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OBEC  KANIANKA 

                                                                       

OKRES  PRIEVIDZA  PSČ  972 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica č. 1/2016 

O jednotnom postupe vykonávania verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek                        

na dodávanie tovaru, poskytovanie sluţieb a uskutočňovanie stavebných prác s predpokladanou 

hodnotou niţšou ako sú stanovené v § 4 finančné limity pre podlimitné zákazky, v súlade so 

zákonom 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

 

 

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

                                                                                                             starosta 

 

V Kanianke, dňa 1.2.2016 
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Preambula 

Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona o verejnom 

obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v platnom znení. Verejný obstarávateľ musí uplatňovať pri zadávaní 

zákaziek princíp transparentnosti, nediskriminácie, efektívnosti a hospodárnosti. 

Rozpočtové, príspevkové a obchodné spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kanianka sú 

verejným obstarávateľom v súlade s § 6 ZVO.  

Článok I.  

Základné pojmy 

1.1. Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy vymedzené zákonom o verejnom obstarávaní, 

ktorými sú VO povinní zadávať všetky druhy zákaziek. 

1.2. Zákazka ako výsledok verejného obstarávania je zmluva s peňaţným plnením uzavretá 

medzi jedným alebo viacerými VO na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými 

uchádzačmi na druhej strane. 

1.3. Zákazka na dodanie tovaru je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na 

splátky alebo prenájom tovaru; môţe zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montáţou. 

1.4. Zákazka na uskutočnenie stavebných prác je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie 

stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných 

prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiely 45 CPV, alebo uskutočnenie 

stavby. 

Stavba – je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú 

funkciu. 

1.5. Zákazka na poskytnutie sluţby je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie sluţby podľa 

Prílohy č. 2. a Prílohy č. 3. cit. zákona. 

1.6. Zákazky podľa výšky predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej PHZ) a podľa typu VO/O               

určuje § 4 cit. zákona: 

- nadlimitná zákazka - limity sú určené Nariadením komisie ES pre všetkých VO/O                                                                                                                                 

- podlimitná zákazka – limity niţšie ako hodnoty pre nadlimitné zákazky  a vyššie ako je 

stanovené ods. 3) cit. zákona. 

Podlimitné zákazky 

-  zákazky na dodanie tovaru (okrem potravín), poskytnutie sluţieb a uskutočnenie stavebných 

prác beţne dostupných na trhu, ktorých PHZ je rovná alebo vyššia ako 5 000.-€ v priebehu 

kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy (obdobie dlhšie ako jeden rok).                          

Po zriadení elektronického trhoviska sa budú beţne dostupné tovary, sluţby a práce obstarávať 

výlučne prostredníctvom elektronického trhoviska. 

-  zákazky na dodanie tovaru (okrem potravín), poskytnutie sluţieb – ostatné -  t.j. tie, 

ktoré nie sú beţne dostupné na trhu a ich PHZ je rovná alebo vyššia ako 20 000.- €,                                                     
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-  zákazky na uskutočnenie stavebných prác – ostatné –t.j. tie, ktoré nie sú beţne 

dostupné na trhu  ak ich PHZ je rovná alebo vyššia ako 30 000.-€. 

- zákazky na dodanie potravín, ktorých PHZ je rovná alebo vyššia ako 40 000.- €. Predpokladaná 

hodnota zákazky je určená na základe skupín CPV potravín – t.j. na základe prvých troch číslic 

CPV. 

1.7. Uchádzač je fyzická,  právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktoré predloţili 

ponuku. 

1.8. Záujemca je fyzická právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktoré poţiadali o účasť 

v uţšej súčasti  alebo si vyţiadali súťaţné podklady. 

1.9. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len PHZ) je cena bez DPH, za ktorú sa obvykle 

predáva/poskytuje rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa obstarávanie 

zákazky začína jej zadávaním. Predpokladaná hodnota zákazky je hodnota tovaru, práce 

alebo sluţby na jeden rok alebo počas trvania zmluvy – ak je zmluva uzavretá na obdobie 

dlhšie ako jeden rok. 

1.10. Prieskum trhu je proces na zistenie aktuálnej hodnoty predmetu zákazky minimálne od 

troch rôznych dodávateľov, ktorí dodávajú podobné predmety zákazky a pôsobia na trhu 

predmetnej komodity ako fyzická, právnická osoba podľa osobitných predpisov SR 

vzťahujúcich sa na výkon podnikateľskej činnosti. 

1.11. Verejný obstarávateľ nemá povinnosť zadávať zákazky, ktoré sú uvedené  v § 1 ods. 

2), ods. 3), ods. 4) zákona o verejnom obstarávaní. 

Článok II.  

Povinnosti pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky niţšou ako finančné 

limity podlimitných zákaziek 

2.1. Prechodné obdobie – do zriadenia elektronického trhoviska  (ďalej ET)                                       

pri zadávaní zákaziek v prechodnom období (§ 155m, ods. 12) cit. zákona                                

(MV SR má zriadiť ET  do 1. 7. 2014). 

2.2. Do zriadenia ET verejný obstarávateľ obstaráva tovary, sluţby a práce, ktoré sú  beţne 

dostupné na trhu a tovary, sluţby a práce, ktoré nie sú beţne dostupné na trhu tak ako tovary, 

sluţby a práce, ktoré nie sú beţne dostupné na trhu a ich predpokladaná hodnota v priebehu 

kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako 

jeden rok je niţšia ako: 

- 20 000.- € bez DPH pre zákazky  na dodanie tovarov a poskytnutie služby 

- 30 000.- € bez DPH pre zákazky na uskutočnenie stavebných prác 

- 40 000.- € bez DPH pre zákazky na dodávku potravín 

 

2.3. Pri zadávaní zákaziek je verejný obstarávateľ povinný postupovať v súlade s § 9 ods. 9. Pri 

zadávaní zákaziek je  verejný obstarávateľ povinný dodrţiavať princípy hospodárnosti 

a efektívnosti tak, aby vynaloţené náklady na obstaranie zákazky boli primerané kvalite 

a cene obstarávaných zákaziek 

2.4. Povinnosť verejného obstarávateľa vo vzťahu k zákazkám, ktorých predpokladaná 

hodnota zákazky je rovná alebo vyššia ako 1 000.- € bez DPH, najviac však do hodnoty 



4 
 

zákazky podľa bodu 2.2.-  verejný obstarávateľ je povinný vykonať prieskum trhu. Verejný 

obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne súhrnnú správu o takýchto zákazkach. 

2.5. Zadávanie zákaziek, ktoré budú financované z fondov EU je viazané na Príručky vydané 

vyhlasovateľom Výzvy na predkladanie Ţiadostí o NFP. V príručkách sú určené podmienky 

a postupy určené Riadiacim orgánom  - RO alebo Sprostredkovateľským orgánom pod 

Riadiacim orgánom – SORO a pod. 

 

Postupy pre zadávanie zákaziek v podmienkach  

Obce Kanianka a dotknutých subjektov 

 

Článok III.  

Finančné limity pre priame zadávanie zákaziek bez prieskumu trhu 

3.1. Zadávanie zákaziek s PHZ od 0,01 € do 999,99 € bez DPH 

Predmety zákazky: dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie sluţieb, dodávka 

potravín; 

3.1.1. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na základe znalostí cien na trhu, na 

základe rozpočtu, letákov, internetu, cenníkov a podobne – dokument; 

3.1.2. Ak je PHZ v rozpätí do 999,99 € bez DPH v priebehu kalendárneho roku alebo počas 

trvania zmluvy dlhšej ako jeden kalendárny  rok, nie je povinnosť vykonať prieskum 

trhu tak ako je zadefinovaný  v bode 1.10 tejto Smernice; 

3.1.3. Zákazku je moţné zadať priamo vybranému dodávateľovi a to na základe dobrého 

podnikateľského mena, dobrých skúseností z predchádzajúceho plnenia, rýchlosti 

dodania, blízkosti, pruţnosti, alebo iných dôvodov.  

3.2. Zadávanie zákaziek s PHZ od 1 000.- €  do 20 000.- € bez DPH – vybraté tovary 

a sluţby  

3.2.1. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na základe znalostí cien na trhu, na 

základe rozpočtu, letákov, internetu, cenníkov a podobne – dokument podľa Vzoru č. 1. 

Smernice; 

3.2.2. Ak je PHZ na dodanie tovaru alebo poskytnutie sluţby od 1 000.- € do 19 999,99 € 

bez DPH,  v priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy, verejný 

obstarávateľ nie je povinný vykonať prieskum trhu podľa bodu 1.10. Smernice ak ide 

o tieto Vybrané tovary a sluţby:  

1) nákup cestovných lístkov,  včítane leteniek a hromadnej dopravy, ubytovacie 

a stravovacie sluţby, 

2) nákup PHM a olejov do: motorových vozidiel, kosačiek, sneţných fréz a iných 

motorových strojov; tovary a sluţby súvisiace s prevádzkou a opravou motorových 

vozidiel (napr. odťahová sluţba, autoservis, umývanie, prezúvanie, a podobne). 

