  
žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak boli 
uplatnené a doklady o ich doručení záujemcom (§ 40 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

11.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli takéto žiadosti uplatnené, spolu s dokladom o ich doručení verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 40 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

12.  
doklady predložené záujemcami preukazujúce splnenie podmienok účasti, v 
prípade, ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s potvrdením 

Vyberte položku. 
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preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi 
(§ 40 ods. 4 ZVO), 

13.  
zoznam všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
záujemcov/členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, ak 
je to relevantné (§ 40 ods. 4 ZVO); 

Vyberte položku. 

14.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného 
počtu záujemcov, ak sa uplatňuje (§ 40 ods. 12 ZVO), 

Vyberte položku. 

15.  
oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi o ich doručení, ak boli 
niektorí zo záujemcov vylúčení (§ 40 ods. 13 ZVO), 

Vyberte položku. 

16.  
oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak dochádza k 
výberu obmedzeného počtu záujemcov a doklady o jeho doručení záujemcom 
(§ 40 ods. 12 a 14 ZVO); 

Vyberte položku. 

17.  výzva na predloženie ponuky (§ 68 ods. 1 a 2 ZVO), Vyberte položku. 

18.  
súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie a 
výkazu výmer (ak je relevantné) (§ 42 ZVO), 

Vyberte položku. 

19.  

vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§ 22 a § 23 ZVO), 
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§ 71 ods. 2 a 3, § 72 ods. 1 ZVO), 

Vyberte položku. 

20.  

vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§ 22 a § 23 ZVO), 
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§ 71 ods. 2 a 3, § 72 ods. 1 ZVO), 

Vyberte položku. 

21.  
evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 43 ods. 3  
ZVO); 

Vyberte položku. 

22.  
doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie 
preukazujúce odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu 
zákazky (§ 51 ods. 1 a 8 ZVO), 

Vyberte položku. 

23.  čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk (§ 51 ods. 6 ZVO), Vyberte položku. 

24.  
výzva na predloženie ponuky a doklady o jej odoslaní vybraným záujemcom (§ 
72 ods. 1 a 2 / § 95 ZVO), 

Vyberte položku. 

25.  
všetky predložené ponuky, t. j. časti ponúk označené ako „Ostatné" a časti 
ponúk označené ako „Kritériá", vrátane obálok/obalov (§ 49 ZVO), 

Vyberte položku. 

26.  

pamäťové médium uchádzača, ktoré predložil verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, s elektronickou podobou dokumentov, ktoré 
uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v listinnej 
podobe (§ 20 ods. 1 ZVO); 

Vyberte položku. 

27.  
zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné", ak bola 
vyhotovená (§ 52 ods. 1 ZVO), 

Vyberte položku. 

28.  
žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO), 

Vyberte položku. 

29.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené takéto žiadosti, 
spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO), 

Vyberte položku. 

30.  
zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné", ak bola 
vyhotovená, 

Vyberte položku. 

31.  
zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola 
zábezpeka vyžadovaná (§ 53 ods. 9 ZVO), 

Vyberte položku. 

32.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 53 ods. 7 ZVO), 

Vyberte položku. 

33.  
oznámenie o otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá" a doklad o jeho 
odoslaní uchádzačom (§ 53 ods. 3 ZVO), 

Vyberte položku. 
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34.  zápisnica z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá" (§ 52 ods. 4 ZVO), Vyberte položku. 

35.  

doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá" 
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
a ktorých ponuka nebola vylúčená, ak sa nepoužila elektronická aukcia (52 ods. 
4 a § 54 ods. 3 ZVO), 

Vyberte položku. 

36.  výzva na rokovanie a doklad o jej doručení (§ 72 ods.1 ZVO), Vyberte položku. 

37.  zápisnica z každého rokovania (§ 95 ods. 7 ZVO), Vyberte položku. 

38.  zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (§ 54 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

39.  
výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní 
uchádzačom, v prípade ak sa uskutočnila elektronická aukcia (§ 54 ods. 7 a 9 
ZVO), 

Vyberte položku. 

40.  
dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam 
elektronickej aukcie, protokoly z výsledku elektronickej aukcie) (§ 54 ZVO), 

Vyberte položku. 

41.  
zabezpečenie prístupu (napr. prístupové meno a heslo) do systému, v ktorom 
prebiehala elektronická aukcia pre kontrolné orgány (§ 54 ZVO), 

Vyberte položku. 

42.  
žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli uplatnené a doklady 
o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 2, 3 a 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

43.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli 
uplatnené takéto žiadosti, spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

44.  zápisnica o vyhodnotení ponúk (§ 53 ods. 9 ZVO), Vyberte položku. 

45.  

žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak 
úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí preukazovali splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením 
podľa, pričom neboli tieto doklady vyžiadané od záujemcu skôr a doklad o ich 
doručení uchádzačom (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

46.  

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi (§ 55 
ods. 1 a 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

47.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 38 ods. 5 a 6 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 40 ods. 1 
v nadväznosti na § 53 ods. 9 ZVO); 

Vyberte položku. 

48.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ZVO), 

Vyberte položku. 

49.  
informácia o predĺžení ponúk spolu s dokladom preukazujúcim dátum 
doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk, 

Vyberte položku. 

50.  

výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej 
zmluvy/rámcovej dohody spolu s dokladom o jej doručení úspešnému 
uchádzačovi alebo uchádzačom resp. uchádzačovi alebo uchádzačom, ktorí sa 
umiestnil ako druhí/tretí v poradí (§ 56 ods. 8, 9 a 10 ZVO), 

Vyberte položku. 

51.  

odpovede úspešného uchádzača alebo uchádzačov resp. uchádzača alebo 
uchádzačov, ktorí sa umiestnil ako druhí/tretí v poradí na žiadosť o poskytnutie 
súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody 
spolu s dokladom o ich doručení verejnému obstarávateľovi (§ 56 ods. 8, 9 a 10 
ZVO), 

Vyberte položku. 

52.  

zmluva/koncesná zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným 
uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) a verejným 
obstarávateľom/obstarávateľom na základe výsledku predmetného verejného 
obstarávania (§ 56 ZVO), 

Vyberte položku. 

53.  
oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania po uzavretí zmluvy, 

Vyberte položku. 
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rámcovej dohody a každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému a 
za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody (§ 26 ods. 1, 3, 4, 5 a 6 ZVO), 

54.  
dodatky k zmluve/koncesnej zmluve/rámcovej dohode, ak boli uzatvorené (§ 
18, § 26 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

55.  
čiastkové zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe rámcovej dohody, vrátane 
dokladov preukazujúcich mechanizmus zadávania takýchto čiastkových 
zákaziek na základe rámcovej dohody, 

Vyberte položku. 

56.  

oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky spolu s dokladmi o 
ich doručení uchádzačom alebo záujemcom spolu s informáciou o postupe, 
ktorý verejný obstarávateľ/obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky na 
pôvodný predmet zákazky, ak došlo, k zrušeniu použitého postupu zadávania 
zákazky (§ 57 ods. 3 ZVO), 

Vyberte položku. 

57.  
odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky, ak bola 
predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ/obstarávateľ sa rozhodol 
nezrušiť použitý postup zadávania zákazky (§ 57 ods. 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

58.  

oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky zverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania, ak 
došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky (§ 26 ods. 1, 2, 4 a 5, § 
57 ods. 4 ZVO); 

Vyberte položku. 

59.  

všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s dokladom preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi, ak boli nejaké 
doručené (§ 164 ods. 1 a 3 ZVO), 

Vyberte položku. 

60.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení, v prípade ak boli doručené nejaké žiadosti o nápravu 
(§ 165 ods. 1, 2, 3 a 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

61.  

všetky námietky doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/ 
obstarávateľovi, ak boli nejaké námietky doručené (§ 165 ods. 5, § 170 ods. 4 
ZVO), 

Vyberte položku. 

62.  

písomné vyjadrenie k námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
spolu s dokladom o jeho doručení úradu vrátane dokladu o doručení 
komplexnej dokumentácie úradu, ak boli uplatnené námietky (§ 170 ods. 4, 5 
a 6 ZVO), 

Vyberte položku. 

63.  
oznámenie o náprave vo veci námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c), d), f) a g) 
ZVO, ak bola náprava vykonaná verejným obstarávateľom z vlastnej iniciatívy 
po doručení námietok (§ 171 ods. 6 ZVO), 

Vyberte položku. 

64.  

rozhodnutia úradu v konaní o námietkach týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané 
takéto rozhodnutia (§ 174 ZVO), 

Vyberte položku. 

65.  
odvolania proti rozhodnutiu úradu o námietkach s dokladmi o ich doručení 
úradu, ak boli uplatnené (§ 177 ZVO), 

Vyberte položku. 

66.  

rozhodnutia rady úradu týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, 
doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, 
ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 177 ods. 12 ZVO), 

Vyberte položku. 

67.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly, ak bola v predmetnom postupe 
zadávania zákazky úradom, príp. iným kontrolným orgánom, vykonaná 
kontrola spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi, ak boli vydané (§ 169 ods. 1 ZVO), 

Vyberte položku. 

68.  

oznámenia o výsledku ex ante kontroly týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané 
takéto oznámenia (§ 168 ods. 2 ZVO); 

Vyberte položku. 
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69.  
informácia o uzavretí zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody/dodatkov k 
nim (§ 26 ods. 3 a 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

70.  
informácia o splnení zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ poslal úradu na 
uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

71.  správa o zákazke (§ 24 ods. 2 a ods. 3 ZVO); Vyberte položku. 

72.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokovacie konanie so 
zverejnením vykonáva elektronickými prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 
ZVO povinný zdokumentovať tento postup verejného obstarávania, ktorý bol 
vykonaný elektronickými prostriedkami. 

Vyberte položku. 

73.  
zabezpečenie prístupu (prístupové meno a heslo) do systému EVO alebo do 
iného elektronického systému, v prípade ak sa verejné obstarávanie konalo 
prostredníctvom systému EVO alebo iného elektronického systému. 

Vyberte položku. 

74.  

čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 

75.  
Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

PRIAME ROKOVACIE KONANIE 
Nadlimitná zákazka 

V prípade zadávania nadlimitnej zákazky priamym rokovacím konaním verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ v zmysle ZVO eviduje a predkladá nasledovné doklady  
a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky (§ 6 ods. 18 ZVO), 

Vyberte položku. 

2.  
podrobné odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania a doklady, 
ktoré budú preukazovať splnenie aspoň jednej z podmienok pre jeho použitie 
(§ 24 ods. 1, § 81 písm. a) až i), § 98 ods. 1 a 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

3.  
oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania zaslané úradu (§ 82, § 98 
ods. 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

4.  
oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania zaslané úradu (§ 82, § 98 
ods. 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

5.  

oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu (oznámenie o dobrovoľnej 
transparentnosti ex ante), vrátane všetkých zmien a doplnení, zverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania (ak sa 
uplatňuje) (§ 26 ods. 7 ZVO), 

Vyberte položku. 

