Manuál verejného obstarávania v kocke
Informácie, rady a praktické postupy pre obstarávateľov a dodávateľov
Obsah CD:
A. Nadlimitné zákazky
A1. Verejná súťaž


































0_Verejná súťaž - krok za krokom
1_Prieskum trhu
2_Záznam z vykonaného prieskumu trhu
3_Harmonogram
4_Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti
5_Oznámenie o konflikte záujmov
6_Zaslanie vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky
7_Zápisnica z miesta dodania predmetu zákazky
8_Zoznam záujemcov
9_Prezenčná listina zástupcov VO, ktorí vykonali obhliadku
10_Prezenčná listina zástupcov záujemcov, ktorí vykonali obhliadku
11_Rozhodnutie o zriadení komisie
12_Dodatok k Rozhodnutiu o zriadení komisie
13_Menovací dekrét člena komisie
14_Čestné vyhlásenie člena komisie
15_Životopis
16_Potvrdenie o prevzatí ponuky
17_Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
18_Zápisnica z otvárania ponuky – Ostatné
19_Prezenčná listina členov komisie
20_Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti
21_Hodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona
22_Hodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 33 zákona
23_Hodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 34 až 36 zákona
24_Prezenčná listina členov komisie
25_Žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
26_Oznámenie o vylúčení
27_Zápisnica z úvodného úplného vyhodnotenia ponúk – Ostatné
28_Úvodné úplné vyhodnotenie ponúk – Ostatné
29_Prezenčná listina členov komisie na úvodnom úplnom vyhodnotení
ponúk
30_Žiadosť o vysvetlenie ponuky
31_Oznámenie o vylúčení ponuky
32_Oznámenie o otváraní ponúk – Kritériá






















33_Zápisnica z otvárania časti ponúk – Kritériá
34_Zápisnica z úvodného úplného vyhodnotenia ponúk – Kritériá
35_Žiadosť o vysvetlenie ponuky
36_Hodnotenie návrhov na plnenie kritérií
37_Prezenčná listina členov komisie na úplnom úvodnom vyhodnotení
ponúk – Kritériá
38_Oznámenie o vylúčení ponuky
39_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
40_Žiadosť o predloženie dokladov
41_Dodatok k Zápisnici z posúdenia splnenia podmienok účasti
42_Dodatok k zápisnici z vyhodnotenia ponúk – Kritériá
43_Oznámenie o vylúčení
44_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – prijíma sa
45_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - neprijíma sa
46_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
47_Výzva na odstránenie nedostatkov žiadosti o nápravu
48_Zamietnutie žiadosti o nápravu
49_Oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu
50_Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu
51_Vykonanie nápravy z vlastnej iniciatívy
52_Vyjadrenie k námietkam

A2. Reverzná verejná súťaž






















0_Reverzná verejná súťaž – krok za krokom
1_Prieskum trhu
2_Záznam z vykonaného prieskumu trhu
3_Harmonogram
4_Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti
5_Oznámenie o konflikte záujmov
6_Súťažné podklady
7_Zaslanie vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky
8_Zápisnica z obhliadky miesta dodania predmetu zákazky
9_Zoznam záujemcov, ktorí prejavili záujem o obhliadku
10_Prezenčná listina zástupcov VO, ktorí vykonali obhliadku
11_Prezenčná listina zástupcov záujemcov, ktorí vykonali obhliadku
12_Rozhodnutie o zriadení komisie
13_Dodatok k rozhodnutiu o zriadení komisie
14_Menovací dekrét člena komisie
15_Čestné vyhlásenie člena komisie
16_Životopis
17_Potvrdenie o prevzatí ponuky
18_Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
19_Zápisnica z otvárania ponúk
20_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk





























