
 1 

 

 

 

 

, 

 

 

Odôvodnenie 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami § 117 

 
 

Predmet zákazky: 

Informačný systém „Dotácie“ 

Zmluva o poskytnutí služieb : 

Predmetom zmluvy je rozvoj informačného systému „Dotácie“ podľa zadania objednávateľa. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

podľa § 5 ods. 4 písm. a) civilná zákazka s nízkou hodnotou  
 

 

Organizačný útvar zodpovedný za vecnú stránku VO (TEDO) určil kritéria na dodanie 

služieb  civilnej zákazky s nízkou hodnotou v rámci : 

- spôsobu zadávania zákazky, 

- odôvodnenia zadávania zákazky, 

- naformulovania jednoznačného opisu predmetu zákazky. 

 

 

Organizačný útvar zodpovedný za realizáciu  VO (TEDO) je  povinný:   
- určiť podmienky a kritéria  pre výber dodávateľov predmetu zadávanej zákazky, 

- schváliť odôvodnenie, ktoré schvaľuje predseda aj s finančnými prostriedkami na krytie 

zadávanej zákazky,  

- uzatvorenie zmluvy s vybraným subjektom sa môže zrealizovať ihneď po ukončení 

spôsobu zadávania zákazky, 

- uložiť všetky doklady a dokumentáciu k zadávanej zákazke vrátane chronologického 

záznamu histórie všetkých transakcií uskutočnených v priebehu 5 rokov od uplynutia 

lehoty viazanosti ponúk.  

 

Spôsob financovania:  

Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu príslušného roka. Lehota splatnosti faktúr je 14 

dní od jej doručenia.   

 

Postup vo verejnom obstarávaní:  

Ide o zákazku s nízkou hodnotou na dodanie diela  v súlade s § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 

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

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré boli posúdené na základe 

verejného obstarávania s dodávkami služieb za predchádzajúce roky. Obstarávateľ využije 

priame rokovacie konanie podľa § 115 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Nové 

obstarávanie by spôsobilo významné ťažkosti. 
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Dôvod realizácie :  

Na základe ustanovenia § 81 písm. c). Na základe uvedeného  ide o služby bez zverejnenia 

výzvy,  nakoľko úrad vyjadril  spokojnosť s  plnením dodávateľom, s ktorými bola uzatvorené 

predošlá zmluva a z dôvodu mimoriadnej udalosti, kde počas implementácie nového 

informačného systému nebude zabezpečené spustenie prevádzky v termíne. 

 

V Bratislave dňa: 14.09.2021 

 
 

 

Postup vo verejnom obstarávaní: 

Daniel Demjén                                                                               ........................................ 

poverená osoba VO                                                                                 podpis                                                                        

 

 

Schválené základnou finančnou kontrolou:                                    
Martina Vajová                                                                                         ....................................... 

za rozpočet                                        podpis 

                     

   Schvaľuje postup vecne príslušný                                                        
   organizačný útvar úradu:                                                                      ........................................ 

   Ing. Jana Hanáková        podpis 

   Riaditeľ TEDO  

 

 

Schvaľuje: 

Mgr. Milan Ján Pilip 

predseda                           ....................................... 

                                                                                    podpis 