6.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
splnomocnil výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom 
obstarávaní iný subjekt, 

Vyberte položku. 

7.  
súťažné podklady so všetkými prílohami, vrátane projektovej dokumentácie 
(ak sa uplatňuje) (§ 42 ZVO), 

Vyberte položku. 

8.  
vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (ak sa uplatňuje) 
(§ 22 a § 23 ZVO), 

Vyberte položku. 

9.  

žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o zámere uzavrieť 
zmluvu, príp. oznámení o začatí priameho rokovacieho konania, podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie, spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/ obstarávateľovi, v prípade ak boli verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené (§ 48 ZVO), 

Vyberte položku. 

10.  

vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie, spolu s dokladmi o ich doručení všetkým záujemcom, v prípade 
ak boli verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené žiadosti o 
vysvetlenie (§ 48 ZVO); 

Vyberte položku. 

11.  
doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie 
preukazujúce odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu 
zákazky (§ 51 ods. 1 a 8 ZVO), 

Vyberte položku. 

12.  čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk (§ 51 ods. 6 ZVO), Vyberte položku. 

13.  výzva na rokovanie a doklad o jej doručení (§ 82 ods. 1, § 98 ods. 2 ZVO) Vyberte položku. 

14.  zápisnica z každého rokovania (§ 82 ods. 3, § 98 ods. 2  ZVO), Vyberte položku. 

15.  
doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní (§ 2 ods. 5 písm j) bod 2, § 82 ods. 2 a 3, § 98 ods. 2   ZVO), 

Vyberte položku. 
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16.  
zoznam všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
záujemcov/členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, ak 
je to relevantné (§ 40 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

17.  
žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak boli 
uplatnené a doklady o ich doručení záujemcom (§ 40 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

18.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli takéto žiadosti uplatnené, spolu s dokladom o ich doručení verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 40 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

19.  zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (§ 40 ods. 12 ZVO), Vyberte položku. 

20.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 40 ods. 13 ZVO) 

Vyberte položku. 

21.  
všetky predložené ponuky spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia 
ponúk verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (ak sa uplatňuje) (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

22.  

zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky, náležitostí ponuky (v závislosti od zákonnej podmienky pre použitie 
priameho rokovacieho konania a ak boli na predloženie ponuky vyzvaní viacerí 
záujemcovia) a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná 
(§ 53 ods. 1 a 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

23.  

žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak 
úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí, skôr preukazovali splnenie podmienok účasti čestným 
vyhlásením a doklad o ich doručení uchádzačom (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

24.  

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi 
(§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

25.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 38 ods. 5 a 6 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 40 ods. 1 
v nadväznosti na § 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

26.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk (ak sa uplatnilo) /oznámenie o 
prijatí ponuky spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačovi /uchádzačom, 
ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ZVO) 

Vyberte položku. 

27.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ZVO) 

Vyberte položku. 

28.  
informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty 
viazanosti ponúk 

Vyberte položku. 

29.  

výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej 
zmluvy/rámcovej dohody spolu s dokladom o jej doručení úspešnému 
uchádzačovi alebo uchádzačom resp. uchádzačovi alebo uchádzačom, ktorí sa 
umiestnil ako druhí/tretí v poradí (§ 56 ods. 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

30.  

odpovede úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnil ako 
druhí/tretí v poradí na žiadosť o poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie 
zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody spolu s dokladom o ich doručení 
verejnému obstarávateľovi (§ 56 ods. 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

31.  
zmluva/koncesná zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným 
uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) a verejným obstarávateľom na základe 
výsledku predmetného verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 

32.  
oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania po uzavretí zmluvy (§ 26 
ods. 1, 3, 4, 5 a 6) 

Vyberte položku. 

33.  dodatky k zmluve, ak boli uzatvorené (§ 18, § 26 ods. 4 ZVO) Vyberte položku. 

34.  
oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky spolu s dokladmi o 
ich doručení uchádzačom alebo záujemcom a spolu s informáciou o postupe, 

Vyberte položku. 
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ktorý verejný obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet 
zákazky, ak došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky (§ 57 ods. 3 
ZVO) 

35.  

oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky zverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania, ak 
došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky (§ 26 ods. 1, 2, 4 a 5 a § 
57 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

36.  

všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s dokladom preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli doručené (§ 164 
ods. 1 a ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

37.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení záujemcom alebo uchádzačom, v prípade ak boli 
doručené žiadosti o nápravu (§ 165 ods. 1, 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

38.  
všetky námietky doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli 
námietky doručené (§ 165 ods. 5, § 170 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

39.  

písomné vyjadrenie k námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
spolu s dokladom o jeho doručení úradu vrátane dokladu o doručení 
komplexnej dokumentácie úradu, ak boli uplatnené námietky (§ 170 ods. 4, 5 
a 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

40.  
oznámenie o náprave vo veci námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c), d) f) a g) 
ZVO, ak bola náprava vykonaná verejným obstarávateľom/obstarávateľom z 
vlastnej iniciatívy po doručení námietok (§ 171 ods. 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

41.  

rozhodnutia úradu v konaní o námietkach týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli 
vydané takéto rozhodnutia (§ 174 ZVO) 

Vyberte položku. 

42.  
odvolania proti rozhodnutiu úradu o námietkach s dokladmi o ich doručení 
úradu, ak boli uplatnené (§ 177 ZVO) 

Vyberte položku. 

43.  

rozhodnutia rady úradu týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, 
doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, 
ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 177 ods. 12 ZVO) 

Vyberte položku. 

44.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly, ak bola v predmetnom postupe 
zadávania zákazky úradom, príp. iným kontrolným orgánom, vykonaná 
kontrola spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli vydané (§ 169 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

45.  

oznámenia o výsledku ex ante kontroly týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli vydané takéto oznámenia (§ 168 ods. 
2 ZVO) 

Vyberte položku. 

46.  informácia o uzavretí zmluvy a jej dodatkov (§ 26 ods. 3 a 4 ZVO) Vyberte položku. 

47.  
informácia o splnení zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ poslal úradu na 
uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 4 49 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

48.  správa o zákazke (§ 24 ods. 2 a 3 ZVO) Vyberte položku. 

49.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ priame rokovacie konanie vykonal 
elektronickými prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 ZVO povinný 
zdokumentovať tento postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný 
elektronickými prostriedkami 

Vyberte položku. 

50.  
zabezpečenie prístupu (prístupové meno a heslo) do systému EVO alebo do 
iného elektronického systému, v prípade ak sa verejné obstarávanie konalo 
prostredníctvom systému EVO alebo iného elektronického systému 

Vyberte položku. 
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51.  

čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 
 

52.  
Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 
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Dokumentácia  k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu v závislosti na postupe VO 
(podľa ZVO účinného od 01.01.2019)  

 

Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

Zákazky s nízkou hodnotou, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo 
vyššia  ako 5 000 EUR (ďalej len „zákazky nad 5000 EUR“)3 

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ 
eviduje a prekladá nasledovné doklady a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky (§ 6  ods. 18 ZVO), 

Vyberte položku. 

2.  

písomný záznam z uskutočneného prieskumu trhu a výberu dodávateľa, 
pričom, ak je to možné (z hľadiska dostupnosti tovaru alebo poskytovanej 
služby) uplatňuje pravidlo „troch ponúk“, čo znamená, že s ohľadom na 
hodnotu zákazky a dostupnosti tovaru alebo služby na trhu, by mal žiadateľ/ 
prijímateľ predložiť aspoň tri písomné ponuky 

Vyberte položku. 

3.  a/alebo zaslať výzvu na súťaž minimálne trom vybraným záujemcov Vyberte položku. 

4.  
alebo vykonať prieskum trhu v rámci minimálne troch potenciálnych 
dodávateľov 

Vyberte položku. 

5.  

ak sa žiadateľ/prijímateľ rozhodne zverejniť výzvu na súťaž zverejňuje ju na 
svojom webovom sídle a to minimálne 5 pracovných dní pred dňom 
predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia). Ak je 
zadávanie zákazky realizované zverejnením výzvy na súťaž, táto musí 
obsahovať identifikáciu žiadateľa/prijímateľa, jednoznačné a úplné 
špecifikovanie predmetu zákazky, podmienky účasti, podmienky realizácie 
zmluvy, kritériá na vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na 
predkladanie ponúk, zároveň je aj povinný zaslať túto výzvu minimálne trom 
vybraným potencionálnym záujemcom. Súčasťou dokumentácie musia byť 
doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom 
uvedeným vo výzve na súťaž. Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky 
nemôžu byť personálne alebo majetkovo prepojené. Za písomnú ponuku sa 
pokladá aj ponuka podaná elektronicky., Žiadateľ/prijímateľ je povinný 
zdokumentovať zverejnenie hodnoverným spôsobom. 

Vyberte položku. 

6.  

pokiaľ na základe postupov uvedených v predchádzajúcich odsekoch budú 
žiadateľovi/prijímateľovi predložené menej ako tri ponuky, pravidlo „troch 
ponúk“ nemusí byť dodržané. Všetky kroky, podniknuté na získanie ponúk 
musia byť riadne a hodnoverne zdokumentované. 

Vyberte položku. 

7.  
cenová ponuka/y týkajúca/e sa predmetu projektu (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

Vyberte položku. 

8.  
zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo 
poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia) 

Vyberte položku. 

9.  

čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu) 

Vyberte položku. 

10.  
čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 

                                                           
3 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 
 

Podlimitné zákazky,  ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 
70 000 EUR (ďalej len „zákazky nad 70 000 EUR“)4 

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služby, obstarávateľ eviduje a prekladá 
nasledovné doklady a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky  

 

2.  

Písomný záznam z uskutočneného prieskumu trhu (okrem telefonického) a 
výberu dodávateľa, pričom, ak je to možné (z hľadiska dostupnosti tovaru 
alebo poskytovanej služby) uplatňuje pravidlo „troch ponúk“, čo znamená, že 
s ohľadom na hodnotu zákazky a dostupnosti tovaru alebo služby na trhu, by 
mal žiadateľ/ prijímateľ predložiť aspoň tri písomné ponuky. Spoločnosti, ktoré 
predkladajú cenové ponuky alebo obstarávateľ vychádza z ich zverejnených 
ponúk,  nemôžu byť v čase predloženia ponuky personálne alebo majetkovo 
prepojené. Prieskum musí byť riadne zdokumentovaný, musí byť z neho 
hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača. 

 

3.  
Plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak obstarávateľ splnomocnil výkonom 
všetkých, resp. niektorých úkonov v obstarávaní iný subjekt (originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia) 

 

4.  
Doklady o zaslaní výzvy na predkladanie ponúk a súťažné podklady minimálne 
trom vybraným záujemcom poštou alebo kuriérom. (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

  

5.  

Doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom 
uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk. Spoločnosti, ktoré predkladajú 
cenové ponuky nemôžu byť personálne alebo majetkovo prepojené. Za 
písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná elektronicky. (originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia) 

 

6.  