3) geodetické sluţby, právne sluţby, znalecké sluţby, poradenské sluţby, lektorské 

prekladateľské a tlmočnícke sluţby, auditorské, ekonomické sluţby, sluţby v oblasti 

BOZP a PO, reprezentačné a propagačné tovary a sluţby, sluţby v oblasti 



5 
 

poisťovníctva a bankovníctva, sluţby v oblasti verejného obstarávania, stavebného 

a technického dozoru, špecializované spracovanie a vyhodnocovanie dát (napr. 

energetický audit, rozvojové dotačné a iné programy, odpočty a rozpočítavanie energií, 

monopolné, vyhradené a špecializované sluţby), sluţby v oblasti tlače a správy 

webových stránok a PC sietí či špecializovaných programov vr. licencií a podobne; 

prílohy č. 3, kategórie 27, pri ktorých je kvalita ich poskytovania závislá najmä od 

kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje; 

4) nákup energií, hračiek a učebných pomôcok, telekomunikačných sluţieb, obstaranie 

výpočtovej techniky vr. softvéru, hardvéru a príslušenstva, leasingy, ojazdené 

motorové vozidlá okrem osobných motorových vozidiel a pouţité tovary (napr. stroje, 

náradie, stavebný materiál), údrţby technických celkov a vyhradených technických 

zariadení, revízie, sluţby v oblasti likvidácie špecifického odpadu; 

3.3. Zadávanie zákaziek z dôvodu mimoriadnej udalosti a havarijného stavu 

3.3.1. Zadávanie zákaziek, ktorých PHZ pri tovaroch a sluţbách je od 1 000.- € do 19 999,99 € 

bez DPH a zadávanie zákaziek, ktorých PHZ pri uskutočňovaní stavebných prác je od 

1 000.- € do 29 999,99 € bez DPH ak zákazka sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti 

nespôsobenej verejným obstarávateľom a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemoţno 

uskutočniť ani prieskum trhu, zákazku moţno zadať  priamo oprávnenému  a dostupnému 

dodávateľovi. Za mimoriadnu udalosť sa povaţuje najmä ţivelná pohroma, havária alebo 

situácia bezprostredne ohrozujúca ţivot, majetok alebo zdravie ľudí, alebo ţivotné 

prostredie. 

3.3.2. Obdobne ako je uvedené v bode 3.3.1. sa postupuje aj z dôvodu havarijného stavu, pričom 

je predpoklad, ţe v dôsledku odkladu odstránenia takéhoto stavu by sa zvyšovala škoda, 

penále, pokuta, náklady, alebo hrozba na majetku, ţivote, zdraví alebo ţivotnom prostredí 

(napr. zatekajúca strecha, prevalená komunikácia, poškodená kanalizácia, opadávajúci 

obklad,  prasknutý kotol, vynútená investícia, a podobne). 

K zadaniu predmetu zákazky z dôvodu mimoriadnej udalosti, musí byť vyhotovený zápis 

s odôvodnením nevyhnutnosti takéhoto postupu, iná dokumentácia preukazujúca mimoriadnu 

udalosť alebo havarijný stav, prípadne fotodokumentácia a postup musí byť odsúhlasený 

a schválený starostom obce. 

Článok IV.  

Finančné limity pre zadávanie zákaziek na základe prieskumu trhu 

4.1. Pri finančných limitoch (bez DPH) 

- Od 1 000.- € do 19 999,99 € pre zákazky na dodanie tovarov  a poskytnutie sluţieb 

- Od 1 000.- € do 29 999,99  € pre zákazky na uskutočnenie stavebných prác 

- Od 1 000.- € do 39 999,99 € pre zákazky na dodanie potravín 

4.2. V priebehu kalendárneho roku alebo počas trvania zmluvy ak sa uzatvorí na obdobie dlhšie 

ako jeden rok,  je verejný obstarávateľ povinný zadávať zákazku na základe výsledku 

prieskumu trhu. 

4.3. Za dodrţanie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a tejto smernice zodpovedá štatutár 

organizácie resp. jej vedúci (napr. pri subjektoch bez právnej subjektivity ako je obecná 
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polícia či MŠ) a zamestnanec, ktorý v rámci svojho oddelenia a pracovného zaradenia 

obstarávanie vykonal; inak osoba poverená starostom/prednostom, alebo vedúcim 

zamestnancom konkrétneho subjektu. Zodpovedná a takto určená osoba vykonaný prieskum 

trhu preukazuje dokladmi podľa vzorov       č. 1. –  č. 6. tejto Smernice. 

Článok V.  

Postup zadávania zákaziek na základe prieskumu trhu 

5.1. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na základe znalostí cien na trhu, na základe 

rozpočtu, letákov, internetu, cenníkov – dokument podľa Vzoru č. 1. Smernice; 

5.2. Vypracovanie Výzvy na predkladanie ponúk – vzor č. 2 tejto Smernice; 

5.3. Zverejnenie Výzvy. Verejný obstarávateľ môţe  zverejniť svoj záujem o získanie predmetu 

zákazky na svojej webovej stránke, alebo pošle ponuku – výzvu aspoň trom potenciálnym 

uchádzačom. 

Vo vybraných prípadoch, ktoré sú posúdené verejným obstarávateľom, je moţné zaslať Výzvu na 

predloţenie ponuky minimálne 3 potenciálnym uchádzačom nasledovným spôsobom:  

- e-mailom alebo faxom,  

- vykonať prieskum trhu telefonicky alebo na základe internetových resp. katalógových ponúk 

alebo  

- s vyuţitím porovnania cien v cenníkoch. 

5.4. Zaslanie Výzvy najmenej trom záujemcom (e-mailom, poštou, kuriérom, osobne – 

preukázateľné odoslanie); 

5.5. Vyhodnotenie ponúk – zápisnica o vyhodnotení ponúk – vzor č. 3 tejto Smernice; 

5.6. Informácia o výsledku – Zaslanie informácie uchádzačom, ktorí predloţili ponuku (e-

mailom, poštou, osobne – preukázateľné odoslanie) – vzor č. 4. a 5. tejto Smernice; 

5.7. Zverejnenie informácie o zadaní zákazky po ukončení výberového konania –Verejný 

obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne súhrnnú správu o takýchto zákazkach. 

5.8. Zadanie zákazky – zadanie objednávky (akceptácia), kúpa alebo uzavretie zmluvy; 

Článok VI.  

Prieskum trhu – Výzva na predkladanie ponúk 

6.1. Za prieskum trhu sa povaţuje aj to, keď je oslovený iba jeden subjekt alebo keď zodpovedná 

osoba zistí cenu len z jedného zdroja vtedy, ak: 

6.2. Tovar, sluţby alebo stavebné práce z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo 

dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môţe poskytnúť len určitý dodávateľ; 

6.3. Tovar je získavaný v najvýhodnejšej akciovej cene; 

6.4. Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ môţe zverejniť aj na profile (na webovej 

stránke); 

6.5. Obsah Výzvy: identifikačné údaje verejného obstarávateľa, čo najpresnejší opis predmetu 

zákazky, technická špecifikácia zákazky, poţadovaná lehota dodania tovaru, rozvozov 

tovaru od zadania objednávky, poţadovaný termín začatia a ukončenia stavebných prác,                                                                                                                                         

lehota na doručenie cenovej ponuky, poţiadavka v ponuke predloţiť doklad o oprávnení 
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podnikať, doklady o odbornej spôsobilosti, ďalšie doklady podľa charakteru zákazky (napr. 

poţiadavky na dopravné prostriedky a ich vybavenosť pri rozvoze potravín, poţiadavky na 

balenie, minimálne lehoty trvanlivosti potravín po ich dovoze fco. hranica odberateľa a 

podobne...); 

6.6. Verejný obstarávateľ môţe na vyhodnotenie ponúk z prieskumu trhu zriadiť komisiu. 

Komisiu, ktorá musí mať minimálne 3 členov,  menuje štatutárny zástupca uchádzača; 

6.7. Verejný obstarávateľ eviduje všetky dokumenty a doklady z vykonaného prieskumu trhu ako 

aj  z výberu dodávateľa bez prieskumu trhu a archivuje ich po dobu 5 rokov od uzavretia 

zmluvy; 

6.8. Pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou niţšou ako finančné limity podlimitných 

zákaziek sa nevyţaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyţaduje 

zákon.  Na stavebné práce s cenou rovnou alebo vyššou ako 3 000.- € bez DPH verejný 

obstarávateľ spravidla uzavrie zmluvu; 

6.9. Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na svojej webovej stránke  

správu o zákazkách s PHZ niţšou ako finančné limity pre podlimitné zákazky a vyššími ako 

1 000.- € bez DPH, v ktorej pre kaţdú zákazku uvedie  predmet zákazky, cenu 

a identifikáciu úspešného uchádzača. 

Článok VII.  

