
Verejný obstarávateľ: Základná škola, Karloveská 61, 84104 Bratislava - Karlova Ves  

Kontaktná osoba žiadateľa: PhDr. Zuzana Bakošová, ekonómka školy   

Tel. kontakt žiadateľa: 0919 391 701 

E-mail: ekonomka@zskarlova61.sk 

Požiadavka na verejné obstarávanie   

ZÁKAZKA s NÍZKOU HODNOTOU   

podľa § 117  
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

neskorších predpisov  

Časť I. - ŽIADATEĽ  

OvZP  

Názov zákazky:   

Nákup a dodanie varného kotla do ŠJ pri Základnej škole, Karloveská 61, Bratislava. 

Odôvodnenie potreby zadávania zákazky:  

Varný kotol v školskej jedálni má 50 rokov, jeho používanie je životu nebezpečné pre zamestnancov 

jedálne.  

Zdroj finančných prostriedkov: Rozpočet MČ Karlova Ves, kapitálový výdavok 

Postup: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZoVO  

1. Stručný opis:   

Predmetom zákazky je nákup a dodanie varného kotla do ŠJ pri Základnej škole, Karloveská 61, 

Bratislava. Podrobný opis predmetu  zákazky a jeho technická špecifikácia sú uvedené v prílohe 1.  

2. CPV – hlavný slovník, doplnkový slovník:  

51100000-3 Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  

39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál 

39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania 

60000000-8 Dopravné služby ( s prepravou starého zariadenia)  

3. Celková predpokladaná hodnota bez DPH a množstvo (rozsah) zákazky: 

Do 5070 € bez DPH  

Odôvodnenie predpokladanej hodnoty zákazky a doklady, na základe ktorých bola určená sú  

uvedené v prílohe 2.  

 

http://www.cpv.enem.pl/sk/39312000-2
http://www.cpv.enem.pl/sk/39310000-8


4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti vrátane uvedenia predpokladaných hodnôt, 

množstiev, rozsahov jednotlivých časti:  

Nepožaduje sa.   

5. Ponuka rozdelená na časti sa predkladá:  

Na celý predmet zákazky.  

6. Druh zmluvy, ktorá má byť uzavretá a jej požadovaná dĺžka:  

Objednávka.   

Dĺžka trvania:   

Je uvedená v prílohe č.3.  

Obchodné a zmluvné podmienky:   

Sú uvedené v prílohe č. 3.  

7. Miesto plnenia:  

Sídlo verejného obstarávateľa:   

Základná škola, Karloveská 61, Bratislava    

8. Obhliadka miesta plnenia (ak sa požaduje/odporúča, uviesť kontaktnú osobu a tel. číslo): 

Nepožaduje sa.  

9. Požadované doklady (osobné postavenie - § 32, finančné a ekonomické postavenie § 33,  

technická alebo odborná spôsobilosť §§ 34 – 36, príp. ďalšie doklady):  

Požadujú sa a sú v prílohe č.4  

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   

 Najnižšia cena a rýchlosť dodania. 

 Relatívna váha a spôsob uplatnenia:  

   Najnižšia celková cena vrátane DPH.  

11. Návrh členov pracovného tímu (na prípravu prieskumu a na hodnotenie ponúk):   

Mgr. Eva Horníková, PhDr. Zuzana Bakošová, Marek Ravasz, Rudolf Kurbel  

12. Použitie nástroja elektronickej aukcie  

Nie.   

 



13. Ďalšie požiadavky  

Nepožadujú sa.  

Prílohy  
Príloha č. 1 - Podrobný opis predmetu zákazky/podrobná technická špecifikácia  
Príloha č. 2 - Stanovenie PHZ a jej výpočet   

Príloha č. 3 - Návrh zmluvy/objednávky  

Príloha č. 4 - Podmienky účasti  

Príloha č. 5 - Kritériá na vyhodnotenie ponúk   
Príloha č. 6 - Návrh spoločností, ktoré môžu byť vyzvané na predloženie ponuky  
Príloha č. 7 - Vyhlásenie zainteresovaných osôb   

Príloha č. 8 - Potvrdenie odboru financií o finančnom krytí 

 

Časť I. - ŽIADATEĽ  

Vyjadrenie zamestnancov z pohľadu základnej finančnej kontroly podľa § 7 zákona č.  
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  

Žiadateľ / Verejný obstarávateľ:  

Potvrdzujem že:  
opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia podmienky účasti najmä ekonomické a  
finančné / odborné a technické požiadavky SÚ – NIE SÚ zadefinované jednoznačne/ úplne/ 
presne  a nestranne.  

