Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A 2014-2020

VZORY
Zápisnica (č. x1) z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (vzor)
podľa § 40 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnenie ktorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:
Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa:
Predmet / názov zákazky:
Druh postupu1:
Označenie v Úradnom vestníku EÚ:
Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO:
Dátum a čas vyhodnotenia:
Miesto vyhodnotenia:
Prítomní členovia komisie2:
Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48
ZVO3:
Zoznam uchádzačov / záujemcov4:
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Uchádzač/
Záujemca

Uchádzač 1

Uchádzač 2

Podmienka účasti

Znenie
podmienky
účasti

Predložené
doklady
preukazujúce
splnenie
podmienky

Záver posúdenia
(napr.
splnil/nesplnil/na
vysvetlenie,
doplnenie)

Osobné postavenie § 32
ZVO
Finančné a ekonomické
postavenie § 33 ZVO
Technická. alebo odborná
spôsobilosť § 34 ZVO
Osobné postavenie § 32
ZVO
Finančné a ekonomické
postavenie § 33 ZVO
Technická alebo odborná
spôsobilosť § 34 ZVO

Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 113 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka - užšia súťaž a pod.
Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá je prílohou zápisnice
Uvedie sa stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie (ak relevantné)
4
Pojem záujemca je relevantný napr. v užších súťažiach, rokovacieho konania so zverejnením a pod. Uvádza sa obchodné meno / názov
uchádzača, záujemcu a sídlo / miesto podnikania.
1
2
3
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1.
2.
3.
4.

Zoznam záujemcov / uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie / doplnenie podľa § 40 ods.
4 ZVO:
Zoznam vylúčených uchádzačov / záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:
Zoznam vybratých záujemcov, resp. záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky a
dôvody ich výberu v užšej súťaži5 a v rokovacom konaní so zverejnením6:
Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie s
uvedením dôvodu7:

Členovia komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vyhlasujú, že táto zápisnica
z vyhodnotenia podmienok účasti zodpovedá skutočnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom na
prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Mená a podpisy členov komisie:
Miesto a dátum vypracovania zápisnice:
Prílohy:
1.
2.
3.

Prezenčná listina
Napr. hodnotiaci hárok z posúdenia splnenia kritérií na obmedzenie počtu uchádzačov pri užšej
súťaži
Ďalšie (napr. žiadosť o vysvetlenie / doplnenie; predložené vysvetlenie / doplnenie)

Upozornenie: V zápisnici alebo v prílohe k zápisnici je potrebné uviesť všetky situácie, ktorými sa
prijímateľ zaoberal a vysvetliť, ako sa s nimi vysporiadal, napr. uviesť zdôvodnenie, prečo požiadal
o vysvetlenie (napr. čestného vyhlásenia), v prípade neakceptácie niektorého z dokumentov uviesť,
prečo nepožiadal záujemcu / uchádzača o vysvetlenie a pod.

Uvedie sa v prílohe k zápisnici, hodnotenie splnenia kritérií na obmedzenie počtu záujemcov vo forme hodnotiaceho hárku, z ktorého bude
zrejmé najmä to, ako sa posudzoval každý záujemcom predložený doklad a ako toto posúdenie ovplyvnilo konečný výsledok celkového
hodnotenia všetkých žiadostí o účasť.
6
Použije sa v prípade užšej súťaže, alebo rokovacieho konania so zverejnením
7
Použije sa v prípade užšej súťaže, alebo rokovacieho konania so zverejnením
5
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Zápisnica (č. x1) z vyhodnotenia ponúk (vzor)
podľa § 53 ods. 9 (v nadväznosti na § 548) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:
Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa:
Predmet / názov zákazky:
Druh postupu9:
Označenie v Úradnom vestníku EÚ:
Označenie vo Vestníku VO vedeného ÚVO:
Dátum a čas vyhodnotenia:
Miesto vyhodnotenia:
Prítomní členovia komisie10:
Predložené žiadosti o vysvetlenie podľa § 48
ZVO11:
Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:
Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením
dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:
Obchodné meno /
názov uchádzača,
sídlo / miesto
podnikania
uchádzača

Poradie
uchádzačov

Návrh kritéria na
vyhodnotenie ponúk
predložené uchádzačom

Podiel
subdodávky

Odôvodnenie



Zoznam uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 ZVO:



Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:



Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk:



Ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:



Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu, alebo podpísal zápisnicu
s výhradou:
Záver vyhodnotenia ponúk:



Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk vyhlasujú, že táto zápisnica zodpovedá skutočnosti, čo
potvrdzujú svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto
zápisnice.
8

Relevantné v prípade, ak sa zápisnica vyhotovuje po elektronickej aukcii.
Uvedie sa napr. podlimitná zákazka podľa § 113 ZVO, nadlimitná zákazka - verejná súťaž, nadlimitná zákazka - užšia súťaž a pod.
Uvedú sa mená, alebo odkaz na prezenčnú listinu, ktorá bude prílohou zápisnice, plus informácia či má alebo nemá člen komisie právo
vyhodnocovať,
11
Uvedie sa stručný prehľad žiadostí o vysvetlenie / doplnenie ak nejaké boli riešené
9

10
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Mená a podpisy členov komisie:
Miesto a dátum vypracovania zápisnice:
Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Prezenčná listina
Hodnotiace hárky členov komisie z vyhodnocovania ponúk (kritérií)
Protokol z priebehu elektronickej aukcie a ďalšie súvisiace doklady (ak je to relevantné)
Ďalšie (napr. žiadosť o vysvetlenie ponuky, vysvetlenie ponuky uchádzačom)
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