
Zariadenie pre seniorov, 919 24 Križovany nad Dudváhom č. 54 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom je verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 

1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Profil verejného obstarávateľa Zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom je možné 

nájsť na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie: 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-

profilov/detail/1407?page=1&limit=20&sort=ico&sort-

dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=00611948&obec=&month=&year=2022&text= 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov: Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom 

Sídlo: Križovany nad Dudváhom č. 54, 919 24, Slovenská republika 

IČO: 00611948                                                    DIČ: 2021180964 

Štatutár: PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD., riaditeľka 

Kontaktná osoba: Bc. Miroslava Ježová         Telefón: 033/5584260 

E-mail: ek@zpskrizovany.sk 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) prostredníctvom elektronickej platformy EVO cez 

poverenú kontaktnú osobu.  

Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom zadáva zákazky podľa finančných limitov: 

1. zákazky uvedené v § 1 ods. 2 až 14 ZVO sa obstarávajú bez využitia postupov verejného 

obstarávania 

2. zákazky malého rozsahu podľa § 1 ods. 15 ZVO, t.j. ich predpokladaná hodnota je nižšia ako 

10 000,- EUR bez DPH sa rovnako obstarávajú bez využitia postupov verejného obstarávania 

3. zákazky s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou od 10 000,- EUR bez DPH sa 

obstarávajú: 

a) na základe uskutočnenia vlastného prieskumu trhu. Prieskum trhu, ak si verejný 

obstarávateľ iba zisťuje aktuálne ceny, najmä kvôli určeniu PHZ, je možné vykonať aj 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie.  

b) na základe riadneho verejného obstarávania formou výzvy na predkladanie ponúk, 

kedy verejný obstarávateľ oslovuje naraz viac (minimálne 3) hospodárskych subjektov. 

Toto je možné len cez na to určenú funkcionalitu elektronickej platformy EVO (najmä od 

1.2.2023), resp. cez iný elektronický prostriedok (do 31.1.2023). E-mailová komunikácia sa 

nepovažuje v tomto prípade za elektronický prostriedok.  
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4. podlimitné zákazky sa obstarávajú: 

● tovary a služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO), ktoré sú bežne dostupné na trhu sa 

obstarávajú zjednodušeným postupom podlimitnej zákazky podľa § 109-111 s využitím 

elektronickej platformy  

● tovary a služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO), ktoré nie sú bežne dostupné na 

trhu a stavebné práce sa obstarávajú postupom pre podlimitnú zákazku podľa § 112-116 

s povinnosťou elektronickej platformy 

● služby podľa prílohy č. 1 sa môžu obstarávať zjednodušeným postupom podľa § 111a 

s využitím elektronickej platformy  

5. nadlimitné zákazky sa obstarávajú v súlade so ZVO postupom nadlimitnej zákazky podľa druhu 

verejného obstarávateľa ( §65 ZVO a ďalej) 

 

 

 

 