Zodpovednosť za proces verejného obstarávania 

7.1. Štatutárny zástupca (riaditeľ, prednosta, zástupca starostu, náčelník OCP, konateľ 

a podobne) postupuje podľa bodu 4.3. tejto smernice, najmä: 

- schvaľuje jednotlivé postupy verejného obstarávania 

- menuje členov komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk, ak takýto postup je v súlade   

s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní  

- zodpovedá za posúdenie a vyhodnotenie poţiadaviek na verejné obstarávanie 

- zodpovedá za organizáciu procesu verejného obstarávania 

- zodpovedá za zabezpečenie postupov verejného obstarávania 

- zodpovedá za zabezpečenie archivácie dokumentácie z procesu verejného obstarávania po 

dobu 5 rokov 

7.2. Zodpovední zamestnanci  postupujú podľa bodu 4.3. tejto smernice a sú zodpovední najmä:  

- za uplatňovanie poţiadaviek na obstarávanie dodávok tovaru, poskytovanie sluţieb, 

uskutočňovanie stavebných prác 

- za posúdenie a vyhodnotenie verejné obstarávania, dodrţanie zákona a tejto smernice 

- za realizáciu procesu verejného obstarávania 

- za dodrţanie postupov verejného obstarávania 

- za archiváciu dokumentácie z procesu verejného obstarávania po dobu 5 rokov 

- za kontrolu plnenia uzavretých zmlúv a objednávok 

- za vykonanie predbeţne, priebeţnej a následnej finančnej kontroly 

- za ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z tejto Smernice. 
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Článok VIII.  

Záverečné ustanovenia 

8.1. Túto smernicu  je moţné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami (číslovanými 

a podpísanými starostom obce). 

8.2. Zamestnanec obstarávateľskej  jednotky, ktorý príde pri výkone svojej pracovnej činnosti do 

styku s informáciami súvisiacimi s  obstarávaním, je povinný zachovávať o nich 

mlčanlivosť. Člen komisie nesmie poskytovať informácie o obsahu ponúk pred a počas 

vyhodnocovania ponúk.  

8.3. Nejasnosti a nezrovnalosti ktoré by sa vyskytli v súvislosti s implementáciou tejto smernice 

sú kompetentní riešiť vedúci zamestnanci obstarávateľskej jednotky so zriaďovateľom. 

8.4. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce Kanianka, zamestnancov 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kanianka a spoločností s majetkovou 

účasťou obce Kanianka, ktorí pri výkone svojho povolania obstarávajú tovary, práce 

a sluţby.  

Spoločnosť Eko Energia s.r.o. v prípadoch obstarávania tovarov, prác a sluţieb týkajúcich sa 

súkromného vlastníctva objektov v správe, na základe správcovskej zmluvy na základe 

zákona 182/1993 Z.z.  nemusí postupovať podľa tejto smernice. 

8.5. Porušenie tejto smernice sa povaţuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny v zmysle 

príslušných ustanovení Zákonníka práce.  

8.6. Jednotlivé časti a ustanovenia tejto smernice ktoré by boli v rozpore s Ústavou SR, 

ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami sú neplatné; v takomto prípade 

sa postupuje podľa platnej právnej normy. Ostatné ustanovenia smernice ostávajú platné 

a účinné. 
 

 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť  dňom  1.2.2016 

 

 

 

V ................, dňa .........................                                           ...................................................... 

     Ing. Ivor Husár 

          starosta obce Kanianka 

 

Prílohy:  

1/ Vzory dokumentov č. 1. – č. 7 

2/ Príloha č. 1. k Výzve 

3/ Potraviny CPV slovník verejného obstarávania 
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Vzor č. 1. 

 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

 

Názov zákazky: ........................................................ 

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ):  

bola určená na základe – vypracovaného rozpočtu (výkaz výmer), cenníkov, ponukových listov, 

informácií z internetu, telefonicky, z poznania cien na trhu, iným spôsobom: 

(tu uviesť konkrétny dokumenty (spôsob), z ktorých sa vychádzalo a výšky cien, ktoré sa vzali do 

úvahy – v závislosti od predmetu zákazky)) 

a bola stanovená vo výške: ......................................€ bez DPH 

 

Zvolený postup zadávania zákazky: ............................................................... 

 

 

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

PHZ určil: meno, priezvisko a podpis 

 

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

PHZ schválil: meno, priezvisko a podpis 

 

 

V Kanianke, dňa ...............................................                                              
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Vzor č. 2. 

Hlavičkový papier verejného obstarávateľa 

 

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

(Názov a sídlo) 

 

Vybraní adresáti  (Adresuje sa menovite, nie podľa rozdeľovníka): 

 

 V ................, dňa ................. 

 

Vec: Výzva na predkladanie ponúk – Prieskum trhu 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov a sídlo verejného obstarávateľa: 

IČO: 

Kontaktná osoba: 

e-mail: 

telefón: 

 

II. Názov zákazky: 

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

 

III. opis predmetu zákazky: 

Podrobný opis predmetu zákazky s vymedzením poţiadaviek na jeho technickú špecifikáciu, 

kvalitatívne vlastnosti, hodnoty, mnoţstvo, prípadne určiť čo všetko prislúcha k predmetu 

zákazky, príslušenstvo, čo sa započítava do ponukovej ceny (dovoz, montáţ, zaškolenie obsluhy, 

spotrebný materiál k prístrojom a pod), odvolávka na technické a iné normy. Prílohou k Výzve 

môţu byť aj výkazy stavebných prác a dodávok bez ceny, projekty a pod. Ak nie je moţné 

podrobne opísať predmet zákazky, je moţné sa odvolať na obchodný názov obdobného tovaru, 

s uvedením, ţe môţe byť dodaný aj ekvivalent 

IV. Predpokladaná hodnota zákazky: .............................€ bez DPH 
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V. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: ......  počet  (v dňoch, týţdňoch, mesiacoch) 

VI. Financovanie predmetu zákazky 

Tu uviesť z akých zdrojov bude financovaná zákazka (vlastné zdroje, NFP, lehota splatnosti 

faktúr – max. 30 dní (60) poskytnutie/neposkytnutie záloh na dodávku predmetu zákazky 

VII. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 26 ods. 1) písm. f) zákona 

25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Uchádzač splní podmienku účasti predloţením kópie dokladu, ktorý preukazuje, ţe uchádzač je 

oprávnený dodávať tovar, poskytovať sluţbu a uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň na 

jeden predmet zákazky, na ktorú predkladá ponuku. 

VIII. Obsah ponuky 

1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať 

2. Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – príloha č.2 k tejto výzve 

3. Ocenený rozpočet – pri stavebných prácach 

4. Ponuka môţe - nemusí obsahovať Návrh zmluvy (Kúpna zmluva, Zmluva o dielo, Rámcová 

dohoda) 

IX-. Predkladanie ponúk 

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa, v lehote na predkladanie 

ponúk (v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača). 

Obal ponuky musí byť označený textom: „prieskum trhu“ , názov zákazky „....“, 

a formulkou „neotvárať“. 

Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

1. Miesto predkladania ponúk 

Názov a sídlo obstarávateľa, sekretariát riaditeľa 

2. Lehota na predkladanie ponúk 

Deň, mesiac, rok a hodina 

3. Lehota viazanosti ponúk 

Deň, mesiac a rok 

4. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najniţšia cena s DPH 
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5.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa.......   o ....hod v zasadačke riaditeľa  školy 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najniţšou cenou 

sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na poslednom 

mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná. 

Ponuka je súčasťou prieskumu trhu. 

6.  Ďalšie informácie 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa uskutočňovať 

elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť jej prijatie 

elektronicky. 

 

Prílohy: -     Príloha č. 1 k Výzve 

- Rôzne podklady (podľa predmetu zákazky napr. zmluva o dielo) 

 

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

        Meno, priezvisko a podpis 

                                                                                                Štatutár/zodpovedný zamestnanec 
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Vzor č. 2. 

 

Výzva na predkladanie ponúk – Prieskum trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

„Dodávka, pasportizácia a montáţ elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích 

nákladov s odpočtom cez infra, alebo optické rozhranie, dodávka rozúčtovacieho a komunikačného 

programu, rozúčtovanie spotreby tepla v MŠ Kanianka“   
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov   :  Obec Kanianka, SNP   583/1, 972 17  Kanianka                                    

V zastúpení  : Ing. Ivor Husár – starosta 

Kontaktná osoba      :  Ing. Ivor Husár – starosta  

Telefón   :  046/5400615 

Elektronická pošta : ocu.kanianka@stonline.sk 

Internetová adresa : www.kanianka.sk 

IČO   : 00518239 

DIČ   : 2021160361 

Bankové  spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza 

Číslo účtu   : 9000151002/5600 

 

2. Adresa, kontaktné miesto a osoba kde možno získať doplňujúce informácie: viď. bod 1., resp. 

u prednostu obecného úradu p. Ľudovíta Pösa tel. 0905554006. 