V prípade zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk podľa čl.3 ods.2 
Usmernenia v dennej tlači s celoslovenskou, prípadne medzinárodnou 
pôsobnosťou a na svojej webovej stránke žiadateľ/prijímateľ predkladá 
doklady potvrdzujúce zverejnenie (výtlačok tlače a printscreen webovej 
stránky so zverejneným textom minimálne Výzvy na predkladanie cenovej 
ponuky). Žiadateľ/prijímateľ je povinný zdokumentovať zverejnenie 
hodnoverným spôsobom. 

 

7.  
Výzva na predkladanie ponúk, vrátane všetkých zmien a doplnení (originál 
alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

8.  
Doklad o prevzatí výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov 
minimálne trom záujemcom, ktorým bola výzva zaslaná poštou alebo kuriérom 
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

9.  
Súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie 
a výkazu výmer (ak nie sú priamo súčasťou výzvy na predkladanie ponúk) 
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

10.  pamäťové médium so súťažnými podkladmi v zmysle čl. 4 ods. 11 Usmernenia  

11.  
Pokiaľ na základe postupov uvedených v predchádzajúcich odsekoch budú 
žiadateľovi/prijímateľovi predložené menej ako tri ponuky, v zmysle čl. 3 ods. 
4  Usmernenia pravidlo „troch ponúk“ nemusí byť dodržané. Všetky kroky, 

 

                                                           
4 v zmysle Usmernenia PPA č. 8/2017 (ďalej „Usmernenie“). 
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podniknuté na získanie ponúk musia byť riadne a hodnoverne 
zdokumentované. 

12.  
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov 

 

13.  
Žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
obstarávateľovi, v prípade ak boli obstarávateľovi doručené 

 

14.  
Vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch, spolu s dokladom o ich doručení všetkým záujemcom, 
v prípade ak boli obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie 

 

15.  
Doklad o vymenovaní komisie na vyhodnotenie ponúk v zmysle čl. 4 ods. 4 
Usmernenia (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

16.  
Kompletná dokumentácia cenovej ponuky/cenových ponúk týkajúca/e sa 
predmetu projektu v zmysle čl. 4. ods. 2. a 3. Usmernenia minimálne za troch 
rôznych uchádzačov (originál alebo úradne osvedčená fotokópia)  

 

17.  
Zápisnica/Záznam z vyhodnotenia ponúk (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia) 

 

18.  
Žiadosť o doplnenie dokladov od víťazného uchádzača v zmysle čl. 4 ods.3 
Usmernenia s dokladom o odoslaní a prevzatí žiadosti (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

 

19.  
Žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom 

 

20.  
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a vyhodnotenie ponúk, 
preukázateľne zaslané (listom, e-mailom) uchádzačom, ktorí predložili ponuky, 
doklady o doručení oznámenia 

 

21.  

Písomné zdokladovanie zdôvodnenia výber úspešného uchádzača (napr. výber 
na základe prieskumu trhu formou faxu, web stránky, katalógov, cenových 
ponúk, atď.). (. Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky alebo 
obstarávateľ vychádza z ich zverejnených ponúk,  nemôžu byť v čase 
predloženia ponuky personálne alebo majetkovo prepojené.) 

 

22.  
Zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo 
poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

 

23.  

Čestné vyhlásenie predsedu a všetkých členov komisie (ak bola zriadená pre 
potreby vyhodnocovania ponúk), že nie sú s dodávateľom/mi tovaru, 
stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v 
zmysle kapitoly č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (konflikt záujmu) (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia) 

 

24.  

Čestné vyhlásenie všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa/prijímateľ, 
že nie sú s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú 
predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 11. príručky pre 
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu) 
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

Vyberte položku. 

25.  Zoznam predložených dokumentov  
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

Podlimitné zákazky,  ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 
180 000 EUR (ďalej len „zákazky nad 180 000 EUR“)5 

Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, obstarávateľ eviduje a prekladá 
nasledovné doklady a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky  

 

2.  

Písomný záznam z uskutočneného prieskumu trhu (okrem telefonického) a 
výberu dodávateľa, pričom, ak je to možné (z hľadiska dostupnosti tovaru 
alebo poskytovanej služby) uplatňuje pravidlo „troch ponúk“, čo znamená, že 
s ohľadom na hodnotu zákazky a dostupnosti tovaru alebo služby na trhu, by 
mal žiadateľ/ prijímateľ predložiť aspoň tri písomné ponuky. Spoločnosti, ktoré 
predkladajú cenové ponuky alebo obstarávateľ vychádza z ich zverejnených 
ponúk,  nemôžu byť v čase predloženia ponuky personálne alebo majetkovo 
prepojené. Prieskum musí byť riadne zdokumentovaný, musí byť z neho 
hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača. 

 

3.  
Plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak obstarávateľ splnomocnil výkonom 
všetkých, resp. niektorých úkonov v obstarávaní iný subjekt (originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia) 

 

4.  
Doklady o zaslaní výzvy na predkladanie ponúk a súťažné podklady minimálne 
trom vybraným záujemcom poštou alebo kuriérom. (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

  

5.  

Doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom 
uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk. Spoločnosti, ktoré predkladajú 
cenové ponuky nemôžu byť personálne alebo majetkovo prepojené. Za 
písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná elektronicky. (originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia) 

 

6.  

V prípade zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk podľa čl.3 ods.2 
Usmernenia v dennej tlači s celoslovenskou, prípadne medzinárodnou 
pôsobnosťou a na svojej webovej stránke žiadateľ/prijímateľ predkladá 
doklady potvrdzujúce zverejnenie (výtlačok tlače a printscreen webovej 
stránky so zverejneným textom minimálne Výzvy na predkladanie cenovej 
ponuky). Žiadateľ/prijímateľ je povinný zdokumentovať zverejnenie 
hodnoverným spôsobom. 

 

7.  
Výzva na predkladanie ponúk, vrátane všetkých zmien a doplnení (originál 
alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

8.  
Doklad o prevzatí výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov 
minimálne trom záujemcom, ktorým bola výzva zaslaná poštou alebo kuriérom 
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

9.  
Súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie 
a výkazu výmer (ak nie sú priamo súčasťou výzvy na predkladanie ponúk) 
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

10.  pamäťové médium so súťažnými podkladmi v zmysle čl. 4 ods. 11 Usmernenia  

11.  
Pokiaľ na základe postupov uvedených v predchádzajúcich odsekoch budú 
žiadateľovi/prijímateľovi predložené menej ako tri ponuky, v zmysle čl. 3 ods. 
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4  Usmernenia pravidlo „troch ponúk“ nemusí byť dodržané. Všetky kroky, 
podniknuté na získanie ponúk musia byť riadne a hodnoverne 
zdokumentované. 

12.  
Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov 

 

13.  
Žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
obstarávateľovi, v prípade ak boli obstarávateľovi doručené 

 

14.  
Vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch, spolu s dokladom o ich doručení všetkým záujemcom, 
v prípade ak boli obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie 

 

15.  
Doklad o vymenovaní komisie na vyhodnotenie ponúk v zmysle čl. 4 ods. 4 
Usmernenia (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

16.  
Kompletná dokumentácia cenovej ponuky/cenových ponúk týkajúca/e sa 
predmetu projektu v zmysle čl. 4. ods. 2. a 3. Usmernenia minimálne za troch 
rôznych uchádzačov (originál alebo úradne osvedčená fotokópia)  

 

17.  
Zápisnica/Záznam z vyhodnotenia ponúk (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia) 

 

18.  
Žiadosť o doplnenie dokladov od víťazného uchádzača v zmysle čl. 4 ods.3 
Usmernenia s dokladom o odoslaní a prevzatí žiadosti (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

 

19.  
Žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom 

 

20.  
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a vyhodnotenie ponúk, 
preukázateľne zaslané (listom, e-mailom) uchádzačom, ktorí predložili ponuky, 
doklady o doručení oznámenia 

 

21.  

Písomné zdokladovanie zdôvodnenia výber úspešného uchádzača (napr. výber 
na základe prieskumu trhu formou faxu, web stránky, katalógov, cenových 
ponúk, atď.). (. Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky alebo 
obstarávateľ vychádza z ich zverejnených ponúk,  nemôžu byť v čase 
predloženia ponuky personálne alebo majetkovo prepojené.) 

 

22.  
Zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo 
poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

 

23.  

Čestné vyhlásenie predsedu a všetkých členov komisie (ak bola zriadená pre 
potreby vyhodnocovania ponúk), že nie sú s dodávateľom/mi tovaru, 
stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v 
zmysle kapitoly č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (konflikt záujmu) (originál alebo úradne osvedčená 
fotokópia) 

 

24.  

Čestné vyhlásenie všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa/prijímateľ, 
že nie sú s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú 
predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly č. 11. príručky pre 
žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu) 
(originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

Vyberte položku. 

25.  Zoznam predložených dokumentov  
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 
 

Zákazky s využitím elektronického trhoviska2 
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 13 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zároveň Usmernenia PPA č. 8/2017, obstarávateľ eviduje a predkladá  
nasledovné doklady a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená 
predpokladaná hodnota zákazky  

Vyberte položku. 

2.  

Písomný záznam z uskutočneného prieskumu trhu (okrem 
telefonického) a výberu dodávateľa, nie je podmienkou predloženie 
troch cenových ponúk. Spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky 
nemôžu byť v čase predloženia ponuky personálne alebo majetkovo 
prepojené. Prieskum musí byť riadne zdokumentovaný, musí byť z 
neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača. 

Vyberte položku. 

3.  
Zdôvodnenie použitia postupu elektronického trhoviska s ohľadom na 
bežnú dostupnosť tovaru, služby alebo stavebných prác (napr. test 
bežnej dostupnosti) 

Vyberte položku. 

4.  Registračný formulár žiadateľa/prijímateľa v EKS Vyberte položku. 

5.  Protokol o priebehu zadávania zákazky Vyberte položku. 

6.  Opisný formulár zákazky Vyberte položku. 

7.  Objednávkový formulár zákazky Vyberte položku. 

8.  Zmluvný formulár zákazky Vyberte položku. 

9.  Výsledná zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Vyberte položku. 

10.  Výsledné poradie dodávateľov Vyberte položku. 

11.  Záznam o systémových udalostiach zákazky Vyberte položku. 

12.  
Záznam o systémových udalostiach elektronickej aukcie (ak 
relevantné) 

Vyberte položku. 

13.  
Doklady predložené úspešným uchádzačom preukazujúce splnenie 
osobitných požiadaviek na plnenie, ak boli vyžadované 

Vyberte položku. 

14.  Doplňujúca dokumentácia k obstarávaniu ak je relevantné Vyberte položku. 

15.  

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, 
stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte 
záujmu v zmysle kapitoly č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku (konflikt záujmu) 

Vyberte položku. 

