Dodatok č. 2

O POSTUPE STAROSTU OBCE AKO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
PODĽA ZÁKONA Č. 343/2015 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
/Podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou/
Zákon č. 93/2017 Z.z. s účinnosťou od 1. 6. 2017 novelizoval finančné limity vo verejnom
obstarávaní. Za zvýšením finančných limitov bol zámer zjednodušiť a zefektívniť proces verejného
obstarávania pri nízkych prahových hodnotách, a tým znížiť administratívnu záťaž verejných
obstarávateľov. Finančné limity sa menia nasledovne:
1.
V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „15 000 eur“.
2.
V § 5 ods. 3 písm. b) a písm. d) sa slová „20 000 eur“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“.
3.
V § 5 ods. 3 písm. f) sa slová „70 000 eur“ nahrádzajú slovami „150 000 eur“.

Nasledovné zmeny finančných limitov menia a upravujú pôvodnú Smernicu o postupe
starostu vo verejnom obstarávaní zo dňa 18.4.2016, ktorá už bola doplnená Dodatkom č. 1
dňa 1.2.2017 a to v nasledovných bodoch:

IV.
Postupy verejného obstarávania a finančné limity
5.) Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná obcou - § 7 ods. 1 pís. b) zákona , ktorej
predpokladaná hodnota je nižšia ako nadlimitná zákazka a súčasne rovnaká a vyššia ako:
a) 15.000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín,
zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie
služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
b) 50.000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa
písmena a),
c) 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,
d) 50.000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a),
okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
e) 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
f) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa
písmena a)
Čl. V.
Bežná dostupnosť na trhu
4. Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je
vyššia ako 15.000 eur, sa musia zabezpečovať prostredníctvom elektronického trhoviska
Čl. VI.
Postup pri podlimitných zákazkách
1. Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska
3) Obec - § 7 ods. 1 písm. b) zákona je povinný používať postupy podľa § 109 až § 112 zákona
t.j. Elektronické trhovisko pri zákazkách (tovary okrem potravín , stavebné práce alebo
služby) , ktoré sú bežné dostupné zákazky na trhu a ktorých predpokladaná hodnota je v
priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie
obdobie ako jeden kalendárny rok a je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona
a je v rozsahu:
a) od 15 000 do 209.000 Eur bez DPH ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na
trhu, okrem potravín, zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby
uvedenej v prílohe č. 1,
b) od 15 000 do 5.225 000 Eur bez DPH ak ide o stavebné práce bežné dostupné na trhu
2. Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
1. Obec - § 7 ods. 1 písm. b) zákona je povinný používať postupy podľa § 113 až § 116
zákona ktoré nie sú bežné dostupné zákazky na trhu a ktorých predpokladaná hodnota je v
priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie

obdobie ako jeden kalendárny rok a je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona
a je v rozsahu:
a) od 50 000 do 209.000 Eur bez DPH ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín,
zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
b) od 150 000 do 5.225 000 Eur bez DPH ak ide o stavebné práce
Čl. IX
Postupy verejného obstarávania podľa § 117 zákona – zákazky s nízkou hodnotou
1. Obec je povinná používať postupy podľa § 117 zákona pri zákazkách (tovary, stavebné práce
alebo služby) pre bežne dostupné na trhu aj iné ako sú bežne dostupné na trhu, ktorých
predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa
zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako
a) pri zákazkách bežne dostupných na trhu do:
- 15.000 EUR bez DPH pri tovare okrem potravín, stavebných prácach a službách
b) zákazkách iných ako sú bežné dostupné na trhu do:
- 50.000 EUR bez DPH pri tovare (okrem potravín) a službe okrem prílohy č. 1
- 150.000 EUR bez DPH pri stavebných prácach a
- 40.000 EUR bez DPH ak ide o tovar, ktorým sú potraviny
- 200.000 EUR bez DPH služba príloha č. 1
2.