3. Predmet zákazky: dodávka tovarov 

4. Názov predmetu zákazky: „„Dodávka, pasportizácia a montáţ elektronických 

pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s odpočtom cez infra, alebo optické 

rozhranie, dodávka rozúčtovacieho a komunikačného programu, rozúčtovanie spotreby 

tepla v MŠ Kanianka“ 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:   poţaduje sa ponuka na celý predmet zákazky  

6. Opis predmetu zákazky: Dodávka, pasportizácia a montáţ elektronických pomerových 

rozdeľovačov vykurovacích nákladov v mnoţstve 150 ks s odpočtom cez infra, alebo optické 

rozhranie, nie rádiový odpočet v.r. dodávky odpočtovej jednotky/jednotiek na min. 200 ks 

PRVN. Dodávka rozpočítavacieho a komunikačného programu, rozpočítavací a komunikačný 

program musí byť kompaktný pre prenos údajov. Výstupný doklad rozpočítavania dodaného 

tepla z uvedeného rozpočítavacieho programu, musí spĺňať náleţitosti uvedené vo vyhláške 

ÚRSO č. 358/2009 Z.z. Výstup bude suma skutočne spotrebovaného tepla v Gj a v € za 

predchádzajúce zúčtovacie obdobie pre kaţdého odberateľa tepla samostatne (MŠ, jedáleň, 

klubovňa). Súčasťou zákazky je rozúčtovanie v elektronickej a v písomnej podobe za 

príslušný kalendárny rok. 

Poţadované technické parametre elektronického EPRVN: 

-  elektronický dvojčidlový  PRVN                                          

-  merací rozsah snímača teploty :   0°C - 100°C 

-  LCD displej  

mailto:ocu.kanianka@stonline.sk
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-  nezávislé napájanie vlastným zdrojom počas doby aspoň 10 rokov 

-  denné zálohovanie nameraných údajov vrátane reálneho času 

-  odpočet cez infra rozhranie, alebo cez optické rozhranie 

-  moţnosť odpočtu vizuálne cez LCD displej  

- doklad o zhode alebo certifikácii výrobku s platnosťou v SR 

Vizuálne kontrolovateľné hodnoty z prístroja EPRVN: 

Okamţitá aktuálna spotreba tepla v dieloch,  spotrebná hodnota aspoň za predošlé nápočtové 

obdobie (kalendárny rok),  mesačné spotrebné hodnoty - min. 12 mesiacov, dátum 

zúčtovacieho obdobia 

Prenášané dáta cez infra, alebo optické rozhranie:  

Aktuálna spotreba,  spotrebná hodnota za minulé ročné obdobie,  identifikácia kaţdého 

samostatného prístroja (PRVN),   mesačné spotrebné hodnoty - min. 12 mesiacov,  dátum 

zúčtovacieho obdobia,  kontrolný  kód spotreby za príslušné obdobie,  mesačné max. teploty 

vykurovacieho telesa ( °C ),  mesačné min. teploty vykurovacieho telesa ( °C ),   priemerné 

mesačné teploty vykurovacieho telesa ( °C ),   priemerné mesačné teploty v miestnosti od (°C 

),  počet dní prevádzky prístroja v rámci jednotlivých mesiacov, chyba prístroja. 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Rozsah je limitovaný zadaním, a zmluvou o dielo 

podľa opisu uvedeného v predmete zákazky.  

8. Miesto   dodávky: MŠ Kanianka, ul. Pionierov 82/6, 97217 Kanianka 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: Predpokladané termíny odovzdania 

predmetu zmluvy (zákazky) do 19.12.2013, trvanie zmluvy na spracovanie rozúčtovania v.r. 

aktualizácie softvéru za rok 2014. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Finančné prostriedky budú 

poskytnuté z verejného rozpočtu.  Obstarávateľ zálohy neposkytuje.  

11. Podmienky účasti: § 26 ods. 1 písm. f (§ 26 ods. 2 písm. e) – uchádzač je oprávnený dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať sluţbu, - doklad o oprávnení podnikať, 

alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.  

Originál alebo overený doklad nie starší ako 3 mesiace predloţí úspešný uchádzač po 

obdrţaní  oznámenia o úspešnosti pokiaľ preukázal splnenie podmienky čestným 

vyhlásením. 

12. Typ zmluvy a obsah ponuky: Zmluva o dielo; Uchádzač predloží: doklad o splnení podmienok 

účasti, cenovú ponuku na celý predmet obstarávania podľa súťaţných podkladov, podpísaná 

zmluva o dielo 

13. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4000 € 

14. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 

do 13.11.2013 v  čase  do 11,30 hod. Fyzické doručenie na adresu:  Obec Kanianka, obecný 

úrad, SNP   583/1, 972 17  Kanianka, alebo e-mailom na adresu: ocu.kanianka@stonline.sk 

15. Otváranie ponúk: Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk:  14.11.2013 o 15,00 hod.   

Miesto otvárania ponúk:  zasadacia miestnosť obecného úradu v Kanianke, SNP  583/1, 972 

17  Kanianka. 
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16. Kritériá na hodnotenie ponúk:    najnižšia cena za celý predmet zákazky  

Uchádzač nacení ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady nasledovne: 

I. II. III. IV. V. VI. 

Cena v € s DPH za 

dodávku, pasportizáciu 

a montáţ 

poţadovaného počtu 

PRVN (150 kusov) 

Cena v € s DPH 

za dodávku 1 kus 

odpočtovej 

jednotky (s 

odpočtom 

minimálne 200 

ks. PRVN) 

Cena v € s DPH za 

dodávku 

rozúčtovacieho 

programu pre 

rozúčtovanie údajov 

a dodávku 

komunikačného 

programu pre prenos 

údajov z PRVN  

Cena v € s DPH za 

ročné poplatky za 

správu údajov, 

vyhodnotenie 

pomernej spotreby 

nákladov na teplo, 

odpočet všetkých 

PRVN a spracovanie 

vyúčtovania 

Cena v € 

s DPH za 

prvotné 

spracovanie 

vstupných 

údajov  

Cena v € s DPH 

a bez DPH ako 

súčet stĺpcov I, 

II, III, IV, V 

17. Ďalšie informácie: Informácia o výsledku verejného obstarávania sa oznámi úspešnému uchádzačovi 

po vyhodnotení cenových ponúk. Právny vzťah medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom 

nadobudne uzatvorením zmluvy o dielo. 

18. Pouţitie elektronickej aukcie: Nepouţije sa.  

19. Obstarávateľ si vyhradzuje vyhlásenú verejnú súťaţ zrušiť v prípade, ak ani jeden uchádzač 

nesplní podmienky podľa súťaţných podkladov v celom rozsahu, resp. ak ponuky budú 

presahovať finančný limit, ktorý má verejný obstarávateľ na predmetnú zákazku schválený. 

  

 

 

 

                                                                                               Ing. Ivor Husár 

                                                                                                               starosta obce 
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Príloha č. 1. k Výzve 

 

Názov zákazky: .................................................................... 

Uchádzač: 

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

názov, sídlo, IČO, e-mailová adresa, tel. kontakt 

 

 

PONUKA 

 

 

 

 

Cena  bez DPH za 

kompletnú dodávku 

predmetu zákazky 

 

Sadzba DPH 

 

Cena celkom  s DPH                      

 

bez DPH 

 

 

 

 %             

 

s DPH        

  

 

 

 

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

 Meno, priezvisko a podpis 

 Štatutárneho zástupcu 

 

 

V ..............................., dňa............ 

 



17 
 

Vzor č. 3. 

 Zápisnica z vyhodnotenia ponuky 

 

Názov zákazky: ..................................................................................................... 

Predpokladaná hodnota zákazky: ......................................................€ bez DPH,                   

Kritérium na vyhodnotenie ponúk – najniţšia cena s DPH 

Ponuku vyhodnocovali: členovia komisie/osoba zodpovedná za vyhodnotenie ponúk 

Otváranie ponúk sa konalo v súlade s výzvou, dňa.............., o ..........hod, v zasadačke............. 

Zoznam uchádzačov, ktorí predloţili ponuky, splnenie podmienky účasti, splnenie opisu premetu 

zákazky a technickej špecifikácie, ponuková cena: 

(Nasledovné je uvedené ako príklad) 

1. AB, s.r.o., Dubová 5, 099 00 Buk, IČO: 444444444, podmienky účasti – výpis z OR 

Okresného súdu Trenčín, Vloţka Sro, č....,  predloţený návrh na plnenie zákazky vyhovuje, 

predloţená ponuka: 17 200.- € s DPH 

2. BC, s.r.o., Javorová 1, 099 00 Buk, IČO 33333333, podmienky účasti, predloţený návrh na 

plnenie zákazky vyhovuje, predloţená ponuka: 16 200.- € s DPH 

3. DE, s.r.o., Mikova 5, 098 00 Vrbovce, IČO 2222222, podmienky účasti splnené, predloţený 

návrh na plnenie zákazky nevyhovuje, predloţená ponuka: 16 000.- € s DPH 

Vyhodnotenie: uchádzač č. 3 – vylúčený pre nesplnenie opisu predmetu zákazky 

Úspešný uchádzač – uchádzač č. 2 – BC, s.r.o., Javorová 1, 099 00 Buk, IČO........ Uchádzač 

splnil podmienky účasti, splnil poţiadavky na predmet zákazky a predloţil najniţšiu cenu. Na  

základe uvedeného komisia na vyhodnotenie ponúk/ osoba zodpovedná za vyhodnotenie ponúk 

odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť kúpnu zmluvu/Zmluvu o dielo s úspešným 

uchádzačom. 