16.  Zoznam predložených dokumentov Vyberte položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska 
Dvojobálkový systém 

Prijímateľ predkladá nasledovné doklady a dokumenty: 
Áno/Nie/Nie je 

potrebné 

1.  
doklad o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa podmienok 
platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk (§ 6 ods. 18 a § 113 
ZVO) 

Vyberte položku. 

2.  
výzva na predkladanie ponúk, vrátane všetkých zmien a doplnení, zverejnená 
vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 1, § 113, § 114 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

3.  
doklad o zaslaní výzvy na predkladanie ponúk aspoň trom záujemcom (§ 113 
ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

4.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ splnomocnil 
výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom obstarávaní iný 
subjekt 

Vyberte položku. 

5.  
súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie a 
výkazu výmer (ak je relevantné) (§ 42 ZVO) 

Vyberte položku. 

6.  
vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§ 22 a § 23 ZVO) 

Vyberte položku. 

7.  
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§ 20 ods. 1, §43) 

Vyberte položku. 

8.  
evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 43 ods. 3 
ZVO) 

Vyberte položku. 

9.  

žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi, v prípade ak boli verejnému obstarávateľovi 
doručené (§ 48) 

Vyberte položku. 

10.  

vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch, spolu s dokladom o ich doručení všetkým záujemcom, 
v prípade ak boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie (§ 
48) 

Vyberte položku. 

11.  
doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie 
preukazujúce odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu 
predmetu zákazky (§ 51 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

12.  čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk (§ 51 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

13.  
evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum a čas 
doručenia ponúk verejnému obstarávateľovi (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

14.  
všetky predložené ponuky vrátane obálok, t. j. časti ponúk označené ako 
„Ostatné" a časti ponúk označené ako „Kritériá" vrátane obálok (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

15.  

pamäťové médium uchádzača, ktoré predložil verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, s elektronickou podobou dokumentov, ktoré 
uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v listinnej 
podobe (§ 20 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

16.  
zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné", ak bola 
vyhotovená (§ 52 ods. 1, ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

17.  
žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak boli 
uplatnené a doklady o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 
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18.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

19.  
zoznam všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
uchádzača/člena skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou (ak je 
to relevantné) (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

20.  zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

21.  
oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak boli 
niektorí z uchádzačov vylúčení (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

22.  
žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

23.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené takéto žiadosti, 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

24.  
zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky a náležitostí ponuky (§ 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

25.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

26.  
oznámenie o otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá" a doklad o jeho 
odoslaní uchádzačom (§ 52 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

27.  zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá" (§ 52 ods. 3 ZVO) Vyberte položku. 

28.  

doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá" 
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
a ktorých ponuka nebola vylúčená, ak sa nepoužila elektronická aukcia (§ 52 
ods. 3, § 54 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

29.  zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (§ 54 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

30.  
výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní 
uchádzačom, v prípade ak sa uskutočnila elektronická aukcia (§ 54 ods. 7 a 9 
ZVO) 

Vyberte položku. 

31.  
dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam 
elektronickej aukcie, protokoly z výsledku elektronickej aukcie) (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

32.  
zabezpečenie prístupu do systému (napr. prihlasovacie meno a heslo), v 
ktorom prebiehala elektronická aukcia, pre kontrolné orgány (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

33.  
žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli uplatnené a doklady 
o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

34.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli 
uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi (§ 54 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

35.  

zápisnica o vyhodnotení ponúk žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa 
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, preukazovali splnenie 
podmienok účasti čestným vyhlásením a doklad o ich doručení uchádzačom (§ 
56 ods. 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

36.  

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi (§ 56 
ods. 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

37.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 38 ods. 5 a 6 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 40 ods. 1 
v nadväznosti na § 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

38.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 
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39.  
informácia o predĺžení viazanosti ponúk spolu s dokladom preukazujúcim 
dátum doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk 

Vyberte položku. 

40.  

výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/rámcovej 
dohody s dokladom preukazujúcim dátum jej doručenia úspešnému 
uchádzačovi alebo uchádzačom, resp. uchádzačovi alebo uchádzačom, ktorí sa 
umiestnili na druhom alebo treťom mieste v poradí, ak sa uplatnila (§ 56 ods. 
8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

41.  

odpoveď úspešného uchádzača alebo uchádzačov, resp. uchádzača alebo 
uchádzačov, ktorí sa umiestnili na druhom alebo treťom mieste v poradí, na 
výzvu verejného obstarávateľa na poskytnutie súčinnosti spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum jej doručenia verejnému obstarávateľovi, ak sa uplatnila 
(§ 56 ods. 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

42.  
zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom (úspešnými 
uchádzačmi) a verejným obstarávateľom na základe výsledku predmetného 
verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 

43.  dodatky k zmluve/rámcovej dohode, ak boli uzatvorené (§ 18 ZVO) Vyberte položku. 

44.  
čiastkové zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe rámcovej dohody, vrátane 
dokladov preukazujúcich mechanizmus zadávania takýchto čiastkových 
zákaziek na základe rámcovej dohody 

Vyberte položku. 

45.  

oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky a s informáciou o 
postupe, ktorý použije verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na pôvodný 
predmet zákazky spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačom alebo 
záujemcom, ak došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky (§ 57 
ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

46.  
oznámenie o zrušení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku 
verejného obstarávania (§ 57 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

47.  
všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak 
boli doručené (§ 164 ods. 1 a 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

48.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení, v prípade ak boli doručené žiadosti o nápravu (§ 165 
ods. 1, 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

49.  
všetky námietky doručené verejnému obstarávateľovi spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli námietky 
doručené (§ 165 ods. 5, 170 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

50.  
písomné vyjadrenie k námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
a potvrdením preukazujúcim dátum doručenia úradu vrátane dátumu 
doručenia kompletnej dokumentácie úradu (§ 170 ods. 4, 5 a 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

51.  

oznámenie o náprave vo veci námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c), d) f) a g) 
ZVO, ak bola verejným obstarávateľom z vlastnej iniciatívy vykonaná náprava 
po doručení námietok (§ 171 ods. 6 ZVO), rozhodnutia úradu v konaní o 
námietkach týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, doručené 
verejnému obstarávateľovi spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 
174 ZVO) 

Vyberte položku. 

52.  odvolania proti rozhodnutiam o námietkam, ak boli uplatnené (§ 177 ZVO) Vyberte položku. 

53.  

rozhodnutia rady úradu týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, 
doručené verejnému obstarávateľovi spolu s potvrdením preukazujúcim 
dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané takéto 
rozhodnutia (§ 177 ods. 12 ZVO) 

Vyberte položku. 

54.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly doručené verejnému obstarávateľovi 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi, ak bola v predmetnom postupe zadávania zákazky úradom 
alebo iným kontrolným orgánom vykonaná kontrola (§ 169 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 
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55.  
informácia o uzavretí zmluvy/rámcovej dohody zverejnená vo Vestníku 
verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 

56.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ podlimitnú zákazku vykonal elektronickými 
prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 ZVO povinný zdokumentovať tento 
postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný elektronickými 
prostriedkami 

Vyberte položku. 

57.  

zabezpečenie prístupu (napr. prístupové meno a heslo) do systému EVO alebo 
do iného elektronického systému pre kontrolné orgány, v prípade ak sa verejné 
obstarávanie konalo prostredníctvom systému EVO alebo iného 
elektronického systému 

Vyberte položku. 

58.  

čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 

59.  
Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania  

Vyberte položku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 15A 

42 

 
 

Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska 
Jednoobálkový systém 

Prijímateľ predkladá nasledovné doklady a dokumenty: 
Áno/Nie/Nie je 

potrebné 

1.  
doklad o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky, podľa podmienok 
platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk (§ 6  a § 113 ZVO) 

Vyberte položku. 

2.  
výzva na predkladanie ponúk, vrátane všetkých zmien a doplnení, zverejnená 
vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 1, § 113 ZVO) 

Vyberte položku. 

3.  
doklad o zaslaní výzvy na predkladanie ponúk aspoň trom záujemcom (§ 113 
ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

4.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ splnomocnil 
výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom obstarávaní iný 
subjekt 

Vyberte položku. 

5.  
súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie a 
výkazu výmer (ak je relevantné) (§ 42 ZVO) 

Vyberte položku. 

6.  
vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§ 22 a § 23 ZVO) 

Vyberte položku. 

7.  
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§ 20 ods. 1, § 43 ZVO) 

Vyberte položku. 

8.  
evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 43 ods. 3 
ZVO) 

Vyberte položku. 

9.  

žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi, v prípade ak boli verejnému obstarávateľovi 
doručené (§ 48 ZVO) 

Vyberte položku. 

10.  

vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch, spolu s dokladom o ich doručení všetkým záujemcom, 
v prípade ak boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie (§ 
48 ZVO) 

Vyberte položku. 

11.  
evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum a čas 
doručenia ponúk verejnému obstarávateľovi (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

12.  všetky predložené ponuky vrátane obálok ( § 49 ZVO) Vyberte položku. 

13.  zápisnica z otvárania ponúk (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

14.  

pamäťové médium uchádzača, ktoré predložil verejnému obstarávateľovi / 
obstarávateľovi, s elektronickou podobou dokumentov, ktoré uchádzač 
predložil verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v listinnej podobe (§ 20 
ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

15.  
žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak boli 
uplatnené a doklady o ich doručení uchádzačom (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

16.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli uplatnené takéto žiadosti, spolu s spolu s potvrdením preukazujúcim 
dátum doručenia verejnému obstarávateľovi (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

17.  
zoznam všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
uchádzača/člena skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, ak je 
to relevantné (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 
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18.  zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

19.  
oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak boli 
niektorí z uchádzačov vylúčení (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

20.  
žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

21.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené takéto žiadosti, 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

22.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

23.  zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (§ 54 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

24.  
výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní 
uchádzačom, v prípade ak sa uskutočnila elektronická aukcia (§ 54 ods. 7 a ods. 
9 ZVO) 

Vyberte položku. 

25.  
dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam 
elektronickej aukcie, protokoly z výsledku elektronickej aukcie) (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

26.  
zabezpečenie prístupu (napr. prihlasovacie meno a heslo) do systému, v 
ktorom prebiehala elektronická aukcia, pre kontrolné orgány (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

27.  
žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli uplatnené a doklady 
o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 2,3,4 ZVO) 

Vyberte položku. 

28.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli 
uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi (§ 53 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

29.  

zápisnica o vyhodnotení ponúk (§ 56 ods. 8 ZVO) žiadosti o predloženie 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak úspešný uchádzač 
alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, 
preukazovali splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením a doklad o ich 
doručení uchádzačom (§ 56 ods. 9 a ods. 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

30.  

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s dokladom 
o ich doručení verejnému obstarávateľovi (§ 56 ods. 9 a ods. 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

31.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 40 ods. 4 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 55 ods. 2 v 
nadväznosti na § 40 ods. 13 ZVO) 

Vyberte položku. 