Vypracoval:  

PhDr. Zuzana Bakošová - ekonómka školy 

 

Dátum: 

Schválil:  

Mgr. Eva Horníková – riaditeľka školy 

 

Dátum  schválenia:   

 

  

RIADITEĽKA OvZP 

Stanovisko riaditeľky OvZP: 

SCHVAĽUJEM - NESCHVAĽUJEM 
zabezpečenie procesu verejného obstarávania  

v súlade s predloženou požiadavkou na 
verejné  obstarávanie, dokladmi a 

dokumentami 

Dátum:   

                               Mgr. Eva Horníková  

    riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.1 - Požiadavky na obstarávanie   

Podrobný opis predmetu zákazky  

Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je nákup a dodanie varného kotla do ŠJ pri Základnej škole, Karloveská 61, Bratislava. 

Predmet zákazky zahŕňa: 

1. dovoz varného kotla na miesto určené verejným obstarávateľom, 

2. montáž a inštalácia zariadenia,  

3. školenie – používanie zariadenia,  

4. odvoz a likvidácia starého zariadenia 

Technická špecifikácia požadovaného tovaru:  
 
Varný kotol - plynový: 
 

1. Objem: 200 l 

2. Rozmer: 1400x900x900mm (šxhxv) 

3. Príkon plyn: 26kW 

4. Príkon elektro: 0,25kW/230V 

5. Vnútorný rozmer vložky: 1100x680x350mm 

6. Ohrev: nepriamy 

7. Hranatá vložka, min. 2 stupne nastavenia výkonu 

8. Vypúšťanie: výpustný ventil 

9. Elektronické zapaľovanie 

10. Armatúra na napúšťanie vody  

11. Komín k plynovému kotlu    

 
 
V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených  
dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu  
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o  
verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.   

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové,  
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je  
obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503- 
9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).  

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených  
dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu  



krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už  
vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom  
zákazky definovaným v rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 z 12.  
júla 2018).   

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím /  
plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 - Požiadavky na obstarávanie   

Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a jej výpočet  

Celková predpokladaná hodnota bola určená do 5070 Eur bez DPH.  

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe aritmetického priemeru cenových ponúk  v 
prieskume trhu zo dňa 30.04.2021 na 5070 bez DPH   

Zoznam oslovených spoločností a ich návrhy na plnenie v EUR bez DPH:  

Obchodné meno:   

Adresa sídla:   

IČO:   

Návrh na plnenie   

v EUR bez DPH: 

 

Obchodné meno:   

Adresa sídla:   

IČO:   

Návrh na plnenie   

v EUR bez DPH: 

 

Obchodné meno:   

Adresa sídla:   

IČO:   

Návrh na plnenie   

v EUR bez DPH: 

 

 

 

Aritmetický priemer cenových ponúk: 5070 EUR bez DPH;  

Dokumentácia z prieskumu trhu a cenové ponuky tvoria samostatnú prílohu tejto  
požiadavky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 - Požiadavky na obstarávanie  

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky  

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky.  

Predmet objednávky:  

Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný  v 
Prílohe č.1.  

Cena objednávky  

Celková cena objednávky je vyplní uchádzač EUR bez DPH, t.j. vyplní uchádzač EUR s DPH za  celý 

predmet zákazky v súlade s predloženým návrhom na plnenie / rozpisom celkovej ceny za celý  

predmet objednávky.   

Podrobný rozpis ceny:  

Ako podrobný rozpis ceny budú slúžiť Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií   

Podmienky plnenia  

Plnenie predmetu zákazky najneskôr do 8 týždňov odo dňa vyhotovenia objednávky a jej doručenia  

dodávateľovi.  

Platobné podmienky  

Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená dodávateľom na podklade objednávateľom potvrdeného  

odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti  

vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo  

faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné  

náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na  

prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.   

 

Záručné podmienky:   

Záruka 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zákazky.   

Spoločné ustanovenia  

Dodávateľ dodá nový, doposiaľ nepoužitý tovar.  

Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať tovar spĺňajúci všetky funkčné a technické vlastnosti stanovené v  

technickej špecifikácii predmetu zákazky, ktorý je nový, originálny, funkčný bez zjavných nedostatkov,  

dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje  právo 

nepodpísať dodací list, neprevziať dodaný tovar podľa tejto objednávky, nezaplatiť cenu za riadne  nedodaný 

tovar podľa tejto objednávky a odstúpiť od tejto objednávky pre podstatné porušenie tejto  objednávky.  