Prílohy: Ponuky uchádzačov 

 

V ...................., dňa .................... 

Podpisy členov komisie/osoby zodpovednej za vyhodnotenie ponúk 
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Vzor č. 3. 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa ........2013 pri prieskume trhu  

Názov zákazky: „Dodávka, pasportizácia a montáţ elektronických pomerových rozdeľovačov vykurovacích 

nákladov s odpočtom cez infra, alebo optické rozhranie, dodávka rozúčtovacieho a komunikačného programu, 

rozúčtovanie spotreby tepla v MŠ Kanianka“ 

Otváranie ponúk sa uskutočnila dňa ........o ......hod. v zasadačke ........................   

Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH ........................................... 

Spôsob vykonania prieskumu: elektronickou poštou a písomne 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena s DPH 

Uchádzači podľa doručených ponúk 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Por.č

. 

Dodávateľ 

(obchodné 

meno, 

adresa sídla 

alebo miesta 

podnikania) 

Cena v € 

s DPH za 

dodávku, 

pasportizáciu 

a montáţ 

poţadovaného 

počtu PRVN  

Cena v € 

s DPH za 

dodávku 1 

kus 

odpočtovej 

jednotky 

Cena v € s DPH za 

dodávku 

rozúčtovacieho 

programu pre 

rozúčtovanie údajov 

a dodávku 

komunikačného 

programu pre 

prenos údajov z 

PRVN  

Cena v € 

s DPH za 

ročné poplatky 

za správu 

údajov, 

vyhodnotenie 

pomernej 

spotreby 

nákladov na 

teplo, odpočet  

PRVN  

Cena v € 

s DPH za 

prvotné 

spracovanie 

vstupných 

údajov  

Cena v € 

s DPH 

ako súčet 

stĺpcov I, 

II, III, IV, 

V 

Kontaktná 

osoba č. 

telefónu 

Poznámka 

– splnenie 

podmieno

k účasti 

1          

Poznámka k súťaţi: 

Vyhodnotenie 

Vybraný dodávateľ:  

Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najniţšia cena): cena  

Obstarávacia cena: .......................... v  € s DPH   ..................v € bez DPH 

Doklady, ak sa poţadovali, napr. doklad o oprávnení podnikať:  

Spôsob vzniku záväzku: 

- na základe zmluvy a následnej fakturácie - áno 

- na základe písomnej objednávky a následnej fakturácie 

Vyhlasujem, ţe v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti 

Na základe uvedeného komisia na vyhodnotenie ponúk odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť kúpnu 

zmluvu/zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom 

V Kanianke, dňa .................. 

 

Zodpovedný člen komisie:    meno a priezvisko,   funkcia,     podpis, 
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Vzor č. 4 

                                                                  Hlavičkový papier 

Názov a sídlo  

  

ADRESÁT: 

                                                                                                  Názov a sídlo úspešného uchádzača 

 

 V ......................, dňa.............. 

 

Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuky 

Oznamujeme Vám, ţe Vaša ponuka na predmet zákazky..................................bola vyhodnotená 

ako úspešná, umiestnila sa na 1. mieste v poradí.  

Obec......,  ako vyhlasovateľ prieskumu trhu na predmetnú zákazku, Vašu ponuku prijíma 

a dovoľuje si Vás poţiadať o predloţenie návrhu zmluvy/ v prílohe Vám posielame objednávku 

na predmetnú zákazku/ v prílohe vám posielame Návrh zmluvy..... 

Tešíme sa na obchodnú spoluprácu s Vami. 

 

 

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

 Meno, priezvisko a podpis 

 Starosta/prednosta 
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Vzor č. 5 

                                                                  Hlavičkový papier 

Názov a sídlo  

 

  

 ADRESÁT: 

                                                                                            Názov a sídlo neúspešného 

uchádzača/ov 

 

 V .........................., dňa.............. 

 

Vec: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuky 

Oznamujeme Vám, ţe Vaša ponuka na predmet zákazky..................................bola vyhodnotená 

ako neúspešná, umiestnila sa na 2./3. mieste v poradí.  

Úspešným uchádzačom je (názov, sídlo, IČO, ponuková cena) Ponuka spĺňa všetky poţiadavky 

na predmet zákazky a ponúkol najniţšiu cenu. Jediným kritériom na hodnotenie bola najniţšia 

cena, za predpokladu splnenia podmienok účasti a poţiadavky na predmetu zákazky. 

Ďakujeme za Vami predloţenú ponuku. 

S pozdravom  

 

 

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

 Meno, priezvisko a podpis 

 Starosta/prednosta 
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Vzor č. 6 

 

Informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovaru, poskytnutie sluţieb a uskutočnenie 

stavebných prác po ukončení výberových konaní 

 

Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť zákazky, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je 

rovná alebo vyššia ako 1 000.- € bez DPH za kalendárny rok, resp. počas trvania zmluvy, ak je 

zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 
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Vzor č. 7 

 

 Menovanie komisie 

 

 

 

V zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 

 m e n u j e m 

 

komisiu na otváranie a vyhodnocovanie ponúk prieskumu trhu - dodávka tovaru: 

„.......................................................................“ 

 

 

 

 

Členovia komisie: 1/  

                              2/ 

                              3/ 

 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa dd.mm.rrrr, o hh:mm hod, v zasadačke  riaditeľa školy 

 

 

 

 

 

 

 

V ....................., dňa......................... ............................................  

Meno, priezvisko a podpis 

  starosta 
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Vybraté časti Slovníka verejného obstarávania CPV, ktoré sa týkajú potravín 

 
Číselný kód CPV sa skladá z 8 číslic ďalej rozdelených takto: 

 

prvé dve číslice určujú oddiely    (XX000000-Y), 

 

prvé tri číslice určujú skupiny    (XXX00000-Y), 

 

prvé štyri číslice určujú triedy   (XXXX0000-Y), 

 

prvých päť číslic určuje kategórie          (XXXXX000-Y). 

 

 

Kaţdá z troch posledných číslic poskytuje väčšiu mieru presnosti v rámci kaţdej kategórie. 

 

Deviata číslica slúţi na overenie predchádzajúcich číslic. 

 

 

 

HLAVNÝ SLOVNÍK CPV 
Kód CPV  

 

Opis 
03000000-1 Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty 
 

03100000-2 Poľnohospodárske a záhradnícke produkty 

 
03110000-5 Plodiny, produkty zeleninárstva a záhradníctva 
 

03111000-2 Osivo 

03111100-3 Sójové bôby 

03111200-4 Arašidové oriešky 

03111300-5 Slnečnicové semená 

03111400-6 Bavlníkové semená 

03111500-7 Sezamové semená 

03111600-8 Horčičné semená 

03111700-9 Semená zeleniny 

03111800-0 Ovocné semená 

03111900-1 Semená kvetov 

03112000-9 Nespracovaný tabak 

03113000-6 Rastliny pouţívané na výrobu cukru 

03113100-7 Cukrová repa 

03113200-8 Cukrová trstina 

03114000-3 Slama a krmoviny 

03114100-4 Slama 

03114200-5 Krmoviny 

03115000-0 Suroviny rastlinného pôvodu 

03115100-1 Textilné suroviny rastlinného pôvodu 

03115110-4 Bavlna 

03115120-7 Juta 

03115130-0 Ľan 

03116000-7 Prírodný kaučuk a latex a s nimi súvisiace produkty 

03116100-8 Prírodný kaučuk 

03116200-9 Prírodný latex 

03116300-0 Latexové produkty 

03117000-4 Rastliny pouţívané v konkrétnych odvetviach 

03117100-5 Rastliny pouţívané v parfumérii alebo farmácii alebo na insekticídne alebo na podobné účely 

03117110-8 Rastliny pouţívané v parfumérii 

03117120-1 Rastliny pouţívané vo farmácii 

03117130-4 Rastliny pouţívané na insekticídne účely 

03117140-7 Rastliny pouţívané na paraziticídne  alebo podobné účely 

03117200-6 Semená rastlín pouţívané v konkrétnych odvetviach 

 

03120000-8 Záhradnícke produkty a škôlkarské výpestky 

 
03121000-5 Záhradnícke produkty 

03121100-6 Ţivé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice 

03121200-7 Rezané kvety 

03121210-0 Kvetinové aranţmány 
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03130000-1 Plody na prípravu nápojov a korenín 

 
03131000-8 Plodiny na prípravu nápojov 

03131100-9 Kávové bôby 

03131200-0 Čajovníky 

03131300-1 Maté  

03131400-2 Kakaové bôby 

03132000-5 Nespracované korenie 

 