32.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

33.  
informácia o predĺžení viazanosti ponúk spolu s dokladom preukazujúcim 
dátum doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk 

Vyberte položku. 

34.  

výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/rámcovej 
dohody s dokladom preukazujúcim dátum jej doručenia úspešnému 
uchádzačovi alebo uchádzačom, resp. uchádzačovi alebo uchádzačom, ktorí sa 
umiestnili na druhom alebo treťom mieste v poradí, ak sa uplatnila (§ 56 ods. 
8- až ods. 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

35.  

odpoveď úspešného uchádzača alebo uchádzačov, resp. uchádzača alebo 
uchádzačov, ktorí sa umiestnili na druhom alebo treťom mieste v poradí, na 
výzvu verejného obstarávateľa na poskytnutie súčinnosti spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum jej doručenia verejnému obstarávateľovi, ak sa uplatnila 
(§ 56 ods. 8 až ods. 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

36.  
zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom (úspešnými 
uchádzačmi) a verejným obstarávateľom na základe výsledku predmetného 
verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 

37.  dodatky k zmluve/rámcovej dohode, ak boli uzatvorené (§ 18 ods. 4 ZVO) Vyberte položku. 
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38.  
čiastkové zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe rámcovej dohody, vrátane 
dokladov preukazujúcich mechanizmus zadávania takýchto čiastkových 
zákaziek na základe rámcovej dohody 

Vyberte položku. 

39.  
oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky spolu s dokladmi o 
ich doručení uchádzačom alebo záujemcom, ak došlo k zrušeniu použitého 
postupu zadávania zákazky (§ 57 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

40.  
oznámenie o zrušení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku 
verejného obstarávania (§ 57 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

41.  
všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak 
boli doručené (§ 164 ods. 1 a ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

42.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení, v prípade ak boli doručené žiadosti o nápravu (§ 165 
ods. 1 až ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

43.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly, ak bola v predmetnom postupe 
zadávania zákazky úradom alebo iným kontrolným orgánom vykonaná kontrola 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi (§ 169 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

44.  
informácie o uzavretí zmluvy/rámcovej dohody zverejnená vo Vestníku 
verejného obstarávania (§ 56 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

45.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ podlimitnú zákazku vykonal elektronickými 
prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 ZVO povinný zdokumentovať tento 
postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný elektronickými 
prostriedkami 

Vyberte položku. 

46.  

zabezpečenie prístupu (napr. prístupové meno a heslo) do systému EVO alebo 
do iného elektronického systému pre kontrolné orgány, v prípade ak sa verejné 
obstarávanie konalo prostredníctvom systému EVO alebo iného 
elektronického systému 

Vyberte položku. 

47.  

čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 

48.  
čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

VEREJNÁ SÚŤAŽ  
Nadlimitná zákazka 

V prípade zadávania nadlimitnej zákazky verejnou súťažou verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ v zmysle ZVO eviduje a predkladá nasledovné doklady  
a dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky (§ 6 ods. 18 ZVO) 

Vyberte položku. 

2.  

predbežné oznámenie (verejný obstarávateľ)/pravidelné informatívne 
oznámenia (obstarávateľ) zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo 
Vestníku verejného obstarávania (ak sa uplatňuje) (§ 26 ods. 1 a 2, § 27 ods. 2, 
§ 65 ods. 1 a 2, § 87 ods. 1 a 2 / § 88 ods. 1 a 2,) 

Vyberte položku. 

3.  

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, vrátane všetkých zmien a 
doplnení, zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku 
verejného obstarávania (§ 26 ods. 1 a 2, § 65 a § 62 ods. 2/§ 87 ods. 2, 3, 4 a 5 
ZVO) 

Vyberte položku. 

4.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
splnomocnil výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom 
obstarávaní iný subjekt 

Vyberte položku. 

5.  
súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie a 
výkazu výmer (ak je relevantné) (§ 42 ZVO) 

Vyberte položku. 

6.  
vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§ 22 a 23 ZVO) 

Vyberte položku. 

7.  
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§ 20 ods. 1, § 43 ZVO) 

Vyberte položku. 

8.  
evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 43 ods. 3 
ZVO) 

Vyberte položku. 

9.  

žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, 
v prípade ak boli verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi doručené (§ 48 
ZVO) 

Vyberte položku. 

10.  

vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných 
podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, spolu s dokladmi o ich 
doručení všetkým záujemcom, v prípade ak boli verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie (§ 48 ZVO) 

Vyberte položku. 

11.  
doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie 
preukazujúce odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu 
predmetu zákazky (§ 51 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

12.  čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk (§ 51 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

13.  
evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia ponúk verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

14.  
všetky predložené ponuky, t. j. časti ponúk označené ako „Ostatné" a časti 
ponúk označené ako „Kritériá" vrátane obálok/obalov (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 
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15.  

pamäťové médium uchádzača, ktoré predložil verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, s elektronickou podobou dokumentov, ktoré 
uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v listinnej 
podobe (§ 20 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

16.  
zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné", ak bola 
vyhotovená (§ 52 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

17.  
žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak boli 
uplatnené a doklady o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

18.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

19.  
zoznam všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
záujemcov/členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, ak 
je to relevantné (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

20.  zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

21.  
oznámenia o vylúčení uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak boli 
niektorí z uchádzačov vylúčení (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

22.  
žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

23.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené takéto žiadosti, 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

24.  
zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola 
zábezpeka vyžadovaná (§ 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

25.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

26.  
oznámenie o otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá" a doklad o jeho 
odoslaní uchádzačom (§ 52 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

27.  zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá" (§ 52 ods. 3 ZVO) Vyberte položku. 

28.  

doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá" 
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
a ktorých ponuka nebola vylúčená, ak sa nepoužila elektronická aukcia (§ 52 
ods. 3 a § 54 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

29.  zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (§ 54 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

30.  
výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní 
uchádzačom, v prípade ak sa uskutočnila elektronická aukcia (§ 54 ods. 7 a ods. 
9 ZVO) 

Vyberte položku. 

31.  
dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam 
elektronickej aukcie, protokoly z výsledku elektronickej aukcie) (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

32.  
zabezpečenie prístupu (napr. prístupové meno a heslo) do systému, v ktorom 
prebieha elektronická aukcia, pre kontrolné orgány (§ 54 ZVO) 

Vyberte položku. 

33.  
žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli uplatnené a doklady 
o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

34.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli 
uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

35.  zápisnica o vyhodnotení ponúk (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

36.  

žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak 
úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí, preukazovali splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením 
a doklad o ich doručení uchádzačom (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

37.  
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 

Vyberte položku. 
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účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

38.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 38 ods. 5 a 6 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 40 ods. 12 
v nadväznosti na § 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

39.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ZVO) 

Vyberte položku. 

40.  
informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty 
viazanosti ponúk 

Vyberte položku. 

41.  

výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej 
zmluvy/rámcovej dohody spolu s dokladom o jej doručení úspešnému 
uchádzačovi alebo uchádzačom resp. uchádzačovi alebo uchádzačom, ktorí sa 
umiestnil ako druhí/tretí v poradí (§ 56 ods. 8 až ods. 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

42.  

odpovede úspešného uchádzača alebo uchádzačov resp. uchádzača alebo 
uchádzačov, ktorí sa umiestnil ako druhí/tretí v poradí na žiadosť o poskytnutie 
súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody 
spolu s potvrdením o ich doručení verejnému obstarávateľovi (§ 56 ods. 9 a 10 
ZVO) 

Vyberte položku. 

43.  
zmluva/koncesná zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným 
uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) a verejným obstarávateľom na základe 
výsledku predmetného verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 

44.  

oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania po uzavretí zmluvy, 
rámcovej dohody a každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému a 
za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody (§ 26 ods. 1, 3, 4, 5 a 6) 

Vyberte položku. 

45.  
dodatky k zmluve/koncesnej zmluve/rámcovej dohode, ak boli uzatvorené (§ 
18 ods. 4, § 26 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

46.  
čiastkové zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe rámcovej dohody, vrátane 
dokladov preukazujúcich mechanizmus zadávania takýchto čiastkových 
zákaziek na základe rámcovej dohody 

Vyberte položku. 

47.  

oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky spolu s dokladmi o 
ich doručení uchádzačom alebo záujemcom, spolu s informáciou o postupe, 
ktorý verejný obstarávateľ/obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky na 
pôvodný predmet zákazky, ak došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania 
zákazky (§ 57 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

48.  
odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky, ak bola 
predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ/obstarávateľ sa rozhodol 
nezrušiť použitý postup zadávania zákazky (§ 57 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

49.  
oznámenia o zrušení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania, ak došlo k zrušeniu 
použitého postupu zadávania zákazky (§ 26 ods. 1, 2, 4 a 5 a § 57 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

50.  

všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli nejaké 
doručené (§ 164 ods. 1 a 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

51.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení, v prípade ak boli doručené nejaké žiadosti o nápravu 
(§ 165 ods. 1, 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

52.  

všetky námietky doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli nejaké námietky doručené (§ 165 ods. 
5 a § 170 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

53.  
písomné vyjadrenie k námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
spolu s potvrdením o jeho doručení Úradu pre verejné obstarávane (ďalej len 

Vyberte položku. 
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„úrad") vrátane dokladu o doručení komplexnej dokumentácie úradu, ak boli 
uplatnené námietky (§ 170 ods. 4, 5, a 6 ZVO) 

54.  
oznámenie o náprave vo veci námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c), d), f) a g) 
ZVO, ak bola náprava vykonaná verejným obstarávateľom/obstarávateľom z 
vlastnej iniciatívy po doručení námietok (§ 171 ods. 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

55.  

rozhodnutia úradu v konaní o námietkach týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 174 
ZVO) 

Vyberte položku. 

56.  
odvolania proti rozhodnutiu úradu o námietkach s dokladmi o ich doručení 
úradu, ak boli uplatnené (§ 177 ZVO) 

Vyberte položku. 

57.  

rozhodnutia rady úradu týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, 
doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, 
ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 177 ods. 12 ZVO) 

Vyberte položku. 

58.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly, ak bola v predmetnom postupe 
zadávania zákazky úradom, príp. iným kontrolným orgánom, vykonaná 
kontrola spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli vydané (§ 169 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

59.  

oznámenia o výsledku ex ante kontroly týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané 
takéto oznámenia (§ 168 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

60.  
informácia o uzavretí zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody/dodatkov 
k nim (§ 26 ods. 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

61.  
informácia o splnení zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ/obstarávateľ poslal 
úradu na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

62.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ verejnú súťaž vykonáva 
elektronickými prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 ZVO povinný 
zdokumentovať tento postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný 
elektronickými prostriedkami 

Vyberte položku. 

63.  
preukázať zabezpečenie prístupu (prístupové meno a heslo) do systému EVO 
alebo do iného elektronického systému, v prípade ak sa verejné obstarávanie 
konalo prostredníctvom systému EVO alebo iného elektronického systému 

Vyberte položku. 