Dodávateľ okrem dodania tovaru na miesto plnenia zabezpečí aj jeho vykládku na mieste plnenia a zabezpečí  

jeho montáž, odvoz a likvidáciu prepravných obalov.  

Celková cena za celý predmet zákazky zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s plnením  predmetu 

objednávky (náklady na balné, naloženie, doprava na miesto plnenia, vykládka a vynáška  v mieste v plnenia, 

montáž, odvoz a likvidácia balných obalov.)  

V prípade, že Dodávateľ v deň predkladania cenovej kalkulácie objednávateľovi nie je platcom DPH a  následne 

po vyhotovení objednávky sa stane platcom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny predmetu zákazky  o hodnotu 

DPH. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného  

členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej  

ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH.  

Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č.  

222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.  

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v  

znení neskorších predpisov.  

Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného  

zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.  

Dodávateľ berie na vedomie, že uzatvára tento zmluvný vzťah s objednávateľom ako orgánom spravujúcim  

majetok MČ Karlova Ves, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení  neskorších predpisov „čo 

nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a  ekonomickými záujmami osôb“, na 

základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode  informácií zverejňuje všetky 

informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania  verejných financií alebo nakladania 

s majetkom MČ Karlova Ves a štátu za účelom  zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 

verejných financií občanmi a na základe tejto  skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto objednávky, 

resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej  všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, 

identifikácia zmluvných strán, osobné údaje,  obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej 

stránke objednávateľa za účelom zvyšovania  transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných 

financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje  bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  

 

 

 

Dátum:       Podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 



Príloha č. 4 - Požiadavky na obstarávanie  

Podmienky účasti   

Návrh podmienok účasti - osobné postavenie (§ 32 zákona):  

Požadovaný doklad podľa: § 32 ods. 1  

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného  
postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon").  

OSOBNÉ POSTAVENIE  
Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie  
podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a  
ods. 5 zákona o VO.  

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné 
nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.  

Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods.3 
zákona  o VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie a 
zverejnených  na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný 
predkladať doklady  preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) 
zákona o VO.   

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO bude overovaná 
verejným  obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy.  

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO bude overovaná 
verejným  obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.</b>  

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje  
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny  
osobitne.  

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen 
skupiny  len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.   

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti 
podľa  § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich 
splnenie týchto  spochybnených podmienok účasti.  

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO nesmie  
verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1  
písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona 

 

 

Ďalšie osobitné podmienky potrebné na plnenie zmluvy/ požadované doklady: 

Požadujú sa nasledovné doklady:  

  

Ako súčasť ponuky sa požaduje predložiť:  

 

a) technické listy ponúkaného zariadenia, vrátane technických parametrov pre posúdenie  splnenia 

minimálnych požiadaviek na požadované dodávky. 



Príloha č.5 - Požiadavky na obstarávanie   

Kritériá na vyhodnotenie ponúk   

Hodnotiacim kritériom je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 

 Návrh na plnenie kritéria:  

p.  

č. 

Názov položky  Mer  

ná   

jedn  

otka   

(MJ) 

Počet   

MJ 

Cena za   
1MJ v EUR  

bez DPH 

Cena za 1   
MJ v EUR s  

DPH 

Cena celkom  
v EUR bez   

DPH 

Cena celkom   

v EUR s DPH 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.         

6.         

 

Celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky   

Výška DPH v EUR  



Celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky  

 

 

Pozn.: Celková cena za celý predmet zákazky zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s plnením  
predmetu objednávky (náklady na balné, naloženie, doprava na miesto plnenia, vykládka a vynáška  v 
mieste v plnenia, montáž, odvoz a likvidácia balných obalov. 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú  cenu.  