21_Prezenčná listina členov komisie na vyhodnotení ponúk
22_Vyhodnotenie ponúk
23_Hodnotenie návrhov na plnenie kritérií
24_Žiadosť o vysvetlenie ponuky
25_Oznámenie o vylúčení ponuky
26_Žiadosť o vysvetlenie ponuky
27_Oznámenie o vylúčení ponuky
28_Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti
29_Hodnotenie splnenia podmienok účasti - § 32
30_Hodnotenie splnenia podmienok účasti - § 33
31_Hodnotenie splnenia podmienok účasti - § 34 až 36
32_Prezenčná listina členov komisie z vyhodnotenia podmienok
33_Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie dokladov
34_Oznámenie o vylúčení
35_Žiadosť o predloženie dokladov
36_Dodatok k zápisnici z posúdenia splnenia podmienok
37_Dodatok k zápisnici z vyhodnotenia ponúk
38_Oznámenie o vylúčení
39_Informácia o výsledku hodnotenia ponúk – prijíma sa
40_Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - neprijíma sa
41_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
42_Výzva na odstránenie nedostatkov žiadosti o nápravu
43_Zamietnutie žiadosti o nápravu
44_Oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu
45_Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu
46_Vykonanie nápravy z vlastnej iniciatívy
47_Vyjadrenie k námietkam

A3. Inovatívne partnerstvo


0_Postupnosť krokov

A4. Priame rokovacie konanie s jedným uchádzačom













0_Priame rokovacie konanie krok za krokom
1_Výzva na prieskum trhu
2_Záznam z vykonaného prieskumu trhu
3_Harmonogram
4_Odôvodnenie použitia PRK
5_Výzva na rokovanie v rámci PRK
6_Rozhodnutie o zriadení komisie
7_Dodatok k Rozhodnutiu o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk
8_Menovací dekrét člena komisie na vyhodnotenie ponúk
9_Čestné vyhlásenie člena komisie na vyhodnotenie ponúk
10_Vzor životopisu člena komisie na vyhodnotenie ponúk
11_Zápisnica z rokovania v rámci PRK





















12_Prezenčná listina členov komisie prítomných na rokovaní
13_Prezenčná listina zástupcov záujemcu prítomných na rokovaní
14_Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti
15_Tabuťka – hodnotenie splnenia podmienok účasti § 32 zákona
16_Tabuľka – hodnotenie splnenia podmienok účasti § 33 zákona
17_ Tabuľka – hodnotenie splnenia podmienok účasti § 28, § 30 zákona
18_ Prezenčná listina zástupcov verejného obstarávateľa z vyhodnotenia
splnenia podmienok účasti
19_Výzva na predkladanie ponuky
20_Uchádzač, ktorému bola zaslaná výzva na predkladanie ponuky
21_Potvrdenie o prevzatí ponuky
22_Uchádzač, ktorý predložil ponuku
23_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
24_Tabuľky – hodnotenie ponúk § 53
25_Prezenčná listina členov komisie – vyhodnotenie ponúk
26_Žiadosť o predloženie dokladov
27_Dodatok k Zápisnici z posúdenia splnenia podmienok účasti
28_Prezenčná listina členov komisie z posúdenia splnenia podmienok
účasti – Dodatok k zápisnici
29_Informacia o výsledku vyhodnotenia ponúk – úspešný uchádzač
30_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov –
PROFIL

A5. Elektronická forma obstarávania




0_Súťažné podklady pre verejnú súťaž so zapracovanou elektronizáciou
1_Forma JED-u vytvorená verejným obstarávateľom bez jeho predvyplnenia
2_Pred-vyplnená elektronická forma JED-u vytvorená verejným
obstarávateľom

B. Podlimitné zákazky
B1. Reverzná podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska a bez
elektronickej aukcie











0_Reverzná podlimitná zákazka bez využitia ET bez EA - krok za krokom
1_Prieskum trhu
2_Záznam z vykonaného prieskumu trhu
3_Harmonogram
4_Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti
5_Oznámenie o konflikte záujmov
6_Súťažné podklady
7_Poskytnutie vysvetlenia
8_Zápisnica z obhliadky miesta dodania predmetu zákazky
9_Zoznam záujemcov o obhliadku








