64.  

čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 

65.  
Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

UŽŠIA SÚŤAŽ 
Nadlimitná zákazka 

V prípade zadávania nadlimitnej zákazky postupom užšej súťaže verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ v zmysle ZVO eviduje a predkladá nasledovné doklady a 
dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky ( § 6 ods. 18 ZVO) 

Vyberte položku. 

2.  
odôvodnenie použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži, ak bol v súvislosti so 
zadávaním zákazky aplikovaný (§ 24 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

3.  

predbežné oznámenie (verejný obstarávateľ)/pravidelné informatívne 
oznámenie (obstarávateľ) zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo 
Vestníku verejného obstarávania (ak sa uplatňuje) (§ 26 ods. 1 a 2, § 27 ods. 2, 
§ 65 ods. 1 a 2, § 87 ods. 1 a 2 / § 88 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

4.  

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (verejný 
obstarávateľ)/oznámenie použité ako výzva na súťaž (obstarávateľ) vrátane 
všetkých zmien a doplnení, zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a 
vo Vestníku verejného obstarávania (§ 67 ods. 3 a 4, § 69 ods. 5, a § 24 ods. 1 
ZVO/§ 87 ZVO) 

Vyberte položku. 

5.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
splnomocnil výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom 
obstarávaní iný subjekt 

Vyberte položku. 

6.  

žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, v prípade ak boli 
verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi doručené (§ 48 ZVO) 

Vyberte položku. 

7.  

vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie, spolu s dokladmi o ich doručení všetkým záujemcom, v prípade 
ak boli verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené žiadosti o 
vysvetlenie (§ 48 ZVO) 

Vyberte položku. 

8.  
výzva (obstarávateľa) na potvrdenie opätovného záujmu (ak sa uplatňuje) (§ 
88 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

9.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

10.  

doklady predložené záujemcami preukazujúce splnenie podmienok účasti, v 
prípade, ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi 
(§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

11.  
zoznam všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
záujemcov/členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, ak 
je to relevantné (§ 40 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

12.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného 
počtu záujemcov, ak sa uplatňuje (§ 40 ods. 12 ZVO) 

Vyberte položku. 
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13.  
oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi o ich doručení, ak boli 
niektorí zo záujemcov vylúčení (§ 40 ods. 13 ZVO) 

Vyberte položku. 

14.  
oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak dochádza k 
výberu obmedzeného počtu záujemcov, spolu s dokladmi o ich doručení (§ 40 
ods. 12 a 14 ZVO) 

Vyberte položku. 

15.  výzva na predloženie ponuky (§ 68 ods. 1 a 2 ZVO) Vyberte položku. 

16.  
súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie a 
výkazu výmer (ak je relevantné) (§ 42 ZVO) 

Vyberte položku. 

17.  
vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§ 22 a 23 ZVO) 

Vyberte položku. 

18.  
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§ 20 ods. 1, § 68 ods. 2) 

Vyberte položku. 

19.  
evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 43 ods. 3 
ZVO) 

Vyberte položku. 

20.  
doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie 
preukazujúce odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu 
predmetu zákazky (§ 51 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

21.  čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk (§ 51 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

22.  
evidencia predložených ponúk spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia ponúk verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

23.  
všetky predložené ponuky vrátane obálok, t. j. časti ponúk označené ako 
„Ostatné" a časti ponúk označené ako „Kritériá" vrátane obálok/obalov (§ 49 
ZVO) 

Vyberte položku. 

24.  

pamäťové médium uchádzača, ktoré predložil verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, s elektronickou podobou dokumentov, ktoré 
uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v listinnej 
podobe (§ 20 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

25.  
zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné", ak bola 
vyhotovená (§ 52 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

26.  
žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

27.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené takéto žiadosti, 
spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

28.  
zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola 
zábezpeka vyžadovaná (§ 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

29.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 53 ods. 7 ZVO) 

Vyberte položku. 

30.  
oznámenie o otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá" a doklad o jeho 
odoslaní uchádzačom (§ 53 ZVO) 

Vyberte položku. 

31.  zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá" (§ 52 ods. 3 ZVO) Vyberte položku. 

32.  

doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá" 
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
a ktorých ponuka nebola vylúčená, ak sa nepoužila elektronická aukcia (52 ods. 
3a § 54 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

33.  zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (54 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

34.  
výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní 
uchádzačom, v prípade ak sa uskutočnila elektronická aukcia (§ 54 ods. 7 a ods. 
9 ZVO) 

Vyberte položku. 

35.  
dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam 
elektronickej aukcie, protokoly z výsledku elektronickej aukcie) (§ 54 ZVO), 

Vyberte položku. 
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zabezpečenie prístupu (napr. prístupové meno a heslo) do systému, v ktorom 
prebieha elektronická aukcia, pre kontrolné orgány (§ 54 ZVO) 

36.  
žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli uplatnené a doklady 
o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

37.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli 
uplatnené takéto žiadosti, spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

38.  zápisnica o vyhodnotení ponúk (§ 53 ods. 9 ZVO) Vyberte položku. 

39.  

žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak 
úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí preukazovali splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, 
pričom neboli tieto doklady vyžiadané od záujemcu skôr a doklad o ich 
doručení uchádzačom (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

40.  

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

41.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 38 ods. 5 a 6 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 40 ods. 1 
v nadväznosti na § 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

42.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ZVO) 

Vyberte položku. 

43.  

informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty 
viazanosti ponúk, výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie 
zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody spolu s dokladom o jej doručení 
úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom resp. uchádzačovi alebo 
uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhí/tretí v poradí (§ 56 ods. 8, 9 a 10 
ZVO),odpovede úspešného uchádzača alebo uchádzačov resp. uchádzača 
alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnil ako druhí/tretí v poradí na žiadosť o 
poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej 
zmluvy/rámcovej dohody spolu s potvrdením o ich doručení verejnému 
obstarávateľovi (§ 56 ods. 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

44.  
zmluva/koncesná zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným 
uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) a verejným obstarávateľom na základe 
výsledku predmetného verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 

45.  

oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania po uzavretí zmluvy, 
rámcovej dohody a každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému a 
za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody (§ 26 ods. 1, 3, 4, 5 a 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

46.  
dodatky k zmluve/koncesnej zmluve/rámcovej dohode, ak boli uzatvorené (§ 
18 ods. 4, § 26 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

47.  
čiastkové zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe rámcovej dohody, vrátane 
dokladov preukazujúcich mechanizmus zadávania takýchto čiastkových 
zákaziek na základe rámcovej dohody 

Vyberte položku. 

48.  

oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky spolu s dokladmi o 
ich doručení uchádzačom alebo záujemcom, spolu s informáciou o postupe, 
ktorý verejný obstarávateľ/obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky na 
pôvodný predmet zákazky, ak došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania 
zákazky (§ 57 ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

49.  
odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky, ak bola 
predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ/obstarávateľ sa rozhodol 
nezrušiť použitý postup zadávania zákazky (§ 57 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 
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50.  

oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky zverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania, ak 
došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky (§ 26 ods. 1, 2, 4, a 5, § 
57 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

51.  

všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s potvrdením preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli nejaké 
doručené (§ 164 ods. 1 a 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

52.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení, v prípade ak boli doručené nejaké žiadosti o nápravu 
(§ 165 ods. 1, 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

53.  

všetky námietky doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli nejaké námietky doručené (§ 165 
ods.5, § 170 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

54.  

písomné vyjadrenie k námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
spolu s potvrdením o jeho doručení úradu vrátane dokladu o doručení 
komplexnej dokumentácie úradu, ak boli uplatnené námietky (§ 170 ods. 4, 5 
a 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

55.  
oznámenie o náprave vo veci námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c), d), f) a g) 
ZVO, ak bola náprava vykonaná verejným obstarávateľom z vlastnej iniciatívy 
po doručení námietok (§ 171 ods. 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

56.  

rozhodnutia úradu v konaní o námietkach týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 174 
ZVO) 

Vyberte položku. 

57.  
odvolania proti rozhodnutiu úradu o námietkach s dokladmi o ich doručení 
úradu, ak boli uplatnené (§ 177 ZVO) 

Vyberte položku. 

58.  

rozhodnutia rady úradu týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, 
doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, 
ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 177 ods. 12 ZVO) 

Vyberte položku. 

59.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly, ak bola v predmetnom postupe 
zadávania zákazky úradom, príp. iným kontrolným orgánom, vykonaná 
kontrola spolu s potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi, ak boli vydané (§ 169 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

60.  

oznámenia o výsledku ex ante kontroly týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi spolu s potvrdením 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané 
takéto oznámenia (§ 168 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

61.  
informácia o uzavretí zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody/dodatkov 
k nim (§ 26 ods. 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

62.  
informácia o splnení zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ/obstarávateľ poslal 
úradu na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

63.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ užšiu súťaž vykonáva 
elektronickými prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 ZVO povinný 
zdokumentovať tento postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný 
elektronickými prostriedkami 

Vyberte položku. 

64.  
zabezpečenie prístupu (prístupové meno a heslo) do systému EVO alebo do 
iného elektronického systému, v prípade ak sa verejné obstarávanie konalo 
prostredníctvom systému EVO alebo iného elektronického systému 

Vyberte položku. 

65.  

čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 
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66.  
Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM  
Nadlimitná zákazka 

V prípade zadávania nadlimitnej zákazky rokovacím konaním so zverejnením verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ v zmysle ZVO eviduje a prekladá  nasledovné doklady a 
dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky (§ 6 ods. 18 ZVO), 

Vyberte položku. 

2.  

podrobné odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením a 
doklady, ktoré budú preukazovať splnenie aspoň jednej z podmienok podľa § 
70 ods. 1 ZVO, zároveň odôvodnenie použitia zrýchleného postupu v 
rokovacom konaní so zverejnením, ak sa uplatňuje § 24 ods. 1, § 70, § 71 ods. 
5, § 84 ZVO), 

Vyberte položku. 

3.  

predbežné oznámenie (verejný obstarávateľ)/pravidelné informatívne 
oznámenie (obstarávateľ) zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo 
Vestníku verejného obstarávania (ak sa uplatňuje) (§ 26 ods. 1 a 2, § 27 ods. 2,  
§ 65 ods. 1 a 2, § 87 ods. 1 a 2 / § 88 ods. 1 a 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

4.  

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (verejný 
obstarávateľ)/oznámenie použité ako výzva na súťaž (obstarávateľ), vrátane 
všetkých zmien a doplnení zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo 
Vestníku verejného obstarávania (ak sa uplatňuje) (§ 26 ods. 1 a 2, § 65, § 62 
ods. 2 / § 87 ods. 2, 3, 4 a 5, § 70 ods. 1, § 94 ZVO), 

Vyberte položku. 

5.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
splnomocnil výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom 
obstarávaní iný subjekt; 

Vyberte položku. 

6.  

žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie, spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi, v prípade ak boli verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené (§ 48 ZVO), 

Vyberte položku. 

7.  

vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie, spolu s dokladmi o ich doručení všetkým záujemcom, v prípade 
ak boli verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené žiadosti o 
vysvetlenie (§ 48 ZVO); 

Vyberte položku. 

8.  všetky žiadosti o účasť záujemcov vrátane obálok (§ 2 ods. 5 písm. j) bod 2 ZVO), Vyberte položku. 

9.  
výzva (obstarávateľa) na potvrdenie opätovného záujmu (ak sa uplatňuje) (§ 88 
ods. 3 ZVO), 

Vyberte položku. 

10.  
žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak boli 
uplatnené a doklady o ich doručení záujemcom (§ 40 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

11.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli takéto žiadosti uplatnené, spolu s dokladom o ich doručení verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 40 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

12.  
doklady predložené záujemcami preukazujúce splnenie podmienok účasti, v 
prípade, ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s potvrdením 

Vyberte položku. 
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preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi 
(§ 40 ods. 4 ZVO), 

13.  
zoznam všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
záujemcov/členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, ak 
je to relevantné (§ 40 ods. 4 ZVO); 

Vyberte položku. 

14.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z výberu obmedzeného 
počtu záujemcov, ak sa uplatňuje (§ 40 ods. 12 ZVO), 

Vyberte položku. 

15.  
oznámenia o vylúčení záujemcov spolu s dokladmi o ich doručení, ak boli 
niektorí zo záujemcov vylúčení (§ 40 ods. 13 ZVO), 

Vyberte položku. 

16.  
oznámenie o výsledku výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak dochádza k 
výberu obmedzeného počtu záujemcov a doklady o jeho doručení záujemcom 
(§ 40 ods. 12 a 14 ZVO); 

Vyberte položku. 

17.  výzva na predloženie ponuky (§ 68 ods. 1 a 2 ZVO), Vyberte položku. 

18.  
súťažné podklady so všetkými prílohami vrátane projektovej dokumentácie a 
výkazu výmer (ak je relevantné) (§ 42 ZVO), 

Vyberte položku. 

19.  

vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§ 22 a § 23 ZVO), 
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§ 71 ods. 2 a 3, § 72 ods. 1 ZVO), 

Vyberte položku. 

20.  

vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (§ 22 a § 23 ZVO), 
žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, potvrdenia záujemcov o prevzatí 
súťažných podkladov v prípade, že si ich prevzali osobne, resp. potvrdenia o 
odoslaní súťažných podkladov (§ 71 ods. 2 a 3, § 72 ods. 1 ZVO), 

Vyberte položku. 

21.  
evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady (§ 43 ods. 3  
ZVO); 

Vyberte položku. 

22.  
doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie 
preukazujúce odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu 
zákazky (§ 51 ods. 1 a 8 ZVO), 

Vyberte položku. 

23.  čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk (§ 51 ods. 6 ZVO), Vyberte položku. 

24.  
výzva na predloženie ponuky a doklady o jej odoslaní vybraným záujemcom (§ 
72 ods. 1 a 2 / § 95 ZVO), 

Vyberte položku. 

25.  
všetky predložené ponuky, t. j. časti ponúk označené ako „Ostatné" a časti 
ponúk označené ako „Kritériá", vrátane obálok/obalov (§ 49 ZVO), 

Vyberte položku. 

26.  

pamäťové médium uchádzača, ktoré predložil verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, s elektronickou podobou dokumentov, ktoré 
uchádzač predložil verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v listinnej 
podobe (§ 20 ods. 1 ZVO); 

Vyberte položku. 

27.  
zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné", ak bola 
vyhotovená (§ 52 ods. 1, ods. 3 ZVO), 

Vyberte položku. 

28.  
žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené a doklady o ich doručení 
uchádzačom (§ 53 ods. 1 ZVO), 

Vyberte položku. 

29.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie ponuky, ak boli uplatnené takéto žiadosti, 
spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 1 ZVO), 

Vyberte položku. 

30.  
zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné", ak bola 
vyhotovená, 

Vyberte položku. 

31.  
zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky, náležitostí ponuky a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola 
zábezpeka vyžadovaná (§ 53 ods. 9 ZVO), 

Vyberte položku. 

32.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 53 ods. 7 ZVO), 

Vyberte položku. 

33.  
oznámenie o otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá" a doklad o jeho 
odoslaní uchádzačom (§ 53 ods. 3 ZVO), 

Vyberte položku. 
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34.  zápisnica z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá" (§ 52 ods. 3 ZVO), Vyberte položku. 

35.  

doklad o odoslaní zápisnice z otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá" 
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
a ktorých ponuka nebola vylúčená, ak sa nepoužila elektronická aukcia (52 ods. 
3a § 54 ods. 3 ZVO), 

Vyberte položku. 

36.  výzva na rokovanie a doklad o jej doručení (§ 72 ods.1 ZVO), Vyberte položku. 

37.  zápisnica z každého rokovania (§ 95 ods. 7 ZVO), Vyberte položku. 

38.  zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou (§ 54 ods. 6 ZVO) Vyberte položku. 

39.  
výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu s dokladmi o jej odoslaní 
uchádzačom, v prípade ak sa uskutočnila elektronická aukcia (§ 54 ods. 7 a 9 
ZVO), 

Vyberte položku. 

40.  
dokumenty preukazujúce priebeh elektronickej aukcie (napr. auditný záznam 
elektronickej aukcie, protokoly z výsledku elektronickej aukcie) (§ 54 ZVO), 

Vyberte položku. 

41.  
zabezpečenie prístupu (napr. prístupové meno a heslo) do systému, v ktorom 
prebiehala elektronická aukcia pre kontrolné orgány (§ 54 ZVO), 

Vyberte položku. 

42.  
žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli uplatnené a doklady 
o ich doručení uchádzačom (§ 53 ods. 2, 3 a 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

43.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, ak boli 
uplatnené takéto žiadosti, spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia 
verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 53 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

44.  zápisnica o vyhodnotení ponúk (§ 53 ods. 9 ZVO), Vyberte položku. 

45.  

žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak 
úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí preukazovali splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením 
podľa, pričom neboli tieto doklady vyžiadané od záujemcu skôr a doklad o ich 
doručení uchádzačom (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

46.  

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s 
potvrdením preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi (§ 55 
ods. 1 a 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

47.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 38 ods. 5 a 6 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 40 ods. 1 
v nadväznosti na § 53 ods. 9 ZVO); 

Vyberte položku. 

48.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ZVO), 

Vyberte položku. 

49.  
informácia o predĺžení ponúk spolu s dokladom preukazujúcim dátum 
doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk, 

Vyberte položku. 

50.  

výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej 
zmluvy/rámcovej dohody spolu s dokladom o jej doručení úspešnému 
uchádzačovi alebo uchádzačom resp. uchádzačovi alebo uchádzačom, ktorí sa 
umiestnil ako druhí/tretí v poradí (§ 56 ods. 8, 9 a 10 ZVO), 

Vyberte položku. 

51.  

odpovede úspešného uchádzača alebo uchádzačov resp. uchádzača alebo 
uchádzačov, ktorí sa umiestnil ako druhí/tretí v poradí na žiadosť o poskytnutie 
súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody 
spolu s dokladom o ich doručení verejnému obstarávateľovi (§ 56 ods. 8, 9 a 10 
ZVO), 

Vyberte položku. 

52.  

zmluva/koncesná zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným 
uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) a verejným 
obstarávateľom/obstarávateľom na základe výsledku predmetného verejného 
obstarávania (§ 56 ZVO), 

Vyberte položku. 

53.  
oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania po uzavretí zmluvy, 

Vyberte položku. 
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rámcovej dohody a každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému a 
za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody (§ 26 ods. 1, 3, 4, 5 a 6 ZVO), 

54.  
dodatky k zmluve/koncesnej zmluve/rámcovej dohode, ak boli uzatvorené (§ 
18, § 26 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

55.  
čiastkové zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe rámcovej dohody, vrátane 
dokladov preukazujúcich mechanizmus zadávania takýchto čiastkových 
zákaziek na základe rámcovej dohody, 

Vyberte položku. 

56.  

oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky spolu s dokladmi o 
ich doručení uchádzačom alebo záujemcom spolu s informáciou o postupe, 
ktorý verejný obstarávateľ/obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky na 
pôvodný predmet zákazky, ak došlo, k zrušeniu použitého postupu zadávania 
zákazky (§ 57 ods. 3 ZVO), 

Vyberte položku. 

57.  
odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky, ak bola 
predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ/obstarávateľ sa rozhodol 
nezrušiť použitý postup zadávania zákazky (§ 57 ods. 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

58.  

oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky zverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania, ak 
došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky (§ 26 ods. 1, 2, 4 a 5, § 
57 ods. 4 ZVO); 

Vyberte položku. 

59.  

všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s dokladom preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/ obstarávateľovi, ak boli nejaké 
doručené (§ 164 ods. 1 a 3 ZVO), 

Vyberte položku. 

60.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení, v prípade ak boli doručené nejaké žiadosti o nápravu 
(§ 165 ods. 1, 2, 3 a 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

61.  

všetky námietky doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/ 
obstarávateľovi, ak boli nejaké námietky doručené (§ 165 ods. 5, § 170 ods. 4 
ZVO), 

Vyberte položku. 

62.  

písomné vyjadrenie k námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
spolu s dokladom o jeho doručení úradu vrátane dokladu o doručení 
komplexnej dokumentácie úradu, ak boli uplatnené námietky (§ 170 ods. 4, 5 
a 6 ZVO), 

Vyberte položku. 

63.  
oznámenie o náprave vo veci námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c), d), f) a g) 
ZVO, ak bola náprava vykonaná verejným obstarávateľom z vlastnej iniciatívy 
po doručení námietok (§ 171 ods. 6 ZVO), 

Vyberte položku. 

64.  

rozhodnutia úradu v konaní o námietkach týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané 
takéto rozhodnutia (§ 174 ZVO), 

Vyberte položku. 

65.  
odvolania proti rozhodnutiu úradu o námietkach s dokladmi o ich doručení 
úradu, ak boli uplatnené (§ 177 ZVO), 

Vyberte položku. 

66.  

rozhodnutia rady úradu týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, 
doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, 
ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 177 ods. 12 ZVO), 

Vyberte položku. 

67.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly, ak bola v predmetnom postupe 
zadávania zákazky úradom, príp. iným kontrolným orgánom, vykonaná 
kontrola spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi, ak boli vydané (§ 169 ods. 1 ZVO), 

Vyberte položku. 

68.  

oznámenia o výsledku ex ante kontroly týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli vydané 
takéto oznámenia (§ 168 ods. 2 ZVO); 

Vyberte položku. 
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69.  
informácia o uzavretí zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody/dodatkov k 
nim (§ 26 ods. 3 a 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

70.  
informácia o splnení zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ poslal úradu na 
uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

71.  správa o zákazke (§ 24 ods. 2 a ods. 3 ZVO); Vyberte položku. 