V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po vystavení  

objednávky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v  prípade 

zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná  a nemenná a 

bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6 Požiadavky na obstarávanie  

Návrh spoločností, ktoré môžu byť vyzvané na predloženie ponuky  

Obchodné meno:   

Adresa sídla:   

IČO:   

Meno kontaktnej   

osoby: 

 

Tel:     

    

Obchodné meno:   

Adresa sídla:   

IČO:   

Meno kontaktnej   

osoby: 

 

Tel:     

    

Obchodné meno:   

Adresa sídla:   

Meno kontaktnej   

osoby: 

 

IČO:   

Tel:     

    

Obchodné meno:   

Adresa sídla:   

IČO:   

Meno kontaktnej   

osoby: 

 



Tel:   email   

    

Obchodné meno:   

Adresa sídla:   

IČO:   

Meno kontaktnej   

osoby: 

 

Tel:     

    

 

 

Pozn.: V rámci zadávania zákazky budú oslovované hospodárske subjekty, ktoré sú identifikované  
vo vyššie uvedenej tabuľke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 7 Požiadavky na obstarávanie  

Vyhlásenie   

zainteresovaných osôb   
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov a ďalších dokumentov  

k verejnému obstarávaniu  

V súlade s § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že v súvislosti s prípravou a vyhotovením  
súťažných podkladov, ďalších dokumentov k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky:  
 

„Nákup a dodanie varného kotla do ŠJ pri Základnej škole, Karloveská 61, Bratislava.“ 

nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo  
porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, som nestranný a budem  
zachovávať mlčanlivosť o obsahu súťažných podkladov a ďalších dokumentov až do dňa, keď sa  
poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. V prípade, že dôjde ku konfliktu záujmom zainteresovanej  
osoby verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu t.j. najmä  
vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy, alebo realizácie verejného obstarávania, alebo  
úprava jej povinnosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov.  

Zainteresované osoby: 

   

P.č.  

Meno a priezvisko, titul., funkcia  Dátum  Podpis 

1. Mgr. Eva Horníková 

riaditeľka školy 

  

2. PhDr. Zuzana Bakošová 

ekonómka školy 

  

3. Marek Ravasz 

Vedúci ŠJ  

  

4. Rudolf Kurbel 

hlavný kuchár 

  

5.    

6.    

7.    

9.    

 



 

Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

Názov zákazky/koncesie:  Nákup a dodanie varného kotla do ŠJ pri 

Základnej škole, Karloveská 61, Bratislava. 

 

Meno:  Eva 

Priezvisko:  Horníková 

Osobné číslo:   

Status:  Riaditeľka školy 

Právomoci vo väzbe na 
verejné  obstarávanie:  

zodpovedná za udelenie súhlasu k realizácii VO za školu  

Vyjadrenie 
zainteresovanej  osoby:  

Nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k opisu predmetu  
zákazky, podmienkam účasti a obchodným/zmluvným  
podmienkam, ako ani vo vzťahu k hospodárskemu subjektu,  
ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií,  
záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo  
poskytovateľovi/dodávateľovi/zhotoviteľovi. 

Dátum:  

Podpis zainteresovanej osoby:  

 

 

Názov zákazky/koncesie:  Nákup a dodanie varného kotla do ŠJ pri 

Základnej škole, Karloveská 61, Bratislava. 

 

Meno:  Zuzana  

Priezvisko:  Bakošová 

Osobné číslo:  313 

Status:  Ekonómka školy 

Právomoci vo väzbe 
na  verejné 
obstarávanie:  

Osoba zodpovedná sa realizáciu verejného obstarávania 
zákazky  s nízkou hodnotou 



Vyjadrenie 
zainteresovanej  osoby:  

Nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k opisu predmetu  
zákazky, podmienkam účasti a obchodným/zmluvným  
podmienkam, ako ani vo vzťahu k hospodárskemu  
subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových  
konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo  
poskytovateľovi/dodávateľovi/zhotoviteľovi. 

Dátum:  

Podpis 
zainteresovanej  
osoby: 

 

 

 

Názov zákazky/koncesie:  Nákup a dodanie varného kotla do ŠJ pri 

Základnej škole, Karloveská 61, Bratislava. 

 

Meno:  Marek 

Priezvisko:  Ravasz 

Osobné číslo:   

Status:  Vedúci ŠJ  

Právomoci vo väzbe 
na  verejné 
obstarávanie:  

osoba zodpovedná za schvaľovanie opis predmetu zákazky  
vrátane technickej špecifikácie, schvaľovanie výsledku  a 
vyhotovenie objednávky 

Vyjadrenie 
zainteresovanej  osoby:  

Nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k opisu predmetu  
zákazky, podmienkam účasti a obchodným/zmluvným  
podmienkam, ako ani vo vzťahu k hospodárskemu  
subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových  
konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo  
poskytovateľovi/dodávateľovi/zhotoviteľovi. 

