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INDIVIDUÁLNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

Individuálne verejné obstarávanie si naši klienti objednávajú na špecifické, technicky alebo metodicky náročné 

komodity - stavby a stavebné práce, rekonštrukcie, inovatívne technológie, tovary a služby. Náročnosť realizácie 

verejného obstarávania sa odvíja od druhu postupu VO – ale hlavne od metodickej náročnosti obstarávanej 

komodity, práce či služby – a potrebného know-how a tovaroznalectva. 

 

• investície (stavby a rekonštrukcie, líniové stavby, komunálna technika, auto flotily, technológie a pod.), 

• náročné komodity a služby – energie, lekárske prístroje, lieky, služby projektové, upratovacie, strážne, ... 

• verejné obstarávania a poradenstvo na projekty financované z dotácii fondov EU, 

• výber spracovateľa územného plánu alebo aktualizácie ÚP, 

• plne elektronické VO, dynamické nákupné systémy, 

• a mnohé ďalšie špecifické tovary, služby alebo stavebné práce formou FIDIC,  

• transparentné a finančne efektívne VO s e-aukciami ktoré prinášajú významné finančné úspory  

pri všetkých limitoch - aj pri ZHN  (zákazkách s nízkou hodnotou). 



 

 

• odpredaj/prenájom majetku, 

• finančné služby, poistenia, bankové produkty (investičný úver, lízing,....). 

• GIS – garantované energetické služby – napr.: rekonštrukcia a prevádzka verejného osvetlenia, 

rekonštrukcia/vybudovanie a prevádzka účelových zariadení, prevádzka centrálnych zdrojov tepla a pod. 

• PPP projekty a spoločné investičné projekty 

 

Všetky uvedené odborné služby zabezpečujú naši skúsení konzultanti, obstarávatelia a špecialisti, ktorých 

hlavným cieľom je  poskytnúť svoje  skúsenosti  pre prospech  Vašich  finančných úspor a legálnych procesov 

verejného obstarávania.  V súčasnosti je počet členov nášho združenia viac ako 320 miest a obcí a počet členov 

neustále rastie. 

 

 
• Poradenstvo pri zakladaní, registrácii a financovaní R.S.P. – registrovaných sociálnych 

podnikov s množstvom výhod, dotácií a kompenzácií. 
 

CENTRÁLNE  A  PRÍLEŽITOSTNÉ 

SPOLOČNÉ OBSTARÁVANIE 
 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. umožňuje, aby viacerí verejní obstarávatelia uskutočnili verejné 

obstarávanie SPOLOČNE. Preto príležitostné spoločné obstarávania realizujeme spôsobom CVO – centrálnych 

verejných obstarávaní, zabezpečujúc najlepšiu cenovú výhodnosť získanú tovaroznalectvom komodít a veľkým, 

pre dodávateľov zaujímavým združeným objemom.  

 

Realizujeme ich pomocou našej Centrálnej Obstarávacej Jednotky – „Obstarávacie Trhovisko Slovenska“, ktoré 

nie je platcom DPH a teda jeho služby sú lacnejšie o 20%. 

 

• nákup komunálnej techniky (traktory, kosačky, kolesové nakladače, štiepkovače, vlečky...), 

• obstarávanie elektrickej energie a zemného plynu na roky 2022, 2023, 

• obstarávanie zberu a likvidácie tuhého komunálneho odpadu – podľa jednotlivých logistických regiónov, 

• obstarávanie kompostérov, kontainerov na TKO, posypových materiálov, ... 

To jediné, čo je potrebné spraviť je kontaktovať nás: 

 

 0903 803 306, 0911 803 105, 0914 341 332  

centrala@i-sco.sk 

www.i-sco.sk 

 

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu! 

mailto:centrala@i-sco.sk
http://www.i-sco.sk/