72.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokovacie konanie so 
zverejnením vykonáva elektronickými prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 
ZVO povinný zdokumentovať tento postup verejného obstarávania, ktorý bol 
vykonaný elektronickými prostriedkami. 

Vyberte položku. 

73.  
zabezpečenie prístupu (prístupové meno a heslo) do systému EVO alebo do 
iného elektronického systému, v prípade ak sa verejné obstarávanie konalo 
prostredníctvom systému EVO alebo iného elektronického systému. 

Vyberte položku. 

74.  

čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 

75.  
Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 
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Názov MAS  

Kód MAS  

Žiadateľ  

IČO  

kód ITMS2014+  

 

PRIAME ROKOVACIE KONANIE 
Nadlimitná zákazka 

V prípade zadávania nadlimitnej zákazky priamym rokovacím konaním verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ v zmysle ZVO eviduje a predkladá nasledovné doklady a 
dokumenty: 

Áno/Nie/Nie je 
potrebné 

1.  
informácie a podklady, na základe ktorých bola určená predpokladaná hodnota 
zákazky (§ 6 ods. 18 ZVO), 

Vyberte položku. 

2.  
podrobné odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania a doklady, 
ktoré budú preukazovať splnenie aspoň jednej z podmienok pre jeho použitie 
(§ 24 ods. 1, § 81 písm. a) až i), § 98 ods. 1 a 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

3.  
oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania zaslané úradu (§ 82, § 98 
ods. 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

4.  
oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania zaslané úradu (§ 82, § 98 
ods. 2 ZVO), 

Vyberte položku. 

5.  

oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu (oznámenie o dobrovoľnej 
transparentnosti ex ante), vrátane všetkých zmien a doplnení, zverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania (ak sa 
uplatňuje) (§ 26 ods. 7 ZVO), 

Vyberte položku. 

6.  
plnomocenstvo/zmluva v prípade, ak verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
splnomocnil výkonom všetkých, resp. niektorých úkonov vo verejnom 
obstarávaní iný subjekt, 

Vyberte položku. 

7.  
súťažné podklady so všetkými prílohami, vrátane projektovej dokumentácie 
(ak sa uplatňuje) (§ 42 ZVO), 

Vyberte položku. 

8.  
vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií osôb 
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov (ak sa uplatňuje) 
(§ 22 a § 23 ZVO), 

Vyberte položku. 

9.  

žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o zámere uzavrieť 
zmluvu, príp. oznámení o začatí priameho rokovacieho konania, podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie, spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/ obstarávateľovi, v prípade ak boli verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené (§ 48 ZVO), 

Vyberte položku. 

10.  

vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie, spolu s dokladmi o ich doručení všetkým záujemcom, v prípade 
ak boli verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi doručené žiadosti o 
vysvetlenie (§ 48 ZVO); 

Vyberte položku. 

11.  
doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk a doklady za členov komisie 
preukazujúce odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu 
zákazky (§ 51 ods. 1 a 8 ZVO), 

Vyberte položku. 

12.  čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk (§ 51 ods. 6 ZVO), Vyberte položku. 

13.  výzva na rokovanie a doklad o jej doručení (§ 82 ods. 1, § 98 ods. 2 ZVO) Vyberte položku. 

14.  zápisnica z každého rokovania (§ 82 ods. 3, § 98 ods. 2  ZVO), Vyberte položku. 

15.  
doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní (§ 2 ods. 5 písm j) bod 2, § 82 ods. 2 a 3, § 98 ods. 2   ZVO), 

Vyberte položku. 
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16.  
zoznam všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov 
záujemcov/členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, ak 
je to relevantné (§ 40 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

17.  
žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak boli 
uplatnené a doklady o ich doručení záujemcom (§ 40 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

18.  
odpovede na žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak 
boli takéto žiadosti uplatnené, spolu s dokladom o ich doručení verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi (§ 40 ods. 4 ZVO), 

Vyberte položku. 

19.  zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (§ 40 ods. 12 ZVO), Vyberte položku. 

20.  
oznámenia o vylúčení ponúk uchádzačov spolu s dokladmi o ich doručení, ak 
bola niektorá z ponúk uchádzačov vylúčená (§ 40 ods. 13 ZVO) 

Vyberte položku. 

21.  
všetky predložené ponuky spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia 
ponúk verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (ak sa uplatňuje) (§ 49 ZVO) 

Vyberte položku. 

22.  

zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet 
zákazky, náležitostí ponuky (v závislosti od zákonnej podmienky pre použitie 
priameho rokovacieho konania a ak boli na predloženie ponuky vyzvaní viacerí 
záujemcovia) a z posúdenia zloženia zábezpeky, ak bola zábezpeka vyžadovaná 
(§ 53 ods. 1 a 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

23.  

žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak 
úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí, skôr preukazovali splnenie podmienok účasti čestným 
vyhlásením a doklad o ich doručení uchádzačom (§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

24.  

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, predložené doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti, v prípade ak bola doručená žiadosť o ich predloženie, spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi 
(§ 55 ods. 1 a 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

25.  
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti spolu s dokladmi 
preukazujúcimi postup podľa § 38 ods. 5 a 6 ZVO (ak sa uplatnilo) (§ 40 ods. 1 
v nadväznosti na § 53 ods. 9 ZVO) 

Vyberte položku. 

26.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk (ak sa uplatnilo) /oznámenie o 
prijatí ponuky spolu s dokladmi o ich doručení uchádzačovi /uchádzačom, 
ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ZVO) 

Vyberte položku. 

27.  
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk spolu s dokladmi o ich doručení 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali (§ 55 ZVO) 

Vyberte položku. 

28.  
informácia o predĺžení lehoty viazanosti ponúk spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia uchádzačom, ak došlo k predĺženiu lehoty 
viazanosti ponúk 

Vyberte položku. 

29.  

výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy/koncesnej 
zmluvy/rámcovej dohody spolu s dokladom o jej doručení úspešnému 
uchádzačovi alebo uchádzačom resp. uchádzačovi alebo uchádzačom, ktorí sa 
umiestnil ako druhí/tretí v poradí (§ 56 ods. 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

30.  

odpovede úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnil ako 
druhí/tretí v poradí na žiadosť o poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie 
zmluvy/koncesnej zmluvy/rámcovej dohody spolu s dokladom o ich doručení 
verejnému obstarávateľovi (§ 56 ods. 8, 9 a 10 ZVO) 

Vyberte položku. 

31.  
zmluva/koncesná zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným 
uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) a verejným obstarávateľom na základe 
výsledku predmetného verejného obstarávania (§ 56 ZVO) 

Vyberte položku. 

32.  
oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania po uzavretí zmluvy (§ 26 
ods. 1, 3, 4, 5 a 6) 

Vyberte položku. 

33.  dodatky k zmluve, ak boli uzatvorené (§ 18, § 26 ods. 4 ZVO) Vyberte položku. 

34.  
oznámenia o zrušení použitého postupu zadávania zákazky spolu s dokladmi o 
ich doručení uchádzačom alebo záujemcom a spolu s informáciou o postupe, 

Vyberte položku. 
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ktorý verejný obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet 
zákazky, ak došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky (§ 57 ods. 3 
ZVO) 

35.  

oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky zverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania, ak 
došlo k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky (§ 26 ods. 1, 2, 4 a 5 a § 
57 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

36.  

všetky žiadosti o nápravu doručené verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s dokladom preukazujúcim dátum 
doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli doručené (§ 164 
ods. 1 a ods. 3 ZVO) 

Vyberte položku. 

37.  
všetky oznámenia o výsledku vybavenia/zamietnutí žiadosti o nápravu spolu s 
dokladmi o ich doručení záujemcom alebo uchádzačom, v prípade ak boli 
doručené žiadosti o nápravu (§ 165 ods. 1, 2, 3 a 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

38.  
všetky námietky doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli 
námietky doručené (§ 165 ods. 5, § 170 ods. 4 ZVO) 

Vyberte položku. 

39.  

písomné vyjadrenie k námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
spolu s dokladom o jeho doručení úradu vrátane dokladu o doručení 
komplexnej dokumentácie úradu, ak boli uplatnené námietky (§ 170 ods. 4, 5 
a 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

40.  
oznámenie o náprave vo veci námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c), d) f) a g) 
ZVO, ak bola náprava vykonaná verejným obstarávateľom/obstarávateľom z 
vlastnej iniciatívy po doručení námietok (§ 171 ods. 6 ZVO) 

Vyberte položku. 

41.  

rozhodnutia úradu v konaní o námietkach týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, ak boli 
vydané takéto rozhodnutia (§ 174 ZVO) 

Vyberte položku. 

42.  
odvolania proti rozhodnutiu úradu o námietkach s dokladmi o ich doručení 
úradu, ak boli uplatnené (§ 177 ZVO) 

Vyberte položku. 

43.  

rozhodnutia rady úradu týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, 
doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s dokladom 
preukazujúcim dátum doručenia verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, 
ak boli vydané takéto rozhodnutia (§ 177 ods. 12 ZVO) 

Vyberte položku. 

44.  

výsledné materiály z vykonanej kontroly, ak bola v predmetnom postupe 
zadávania zákazky úradom, príp. iným kontrolným orgánom, vykonaná 
kontrola spolu s dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli vydané (§ 169 ods. 1 ZVO) 

Vyberte položku. 

45.  

oznámenia o výsledku ex ante kontroly týkajúce sa predmetného verejného 
obstarávania, doručené verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi spolu s 
dokladom preukazujúcim dátum doručenia verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, ak boli vydané takéto oznámenia (§ 168 ods. 
2 ZVO) 

Vyberte položku. 

46.  informácia o uzavretí zmluvy a jej dodatkov (§ 26 ods. 3 a 4 ZVO) Vyberte položku. 

47.  
informácia o splnení zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ poslal úradu na 
uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania (§ 26 ods. 4 49 ods. 2 ZVO) 

Vyberte položku. 

48.  správa o zákazke (§ 24 ods. 2 a 3 ZVO) Vyberte položku. 

49.  

v prípade, ak verejný obstarávateľ priame rokovacie konanie vykonal 
elektronickými prostriedkami, je v súlade s § 24 ods. 1 ZVO povinný 
zdokumentovať tento postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný 
elektronickými prostriedkami 

Vyberte položku. 

50.  
zabezpečenie prístupu (prístupové meno a heslo) do systému EVO alebo do 
iného elektronického systému, v prípade ak sa verejné obstarávanie konalo 
prostredníctvom systému EVO alebo iného elektronického systému 

Vyberte položku. 
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51.  

čestné vyhlásenie žiadateľa že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných 
prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP v konflikte záujmu v zmysle kapitoly 
č. 11. príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(konflikt záujmu). 

Vyberte položku. 
 

52.  
Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z  verejného 
obstarávania 

Vyberte položku. 

 

 

 

 