Dátum:  

Podpis 
zainteresovanej  
osoby: 

 

 

 

 

 



Názov zákazky/koncesie:  Nákup a dodanie varného kotla do ŠJ pri 

Základnej škole, Karloveská 61, Bratislava. 

 

Meno:  Rudolf 

Priezvisko:  Kurbel 

Osobné číslo:   

Status:  Hlavný kuchár 

Právomoci vo väzbe 
na  verejné 
obstarávanie:  

Osoba zodpovedná za schvaľovanie podkladov a ďalších  
dokumentov k verejnému obstarávaniu, schvaľovanie  
výsledku 

Vyjadrenie 
zainteresovanej  osoby:  

Nie som v konflikte záujmov vo vzťahu k opisu predmetu  
zákazky, podmienkam účasti a obchodným/zmluvným  
podmienkam, ako ani vo vzťahu k hospodárskemu  
subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových  
konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo  
poskytovateľovi/dodávateľovi/zhotoviteľovi. 

Dátum:  

Podpis 
zainteresovanej  
osoby: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.8 Požiadavky na obstarávanie  

POTVRDENIE ODBORU FINANCIÍ O FINANČNOM KRYTÍ/ŽIADANKA 

Finančné krytie zákazky potvrdené finančným transferom. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Poskytovateľ: PhDr. Zuzana Bakošová, ekonómka školy  

(meno, priezvisko, funkcia)  

Osobné údaje poskytovateľa:  

Účel spracúvania: vyhlásenie o konflikte záujmov v procese verejného obstarávania v zmysle  
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v 
znení neskorších predpisov   

Príjemca: prevádzkovateľ  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude  

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu  

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním mojich  
osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných  
údajov.  

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí  
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí  
primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými  
mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným  
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  

Práva poskytovateľa osobných údajov:  

− súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek odvolať písomnou  

formou na adrese Prevádzkovateľa,  

− Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom  a právo 

na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať  proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov,  

− Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo  

podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu  
osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.   

Bratislava dňa ......................................  

.............................................................  



Súhlas so spracúvaním osobných údajov  

Poskytovateľ: Mgr. Eva Horníková , riaditeľka školy  

(meno, priezvisko, funkcia)  

Osobné údaje poskytovateľa:  

Účel spracúvania: vyhlásenie o konflikte záujmov v procese verejného obstarávania v zmysle  
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v 
znení neskorších predpisov   

Príjemca: prevádzkovateľ  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude  

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu  

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním mojich  
osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných  
údajov.  

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí  
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí  
primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými  
mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným  
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  

Práva poskytovateľa osobných údajov:  

− súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek odvolať písomnou  

formou na adrese Prevádzkovateľa,  

− Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom  a právo 

na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať  proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov,  

− Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo  

podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu  
osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.   

Bratislava dňa .....................................  

.............................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súhlas so spracúvaním osobných údajov  

Poskytovateľ: Marek Ravasz   

(meno, priezvisko, funkcia)  

Osobné údaje poskytovateľa:  

Účel spracúvania: vyhlásenie o konflikte záujmov v procese verejného obstarávania v zmysle  
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v 
znení neskorších predpisov   

Príjemca: prevádzkovateľ  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude  

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu  

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním mojich  
osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných  
údajov.  

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí  
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí  
primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými  
mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným  
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  

Práva poskytovateľa osobných údajov:  

− súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek odvolať písomnou  

formou na adrese Prevádzkovateľa,  

− Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom  a právo 

na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať  proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov,  

− Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo  

podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu  
osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.   

Bratislava dňa ......................................  

.............................................................  

podpis Poskytovateľa 

 

 

 

 

 

 

 



Súhlas so spracúvaním osobných údajov  

Poskytovateľ: Rudolf Kurbel   

(meno, priezvisko, funkcia)  

Osobné údaje poskytovateľa:  

Účel spracúvania: vyhlásenie o konflikte záujmov v procese verejného obstarávania v zmysle  
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v 
znení neskorších predpisov   

Príjemca: prevádzkovateľ  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude  

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu  

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním mojich  
osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných  
údajov.  

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí  
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí  
primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými  
mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným  
všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  

Práva poskytovateľa osobných údajov:  

− súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek odvolať písomnou  

formou na adrese Prevádzkovateľa,  

− Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom  a právo 

na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať  proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenos údajov,  

− Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo  

podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu  
osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.   

Bratislava dňa ......................................  

.............................................................  

podpis Poskytovateľa 

 