03140000-4 Ţivočíšne produkty a súvisiace produkty 

 
03141000-1 Býčie spermy 

03142000-8 Ţivočíšne produkty 

03142100-9 Prírodný med 

03142200-0 Slimáky 

03142300-1 Jedlé výrobky ţivočíšneho pôvodu 

03142400-2 Vosky 

03142500-3 Vajcia 

03143000-5 Produkty zmiešaného hospodárstva 

03144000-2 Poľnohospodárske potreby 

 

03200000-3 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy 
 

03210000-6 Obilniny a zemiaky 

 
03211000-3 Obilniny 

03211100-4 Pšenica 

03211110-7 Tvrdá pšenica 

03211120-0 Mäkká pšenica 

03211200-5 Kukurica 

03211300-6 Ryţa 

03211400-7 Jačmeň 

03211500-8 Raţ 

03211600-9 Ovos 

03211700-0 Slad 

03211900-2 Obilné produkty 

03212000-0 Zemiaky a sušená zelenina 

03212100-1 Zemiaky 

03212200-2 Suché strukoviny a strukoviny 

03212210-5 Suché strukoviny 

03212211-2 Šošovica 

03212212-9 Cícer 

03212213-6 Sušený hrach 

03212220-8 Strukoviny 

 

03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy 

 
03221000-6 Zelenina 

03221100-7 Koreňová a hľuzová zelenina 

03221110-0 Koreňová zelenina 

03221111-7 Červená repa 

03221112-4 Mrkva 

03221113-1 Cibuľa 

03221114-8 Okrúhlica 

03221120-3 Hľuzová zelenina 

03221200-8 Plodová zelenina 

03221210-1 Fazuľa 

03221211-8 Bôb 

03221212-5 Zelená fazuľa 

03221213-2 Fazuľa šarlátová 

03221220-4 Hrach 

03221221-1 Záhradný hrach 

03221222-8 Hrach siaty cukrový 

03221230-7 Papriky 

03221240-0 Paradajka 

03221250-3 Cuketa 

03221260-6 Huby 

03221270-9 Uhorka 

03221300-9 Listová zelenina 

03221310-2 Hlávkový šalát 

03221320-5 Šalátové listy 

03221330-8 Artičoky 

03221340-1 Špenát 
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03221400-0 Kapustovitá zelenina 

03221410-3 Kapusta 

03221420-6 Karfiol 

03221430-9 Brokolica 

03221440-2 Ruţičkový kel 

03222000-3 Ovocie a orechy 

03222100-4 Tropické ovocie a orechy 

03222110-7 Tropické ovocie 

03222111-4 Banány 

03222112-1 Ananás 

03222113-8 Mango 

03222114-5 Datle 

03222115-2 Hrozienka 

03222116-9 Figy 

03222117-6 Avokádo 

03222118-3 Kivi 

03222120-0 Kokosové orechy 

03222200-5 Citrusové plody 

03222210-8 Citróny 

03222220-1 Pomaranče 

03222230-4 Grepy 

03222240-7 Mandarínky 

03222250-0 Limety 

03222300-6 Netropické ovocie 

03222310-9 Bobuľovité plody 

03222311-6 Ríbezle 

03222312-3 Egreše 

03222313-0 Jahody 

03222314-7 Maliny 

03222315-4 Brusnice 

03222320-2 Jablká, hrušky a dule 

03222321-9 Jablká 

03222322-6 Hrušky 

03222323-3 Dule 

03222330-5 Kôstkové plody 

03222331-2 Marhule 

03222332-9 Broskyne 

03222333-6 Čerešne 

03222334-3 Slivky 

03222340-8 Hrozno 

03222341-5 Stolové hrozno 

03222342-2 Vínne hrozno 

03222400-7 Olivy 

 

03300000-2 Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty 

 
03310000-5 Ryby, kôrovce a produkty vodného prostredia 
 

03311000-2 Ryby 
03311100-3 Platesovité ryby 

03311110-6 Morský jazyk 

03311120-9 Platesa 

03311200-4 Treskovité ryby 

03311210-7 Treska 

03311220-0 Treska tmavá 

03311230-3 Merlúza európska 

03311240-6 Treska škvrnitá 

03311300-5 Haring 

03311400-6 Tuniak 

03311500-7 Belica 

03311600-8 Sleď obyčajný 

03311700-9 Losos 

03312000-9 Kôrovce 

03312100-0 Ustrice (Ostrea) 

03312200-1 Mäkkýše 

03312300-2 Vodné bezstavovce 

03313000-6 Produkty vodného prostredia 

03313100-7 Koraly alebo podobné produkty 

03313200-8 Huba ţivočíšneho pôvodu 

03313300-9 Morské riasy 

03313310-2 Riasy 

 

03320000-8 Dobytok, hospodárske zvieratá a drobné zvieratá 
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03321000-5 Dobytok 

03321100-6 Hovädzí dobytok 

03321200-7 Teľatá 

03322000-2 Dobytok 

03322100-3 Ovce 

03322200-4 Kozy 

03322300-5 Kone 

03323000-9 Ošípané 

03324000-6 Ţivá hydina 

03325000-3 Drobné zvieratá 

03325100-4 Králiky 

03325200-5 Zajace 

 

03330000-3 Produkty z chovu poľnohospodárskych zvierat 

 
03331000-0 Surové ovčie a kozie mlieko 

03331100-1 Ovčie mlieko 

03331200-2 Kozie mlieko 

03332000-7 Vlna a zvieracie chlpy 

03332100-8 Striţná vlna 

03332200-9 Zvieracie chlpy 

03333000-4 Surové kravské mlieko 

 

03340000-6 Ušné značky pre zvieratá 

 
03341000-3 Ušné značky pre hovädzí dobytok 

 

 

15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 
 

 

15100000-9 Ţivočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 
 

15110000-2 Mäso 

 
15111000-9 Mäso z hovädzieho dobytka 

15111100-0 Hovädzie mäso 

15111200-1 Teľacie mäso 

15112000-6 Hydina 

15112100-7 Čerstvá hydina 

15112110-0 Husi 

15112120-3 Morky 

15112130-6 Kurčatá 

15112140-9 Kačice 

15112300-9 Pečene hydiny 

15112310-2 Paštéta z husacej pečene 

15113000-3 Bravčové mäso 

15114000-0 Jatočný odpad 

15115000-7 Jahňacie a baranie mäso 

15115100-8 Jahňacie mäso 

15115200-9 Baranie mäso 

15117000-1 Kozie mäso 

15118000-8 Mäso z koňa, somára, mula alebo mulice 

15118100-9 Konské mäso 

15118900-7 Mäso zo somára, mula alebo mulice 

15119000-5 Rôzne mäsá 

15119100-6 Králičie mäso 

15119200-7 Zajačie mäso 

15119300-8 Divina 

15119400-9 Ţabie stehienka 

15119500-0 Holuby 

15119600-1 Rybie mäso 

 

15130000-8 Mäsové výrobky 

 
15131000-5 Konzervovanie a príprava mäsa 

15131100-6 Výrobky z klobásového mäsa 

15131110-9 Klobásové mäso 

15131120-2 Klobásové výrobky 

15131130-5 Klobásy/párky/saláma/jaternice 

15131134-3 Krvavničky a ostatné klobásy s krvou 
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15131135-0 Hydinové párky/klobásy 

15131200-7 Sušené, nasolené, údené alebo korenené mäso 

15131210-0 Údená šunka/slanina 

15131220-3 Slanina 

15131230-6 Saláma 

15131300-8 Prípravky z pečene 

15131310-1 Paštéta 

15131320-4 Prípravky z husacej alebo kačacej pečene 

15131400-9 Bravčové výrobky 

15131410-2 Šunka 

15131420-5 Mäsové knedličky 

15131490-6 Pripravené bravčové pokrmy 

15131500-0 Hydinové výrobky 

15131600-1 Hovädzie a teľacie výrobky 

15131610-4 Hovädzie mäsové knedličky 

15131620-7 Mleté hovädzie mäso 

15131640-3 Hovädzie hamburgery 

15131700-2 Mäsové prípravky 

 

15200000-0 Spracované a konzervované ryby 
 

15210000-3 Rybie filé, rybie pečene a mlieč 

 
15211000-0 Rybie filé 

15211100-1 Čerstvé rybie filé 

15212000-7 Rybí mlieč 

15213000-4 Rybie pečene 

 

15220000-6 Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso 

 
15221000-3 Mrazené ryby 

15229000-9 Mrazené rybie výrobky 

 

15230000-9 Sušené alebo nasolené ryby; ryby v slanom náleve; údené ryby 
 
15231000-6 Sušené ryby 

15232000-3 Nasolené ryby 

15233000-0 Ryby v slanom náleve 

15234000-7 Údené ryby 

15235000-4 Konzervované ryby 

 