10_Prezenčná listina zástupcov verejného obstarávateľa, ktorí vykonali
obhliadku
11_Prezenčná listina zástupcov záujemcov, ktorí vykonali obhliadku
12_Rozhodnutie o zriadení komisie
13_Dodatok k rozhodnutiu o zriadení komisie
14_Menovací dekrét člena komisie
15_Čestné vyhlásenie člena komisie
16_Životopis
17_Potvrdenie o prevzatí ponuky
18_Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
19_Zápisnica z otvárania ponúk
20_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
21_Prezenčná listina členov komisie na vyhodnotení ponúk
22_Vyhodnotenie ponúk
23_Hodnotenie návrhov na plnenie kritérií
24_Žiadosť o vysvetlenie ponuky
25_Oznámenie o vylúčení ponuky
26_Žiadosť o vysvetlenie ponuky
27_Oznámenie o vylúčení ponuky
28_Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti
29_Hodnotenie splnenia podmienok účasti - § 32
30_Hodnotenie splnenia podmienok účasti - § 33
31_Hodnotenie splnenia podmienok účasti - § 34 až 36
32_Prezenčná listina členov komisie z vyhodnotenia podmienok
33_Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie dokladov
34_Oznámenie o vylúčení
35_Žiadosť o predloženie dokladov
36_Dodatok k zápisnici z posúdenia splnenia podmienok
37_Dodatok k zápisnici z vyhodnotenia ponúk
38_Oznámenie o vylúčení
39_Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - prijíma sa
40_Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - neprijíma sa
41_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
42_Výzva na odstránenie nedostatkov žiadosti o nápravu
43_Zamietnutie žiadosti o nápravu
44_Oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu
45_Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu
46_Vykonanie nápravy z vlastnej iniciatívy
47_Vyjadrenie k námietkam

B2. Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska bez elektronickej
aukcie


0_Podlimitná zákazka bez využitia ET bez EA- krok za krokom













































1_Súťažné podklady
2_Konflikt záujmov
3_Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácii
4_Zápisnica z prípravných trhových konzultácií
5_Zapisnica z obhliadky miesta dodania predmetu zákazky
6_Zoznam záujemcov, ktorí prejavili záujem o obhliadku
7_Prezenčná listina záujemcov, ktorí vykonali obhliadku
8_Prezenčná listina zástupcov VO, ktorí vykonali obhliadku
9_Rozhodnutie o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk
10_Dodatok k rozhodnutiu o zriadení komisie
11_Menovací dekrét člena komisie na vyhodnotenie ponúk
12_Čestné vyhlásenie člena komisie na vyhodnotenie ponúk
13_Vysvetlenie informácií na vypracovanie ponuky a preukázanie
podmienok účasti
14_Zoznam záujemcov, ktorým bolo poskytnuté vysvetlenie informácií
15_Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku
16_Zápisnica z otvárania ponúk
17_Prezenčná listina zástupcov uchádzača na otváraní ponúk
18_Prezenčná listina zástupcov VO na otváraní ponúk
19_Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti
20_Hodnotenie splnenia podmienok účasti - § 114 a § 32
21_Hodnotenie splnenia podmienok účasti - § 114 a § 33
22_Hodnotenie splnenia podmienok účasti - § 114, § 34 a § 36
23_Žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov
24_Žiadosť o vysvetlenie JED a predložených dokladov
25_Prezenčná listina z posúdenia splnenia podmienok účasti
26_Oznámenie o vylúčení pre nesplnenie podmienok účasti
27_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
28_Prezenčná listina členov komisie na vyhodnotenie ponúk
29_Žiadosť o vysvetlenie nízkej ponuky
30_Vyhodnotenie ponúk
31_Oznámenie o vylúčení ponuky
32_Oznámenie o vylúčení mimoriadne nízkej ponuky
33_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - neúspešný uchádzač
34_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - úspešný uchádzač
35_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
36_Žiadosť o predloženie dokladov nahradených JED
37_Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania
38_Správa o zákazke
39_Oznámenie o zrušení
40_Výzva na odstránenie nedostatkov
41_Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu - vyhovuje sa
42_Zamietnutie žiadosti o nápravu
43_Zamietnutie žiadosti o nápravu doručenej po lehote




44_Vykonanie nápravy z vlastnej iniciatívy
45_Vyjadrenie k námietkam

C. Zákazky s nízkou hodnotou
 Smernica – Verejné obstarávanie v podmienkach verejného obstarávateľa
 Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
 Zoznam hospodárskych subjektov, ktorým bola zaslaná výzva na
predloženie ponuky v rámci vykonávaného prieskumu trhu
 Záznam z vyhodnotenia ponúk v rámci zadávania zákazky podľa § 117
zákona
 Formulár – Konflikt záujmov podľa § 23 zákona
 Oznámenie o prijatí ponuky
 Oznámenie o neprijatí ponuky
 Test bežnej dostupnosti
 Poverenie k výkonu prieskumu trhu
D. Zákony a súvisiace predpisy
 Zákon o verejnom obstarávaní

