
P.č. Kroky vo verejnom obstarávaní

Termíny a lehoty 
1 

pre Prijímateľa 

(uviesť konkrétny, resp.  

predpokladaný dátum/termín
2 

jednotlivých krokov vo verejnom 

obstarávaní)

1.

Zaslanie predbežného oznámenia na zverejnenie do vestníka 

Publikačného úradu a Úradu pre verejné obstarávanie (ak 

relevantné)

nie

2.
Zaslanie návrhu oznámenia o vyhlásení VO a návrhu SP 

Poskytovateľovi za účelom 1. ex ante kontroly pred vyhlásením VO
nie

3.
Odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do vestníka Publikačného 

úradu a Úradu pre verejné obstarávanie  
28.10.2022

4. Lehota na predkladanie ponúk (podľa oznámenia o vyhlásení VO) 5.12.2022  13:00:00 hod

5.

Otváranie ponúk- elektronicky,  účasť uchádzačov zabezpečená 

prístupom do systému /pri uplatnení e-aukcie -prístup sa 

neumožňuje 

5.12.2022 13:30:00 hod 

6.
Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria/určenie predbežného 

poradia
7.12.2022

7.

Vyhodnotenie ponúk - splnenie podmienok účasti a splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky /u uchádzača umiestneného na 

prvom mieste v predbežnom poradí (superreverz) ,  

vyhodnocovanie podmienok účasti - požiadavka na predloženie 

dokaldov  -    vysvetlenie  a požiuadavka na vysvetlenie ponuky - 

predlžuje sa lehota  (+ 5 dní  x počet vysvetlení ) 

21.12.2022

8. Rokovanie s úspešným uchádzačom o znížení ceny 28.12.2022

9. Odoslanie oznámenia o výsledku VO,  výzva na súčinnosť 2.1.2023

12. Uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom 
3 16.1.2023

15. Odoslanie dokumentácie na výkon ex - post kontroly do 31.1.2023 

 

1  - Pri plánovaní termínov a lehôt sa  nezapočítava  čas potrebný na vyriešenie možných revíznych postupov

2 - pri plánovaní termínov a lehôt je potrebné zohľadníť lehoty na výkon kontroly VO poskytovateľom, Jednotná 

príručka/MIRI_CKO - https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ 

3 - v prípade určenie predpokladaného dátumu uzavretia zmluvy je potrebné zohľadniť čas na výkon dobrovoľnej 

ex - ante kontroly pred uzavvretím zmluvy (ak sa verejný obstarávateľ  rozhodne pre danú kontrolu) 

Predpokladané termínu sú ideálne stanovené, s krátkou rezervou, pričom nie sú započítané lehoty na 

vysvetľovanie SP, vysvetľovanie ponúk - podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky, trvanie e-

aukcie s otvoreným koncom (ak bude požiadavka na e- aukciu s otvoreným koncom) a lehoty spojené s  

revíznym postupm - podanie ŽoN a námietok. 

Nadlimitná zákazka  - 