15240000-2 Ryby v konzerve a inak pripravené alebo konzervované ryby 

 
15241000-9 Nakladané ryby alebo ryby v konzerve 

15241100-0 Losos v konzerve 

15241200-1 Pripravený alebo konzervovaný haring 

15241300-2 Sardinky 

15241400-3 Tuniak v konzerve 

15241500-4 Makrela obyčajná (Scombridae) 

15241600-5 Ančovičky (Engraulis) 

15241700-6 Rybie tyčinky 

15241800-7 Prípravky z nakladaných rýb 

15242000-6 Pripravené pokrmy z rýb 

15243000-3 Prípravky z rýb 

15244000-0 Kaviár a rybie vajíčka 

15244100-1 Kaviár 

15244200-2 Rybie vajíčka 

 

15250000-5 Potraviny z morských ţivočíchov 

 
15251000-2 Mrazené kôrovce 

15252000-9 Pripravené alebo konzervované kôrovce 

15253000-6 Produkty z mäkkýšov 

 

15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 

 
15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky 

 
15311000-1 Mrazené zemiaky 

15311100-2 Hranolčeky 

15311200-3 Mrazené zemiaky nakrájané na kocky, plátky a iné 

15312000-8 Zemiakové výrobky 
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15312100-9 Instantná zemiaková kaša 

15312200-0 Predsmaţené zemiakové hranolčeky 

15312300-1 Zemiakové lupienky 

15312310-4 Ochutené zemiakové lupienky 

15312400-2 Zemiakové pochúťky 

15312500-3 Zemiakové krokety 

15313000-5 Spracované zemiaky 

 

15320000-7 Ovocné a zeleninové šťavy 

 
15321000-4 Ovocné šťavy 

15321100-5 Pomarančová šťava 

15321200-6 Grepová šťava 

15321300-7 Citrónová šťava 

15321400-8 Ananásová šťava 

15321500-9 Hroznová šťava 

15321600-0 Jablková šťava 

15321700-1 Zmesi nekoncentrovaných štiav 

15321800-2 Koncentrované šťavy 

15322000-1 Zeleninové šťavy 

15322100-2 Paradajková šťava 

 

15330000-0 Spracované ovocie a zelenina 

 
15331000-7 Spracovaná zelenina 

15331100-8 Čerstvá alebo mrazená zelenina 

15331110-1 Spracovaná koreňová zelenina 

15331120-4 Spracovaná hľuzová zelenina 

15331130-7 Fazuľa, hrach, paprika, paradajky a iná zelenina 

15331131-4 Spracovaná fazuľa 

15331132-1 Spracovaný hrach 

15331133-8 Lúpaný a polený hrach 

15331134-5 Spracované paradajky 

15331135-2 Spracované huby 

15331136-9 Spracovaná paprika 

15331137-6 Sójové klíčky 

15331138-3  Hľuzovky (Tuber) 

15331140-0 Listová a hlávková zelenina 

15331142-4 Spracovaná kapusta 

15331150-3 Spracované strukoviny 

15331170-9 Mrazená zelenina 

15331400-1 Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina 

15331410-4 Fazuľa v paradajkovej omáčke 

15331411-1 Pečená fazuľa 

15331420-7 Nakladané paradajky 

15331423-8 Konzervované paradajky 

15331425-2 Paradajkový pretlak 

15331427-6 Koncentrovaný paradajkový pretlak 

15331428-3 Paradajková omáčka 

15331430-0 Konzervované huby 

15331450-6 Spracované olivy 

15331460-9 Konzervovaná zelenina 

15331461-6 Konzervovaná kyslá kapusta 

15331462-3 Konzervovaný hrach 

15331463-0 Konzervovaná lúpaná fazuľa 

15331464-7 Konzervovaná fazuľka 

15331465-4 Konzervovaná špargľa 

15331466-1 Konzervované olivy 

15331470-2 Kukurica cukrová 

15331480-5 Dočasne konzervovaná zelenina 

15331500-2 Zelenina nakladaná v octe 

15332000-4 Spracované ovocie a orechy 

15332100-5 Spracované ovocie 

15332140-7 Spracované jablká 

15332150-0 Spracované hrušky 

15332160-3 Spracované banány 

15332170-6 Rebarbora 

15332180-9 Melóny 

15332200-6 Dţemy a marmelády, ovocné ţelé; ovocné alebo orechové pyré a pasty/pretlaky 

15332230-5 Marmelády 

15332231-2 Pomarančová marmeláda 

15332232-9 Citrónová marmeláda 

15332240-8 Ovocné ţelé 
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15332250-1 Ovocné pretlaky 

15332260-4 Orechové pasty 

15332261-1 Arašidové maslo 

15332270-7 Ovocné pyré 

15332290-3 Dţemy 

15332291-0 Marhuľový dţem 

15332292-7 Ostruţinový dţem 

15332293-4 Dţem z čiernych ríbezlí 

15332294-1 Čerešňový dţem 

15332295-8 Malinový dţem 

15332296-5 Jahodový dţem 

15332300-7 Spracované orechy 

15332310-0 Praţené alebo solené orechy 

15332400-8 Konzervované ovocie 

15332410-1 Sušené ovocie 

15332411-8 Spracované ríbezle 

15332412-5 Spracované hrozienka 

15332419-4 Sultánky 

15333000-1 Vedľajšie rastlinné produkty 

 

15400000-2 Ţivočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 

 
15410000-5 Surové ţivočíšne alebo rastlinné oleje a tuky 

 

15411000-2 Ţivočíšne alebo rastlinné oleje 
15411100-3 Rastlinné oleje 

15411110-6 Olivový olej 

15411120-9 Sezamový olej 

15411130-2 Arašidový olej 

15411140-5 Kokosový olej 

15411200-4 Olej na varenie 

15411210-7 Fritovací olej 

15412000-9 Tuky 

15412100-0 Ţivočíšne tuky 

15412200-1 Rastlinné tuky 

15413000-6 Tuhé zvyšky rastlinných tukov alebo olejov 

15413100-7 Pokrutiny 

 

15420000-8 Rafinované oleje a tuky 

 
15421000-5 Rafinované oleje 

15422000-2 Rafinované tuky 

15423000-9 Hydrogenizované alebo esterifikované oleje alebo tuky 

15424000-6 Rastlinné vosky 

 

15430000-1 Jedlé tuky 

 
15431000-8 Margarín a podobné prípravky 

15431100-9 Margarín 

15431110-2 Tekutý margarín 

15431200-0 Nátierky so zníţeným alebo nízkym obsahom tukov 

 

15500000-3 Mliečne výrobky 
 

15510000-6 Mlieko a smotana 

 
15511000-3 Mlieko 

15511100-4 Pasterizované mlieko 

15511200-5 Sterilizované mlieko 

15511210-8 Ultravysoko zohriate mlieko 

15511300-6 Odtučnené mlieko 

15511400-7 Polotučné mlieko 

15511500-8 Plnotučné mlieko 

15511600-9 Zahustené mlieko 

15511700-0 Mlieko v prášku 

15512000-0 Smotana 

15512100-1 Smotana s nízkym obsahom tuku 

15512200-2 Smotana s vyšším obsahom tuku 

15512300-3 Smotana s vysokým obsahom tuku 

15512900-9 Smotana na šľahanie 

 

15530000-2 Maslo 
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15540000-5 Syrárske výrobky 

 

15541000-2 Lahôdkový syr 

15542000-9 Čerstvý (nevyzretý) syr 

15542100-0 Domáci syr 

15542200-1 Mäkký syr 

15542300-2 Feta 

15543000-6 Strúhaný, práškový, syr s modrou plesňou a iný syr 

15543100-7 Syr s modrou plesňou 

15543200-8 Cheddar 

15543300-9 Strúhaný syr 

15543400-0 Parmezán 

15544000-3 Tvrdý syr 

15545000-0 Syrové nátierky 

 

15550000-8 Mliečne výrobky rôznych druhov 

 

15551000-5 Jogurt a ostatné fermentované mliečne výrobky 

15551300-8 Jogurt 

15551310-1 Neochutený jogurt 

15551320-4 Ochutený jogurt 

15551500-0 Cmar 

15552000-2 Kazeín 

15553000-9 Laktóza alebo laktózový sirup 

15554000-6 Srvátka 

15555000-3 Zmrzlina a podobné výrobky 

15555100-4 Zmrzlina 

15555200-5 Sorbet/ovocná zmrzlina 

 

15600000-4 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky 

 
15610000-7 Mlynské výrobky 

 
15611000-4 Lúpaná ryţa 

15612000-1 Obilná alebo rastlinná múka apríbuzné výrobky 

15612100-2 Pšeničná múka 

15612110-5 Hrubá múka 

15612120-8 Chlebová múka 

15612130-1 Hladká múka 

15612150-7 Múka s nízkym obsahom lepku 

15612190-9 Múka s prísadou kypriaceho prášku 

15612200-3 Obilná múka 

15612210-6 Kukuričná múka 

15612220-9 Ryţová múka 

15612300-4 Rastlinná múka a pokrmy 

15612400-5 Zmesi na prípravu pekárskych výrobkov 

15612410-8 Tortové zmesi 

15612420-1 Pekárske zmesi 

15612500-6 Pekárske výrobky 

15613000-8 Výrobky z obilnej vlákniny 

15613100-9 Ovsené krúpy 

15613300-1 Obilninové výrobky 

15613310-4 Pripravené raňajkové obilniny 

15613311-1 Praţené kukuričné vločky 

15613313-5 Müsli alebo ekvivalent 

15613319-7 Pufrovaná pšenica 

15613380-5 Ovsené vločky 

15614000-5 Spracovaná ryţa 

15614100-6 Ryţa s dlhými zrnami 

15614200-7 Ryţa zbavená pliev 

15614300-8 Zlomková ryţa 

15615000-2 Otruby 

 

