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Predpokladaná hodnota zákazky
Prijímateľ stanoví postup vo verejnom obstarávaní podľa výšky PHZ a podľa skutočnosti, či je
predmetom zákazky tovar a služba, ktorá je v zmysle § 2 ods. 5 písm. o) a § 2 ods. 6 a 7 ZVO
definovaná ako bežne dostupná na trhu. Na výber postupu majú vplyv aj špecifiká predmetu zákazky
a okolnosti, za ktorých sa zákazka zadáva.
V závislosti od finančných limitov je zákazka nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou a to
v závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky. Finančné limity sú vymedzené v § 5 ZVO, vo
vyhláške ÚVO, ktorou sa stanovuje limit pre nadlimitné zákazky a v príslušnom metodickom
usmernení ÚVO.
Výber postupu u subjektov, ktoré nie sú verejnými obstarávateľmi podľa § 7 ZVO ani obstarávateľmi
podľa § 9 a ktorým poskytne verejný obstarávateľ (napr. RO) finančné prostriedky na dodanie tovaru,
poskytnutie služieb alebo realizáciu stavebných prác, závisí od percentuálneho podielu poskytnutého
príspevku a predpokladanej výšky PHZ.
Tabuľka výberu postupu vo verejnom obstarávaní u subjektov, ktorým bol poskytnutý príspevok
od verejného obstarávateľa (osoba podľa § 8 ZVO)

Zákazka

Nadlimitná zákazka

Druh zákazky

Suma bez DPH

Tovary/Služby

≥ 135 000 EUR

Práce

≥ 5 225 000 EUR

Služby
(sociálne alebo iné osobitné – príloha č. 1 ZVO)

≥ 750 000 EUR

Podlimitná zákazka
s využitím elektronického
trhoviska alebo bez
využitia elektronického
trhoviska

Tovary/Služby

≥ 40 000 EUR

Potraviny

≥ 80 000 EUR

Práce

≥ 140 000 EUR

Služby
(sociálne alebo iné osobitné – príloha č. 1 ZVO)

≥ 400 000 EUR

Zákazka s nízkou hodnotou

Tovary/Služby/Práce

PHZ nižšia ako
podlimitný limit

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) sa stanovuje v súlade s § 6 ZVO, a to za každý samostatný
predmet obstarávania v EUR bez DPH za obdobie trvania zmluvy.

Do PHZ sa zahŕňa aj hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť; všetky formy opcií a
všetky prípadné predĺženia zmluvy, ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom
súťaže návrhov ako aj predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a
obstarávateľ poskytne v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác.
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Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z
ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, PHZ sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt
všetkých častí zákazky.
Zákazku nie je možné rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty, bez zrejmého
dôvodu, s cieľom znížiť výšku PHZ pod finančné limity podľa ZVO (a tak sa vyhnúť použitiu postupu
zadávania nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky).
Spôsob určenia PHZ nie je v ZVO presne definovaný. Najčastejšie sa v praxi využíva prieskum trhu
realizovaný prostredníctvom:
-

-

Priameho písomného oslovenia potenciálnych dodávateľov, ktorí dodávajú rovnaký
alebo porovnateľný predmet zákazky (napr. e-mailom, listom),
prieskumu vykonaného na základe informácií o cenách zverejnených na webových
sídlach potenciálnych dodávateľov alebo na základe informácií o cenách uvedených na
elektronickom trhovisku1,
prieskumu informácií o cenách uvedených v cenníkoch a katalógoch potenciálnych
dodávateľov,
v prípade stavebných prác je možné na preukázanie výšky PHZ použiť rozpočet stavby,
ktorý je vypracovaný a opečiatkovaný autorizovanou osobou.

V rámci prieskumu trhu je potrebné získať alebo identifikovať čo najväčší počet cenových ponúk,
zmlúv alebo plnení (minimálne však 3), a to s cieľom určiť čo najreálnejšiu hodnotu cien na trhu.
PHZ musí byť platná v čase začatia VO, preto sa odporúča pri jej určení brať do úvahy informácie
o cenách rovnakých alebo porovnateľných predmetov zákazky nie starších ako 3 mesiace.

Upozornenie:
Sumy uvedené v ŽoNFP, resp. v zmluve o poskytnutí NFP nie je možné
považovať za údaj preukazujúci určenie PHZ.

Prijímateľ je povinný písomne zdokumentovať spôsob určenia PHZ. Pre tieto účely môže použiť
vzorový formulár Prieskum trhu pre účely určenia PHZ, ktorý je súčasťou tohto dokumentu. Prijímateľ
môže použiť aj vlastný dokument, ktorý však musí obsahovať minimálne náležitosti uvedené vo
vzorovom formulári.
K dokumentu preukazujúcemu spôsob určenia PHZ prijímateľ priloží súvisiace dokumenty a dôkazy,
na základe ktorých PHZ určil, napr. cenové ponuky, cenníky, katalógy a pod. Prijímateľ je v zmysle § 6
ods. 18 povinný v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovať aj informácie a podklady, na
základe ktorých určil PHZ.

1

https://www.eks.sk/
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Prieskum trhu pre účely určenia PHZ (vzor)
1. Identifikačné údaje:
Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:
Predmet / názov zákazky:

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

Druh zákazky (tovary / služby / práce):
2.

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

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

Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný2:
a) zoznam oslovených dodávateľov :
Názov osloveného
dodávateľa

Dátum oslovenia

Spôsob oslovenia

Prijatá ponuka:
áno/nie

Suma ponuky
relevantná pre
určenie PHZ
v EUR bez DPH

Poznámka

Suma relevantná
pre určenie PHZ
v EUR bez DPH

Poznámka

b) zoznam predložených ponúk:
Názov dodávateľa, ktorý
predložil ponuku

Dátum
predloženia

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení:
Identifikácia zdroja
údaju

Odkaz na
internetovú stránku
(ak relevantné)

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
3.

Výsledná suma v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu3:

0,00 EUR bez DPH

Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:

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

Miesto a dátum vykonania prieskumu:

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

Prílohy: (Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu PHZ.)

2
3

Vyžaduje sa osloviť alebo identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov.
Určí sa suma v EUR bez DPH ako priemerná cena s posudzovaných cien, podľa § 6 ZVO.
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Test bežnej dostupnosti
Predmet a druh /tovary a služby, stavebné práce/ zákazky:
Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené
kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených
podmienok:
Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu
Áno
Nie
nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe
1
špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo
2 prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň – t. j. neboli
špecifikované jedinečné požiadavky
sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované
pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo
3
poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu – t. j. nebolo potrebné
ich upraviť (ich vlastnosti, podobu)
V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom
čase bežne dostupný na trhu.
Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 ZVO stanovujú podporné pravidlo,
ktoré by malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:
Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu
Áno
Nie
4 sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb
5 sú spotrebného charakteru
V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je
v danom čase bežne dostupný na trhu.
Záver*:

Bežne dostupný/á tovar, služba alebo
stavebná práca
*
Nehodiace sa preškrtnite

Nie bežne dostupný/á tovar, služba
alebo stavebná práca

Prijímateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č.
1 až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky4.
Odôvodnenie:

4

Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné považovať za podstatné porušenie Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
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