15620000-0 Škroby a škrobové výrobky 

 
15621000-7 Kukuričný olej 

15622000-4 Glukóza a glukózové výrobky; fruktóza a fruktózové výrobky 

15622100-5 Glukóza a glukózové výrobky 

15622110-8 Glukóza 

15622120-1 Glukózový sirup 

15622300-7 Fruktóza a fruktózové výrobky 

15622310-0 Fruktóza 
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15622320-3 Fruktózové prípravky 

15622321-0 Fruktózové roztoky 

15622322-7 Fruktózový sirup 

15623000-1 Škroby 

15624000-8 Tapioka 

15625000-5 Krupica 

15626000-2 Pudingový prášok 

 

 

15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky 

 
15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky 

 
15811000-6 Pekársky tovar 

15811100-7 Chlieb 

15811200-8 Roţky 

15811300-9 Croissanty 

15811400-0 Lievance 

15811500-1 Pripravené chlebové výrobky 

15811510-4 Sendviče 

15811511-1 Pripravené sendviče 

15812000-3 Pečivo a cukrovinky 

15812100-4 Pečivo 

15812120-0 Koláče 

15812121-7 Slané/pikantné koláče 

15812122-4 Sladké koláče 

15812200-5 Torty/zákusky 

15813000-0 Raňajkové pečivo 

 

15820000-2 Sucháre a piškóty; trvanlivé pečivo a cukrovinky 

 
15821000-9 Opekané chlebové výrobky a pečivo 

15821100-0 Opekané chlebové výrobky 

15821110-3 Opekaný chlieb 

15821130-9 Chlebové sucháre 

15821150-5 Sucháre 

15821200-1 Sladké piškóty 

 

15830000-5 Cukor a jemu príbuzné výrobky 

 
15831000-2 Cukor 

15831200-4 Biely cukor 

15831300-5 Javorový cukor a javorový sirup 

15831400-6 Melasa 

15831500-7 Cukrové sirupy 

15831600-8 Med 

15832000-9 Odpad z výroby cukru 

15833000-6 Výrobky z cukru 

15833100-7 Dezerty 

15833110-0 Tortové korpusy 

 

15840000-8 Kakao; čokoláda a cukrovinky 

 
15841000-5 Kakao 

15841100-6 Kakaová pasta 

15841200-7 Kakaové maslo, tuk alebo olej 

15841300-8 Nesladený kakaový prášok 

15841400-9 Sladený kakaový prášok 

15842000-2 Čokoláda a cukrovinky 

15842100-3 Čokoláda 

15842200-4 Čokoládové výrobky 

15842210-7 Čokoládové nápoje 

15842220-0 Čokoládové tyčinky 

15842300-5 Cukrovinky 

15842310-8 Tvrdé cukríky 

15842320-1 Nugát 

15842400-6 Ovocie, orechy alebo ovocné šupky konzervované cukrom 

 

15850000-1 Cestoviny 

 
15851000-8 Múčne výrobky 

15851100-9 Surové cestoviny 
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15851200-0 Pripravené cestoviny a kuskus 

15851210-3 Pripravené cestoviny 

15851220-6 Plnené cestoviny 

15851230-9 Lazane 

15851250-5 Kuskus 

15851290-7 Konzervované cestoviny 

 

15860000-4 Káva, čaj a príbuzné produkty 

 
15861000-1 Káva 

15861100-2 Praţená káva 

15861200-3 Dekofeinovaná káva 

15862000-8 Kávové náhradky 

15863000-5 Čaj 

15863100-6 Zelený čaj 

15863200-7 Čierny čaj 

15864000-2 Prípravky z čaju alebo maté 

15864100-3 Porciovaný čaj 

15865000-9 Bylinkové prímesi 

 

15870000-7 Koreniny a chuťové prísady 

 
15871000-4 Ocot; omáčky; miešané korenisté zmesi; horčičná múčka a prášok; pripravená horčica 

15871100-5 Ocot a jeho náhrady 

15871110-8 Ocot alebo ekvivalent 

15871200-6 Omáčky, miešané korenisté zmesi a zmesi chuťových prísad 

15871210-9 Sójová omáčka 

15871230-5 Paradajkový kečup 

15871250-1 Horčica 

15871260-4 Omáčky 

15871270-7 Miešané korenisté zmesi 

15871273-8 Majonéza 

15871274-5 Nátierky na chlieb 

15871279-0 Chutney 

15872000-1 Bylinky a korenie 

15872100-2 Paprika 

15872200-3 Korenie 

15872300-4 Bylinky 

15872400-5 Soľ 

15872500-6 Zázvor 

 

 

 

 

 

15880000-0 Výrobky špeciálnej výţivy 

 
15881000-7 Homogenizované potravinové prípravky 

15882000-4 Diétne výrobky 

15884000-8 Dojčenská výţiva 

 

15890000-3 Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar 

 
15891000-0 Polievky a bujóny 

15891100-1 Mäsové polievky 

15891200-2 Rybacie polievky 

15891300-3 Zmesové polievky 

15891400-4 Polievky 

15891410-7 Polievkové zmesi 

15891500-5 Bujóny 

15891600-6 Vývary 

15891610-9 Zmesi do vývarov 

15891900-9 Zeleninové polievky 

15892000-7 Rastlinné šťavy, extrakty, peptické substancie a zahusťovadlá 

15892100-8 Rastlinné šťavy 

15892200-9 Zeleninové extrakty 

15892400-1 Zahusťovadlá 

15893000-4 Sypký tovar 

15893100-5 Potravinové zmesi 

15893200-6 Dezertné zmesi 

15893300-7 Zmesové mäsové šťavy/omáčky 

15894000-1 Spracované potravinárske výrobky 

15894100-2 Vegánske balíčky 
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15894200-3 Pripravené jedlá 

15894210-6 Jedlá pre školy 

15894220-9 Jedlá pre nemocnice 

15894300-4 Pripravené pokrmy 

15894400-5 Desiate 

15894500-6 Prísady do predajných automatov 

15894600-7 Náplne do sendvičov 

15894700-8 Lahôdky 

15895000-8 Výrobky rýchleho občerstvenia 

15895100-9 Hamburgery 

15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky 

15897000-2 Výrobky v konzerve a poľné dávky potravín 

15897100-3 Poľné dávky potravín 

15897200-4 Výrobky v konzerve 

15897300-5 Potravinové balíčky 

15898000-9 Droţdie 

15899000-6 Kypriaci prášok 

 

15900000-7 Nápoje, tabak a príbuzné produkty 

 
15910000-0 Destilované alkoholické nápoje 
 

15911000-7 Liehové nápoje 

15911100-8 Liehoviny 

15911200-9 Likéry 

 

15930000-6 Vína 

 
15931000-3 Nekorenené vína 

15931100-4 Šumivé víno 

15931200-5 Stolové víno 

15931300-6 Portské 

15931400-7 Madeira 

15931500-8 Hroznový mušt 

15931600-9 Šery 

15932000-0 Vínne kaly 

 

15940000-9 Jablčné víno a ostatné ovocné vína 

 
15941000-6 Jablčné víno 

15942000-3 Ovocné vína 

 

15950000-2 Nedestilované fermentované nápoje 

 
15951000-9 Vermút 

 

15960000-5 Pivo zo sladu 

 
15961000-2 Pivo 

15961100-3 Leţiak 

15962000-9 Kaly po varení piva alebo destilácii 

 

15980000-1 Nealkoholické nápoje 

 
15981000-8 Minerálne vody 

15981100-9 Nesýtené minerálne vody 

15981200-0 Sýtené minerálne vody 

15981300-1 Voda v tuhom skupenstve 

15981310-4 Ľad 

15981320-7 Sneh 

15981400-2 Ochutené minerálne vody 

15982000-5 Osvieţujúce nápoje 

15982100-6 Ovocné drene 

15982200-7 Čokoládové mlieko 

 

15990000-4 Tabak, tabakové výrobky a potreby 

 
15991000-1 Tabakové výrobky 

15991100-2 Cigary 

15991200-3 Cigarky 

15991300-4 Cigarety 

15992000-8 Tabak 
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15992100-9 Spracovaný tabak 

15993000-5 Fajčiarske potreby 

15994000-2 Cigaretový papier a filtračný papier 

15994100-3 Cigaretový papier 

15994200-4 Filtračný papier 

 