Obec zabezpečuje proces podľa § 117 zákona ak ide o dodanie tovaru, stavebných prác
a služieb uvedených v bode 1 a) a 1b) a to:
 zabezpečuje určenie predpokladanej ceny predmetu zákazky,
 určí bežnú dostupnosť predmetu zákazky podľa formulára – Príloha č. 1 tejto Smernice
 uskutočňuje prieskumu trhu /letáky, telefonické zisťovanie, osobné zisťovanie cez internet,
webové sídla
 zabezpečuje vypracovanie Výzvy a súťažných podkladov na predloženie cenovej ponuky a ich
zaslanie minimálne trom vybratým záujemcom /pošta, email/
 zverejňuje Výzvu na predloženie ponuky na webovej stránke úradu
 vyhodnotenie cenových ponúk, môže menovať komisiu – členovia musia byť odborne
spôsobilý
 vypracuje zápisnicu z prieskumu trhu
 uzatvorí Zmluvu s víťazom prieskumu trhu
 Vypracuje správu o každej zákazke nad 5000 EUR za obdobie kalendárneho štvrťroka
do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka a zverejní ju na profile obce
 Je povinný zabezpečiť aby pri verejnom obstarávaní nedochádzalo ku konfliktu
záujmov v zmysle § 23 zákona
 V zmysle § 12 ods. 3 písm. d) zákona je povinný do 10 dní od doručenia žiadosti
dodávateľa vyhotoviť referenciu

.
3. Pre zabezpečenie princípov verejného obstarávania týkajúcich sa hospodárnosti a efektívnosti
vynaložených finančných prostriedkov sa obec rozhodla obstarávať nasledovne:
a) tovary, služby, práce v hodnote (bežné dostupné na trhu, iné ako bežné dostupné na trhu)
od 2 000,00 Eur do 5.000,00 Eur , obec obstaráva.
1) prieskumom trhu formou telefónu, internetu, letákov a pod.,
b) tovary, služby, práce v hodnote (bežné dostupné na trhu, iné ako bežné dostupné na trhu) a
potraviny
od 5 000,00 Eur do 15.000,00 Eur , obec obstaráva.
1) prieskumom trhu výberom najvhodnejšieho hospodárskeho subjektu, žiadosťou minimálne
trom záujemcom na predloženie ponuky a vyhodnotením formou záznamu z prieskumu trhu.
c) tovary a služby (iné ako bežné dostupné na trhu) v hodnote od 15 000,01 EUR do 30 000,00
EUR bez DPH, práce (iné ako bežné dostupné na trhu) v hodnote od 15 000,01 EUR do
70.000,00 EUR bez DPH
obec obstaráva:

1) prieskumom trhu výberom najvhodnejšieho hospodárskeho subjektu, žiadosťou minimálne
trom záujemcom na predloženie ponuky a vyhodnotením formou záznamu z prieskumu
trhu. Vyžaduje od najvýhodnejšieho hospodárskeho subjektu doklad o podnikaní
v predmete zákazky,
d) tovary a služby (iné ako bežné dostupné na trhu) v hodnote od 30 000,01 EUR bez DPH do
49 999,00 EUR bez DPH, práce (iné ako bežné dostupné na trhu) v hodnote od 70 000,01
EUR bez DPH do 149. 999,99 EUR bez DPH a potraviny v hodnote od 15 000,01 EUR bez
DPH do 39 999,99 EUR bez DPH obec obstaráva
1) prieskumom trhu výberom najvhodnejšieho hospodárskeho subjektu, žiadosťou minimálne
trom záujemcom na predloženie ponuky, zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk na webe
obecného úradu a vyhodnotením formou záznamu z prieskumu trhu.
2) Vyžaduje od hospodárskych subjektov predloženie dokladu o podnikaní v predmete
zákazky a môže požadovať iné doklady, ktorými hospodársky subjekt preukáže osobné
postavenie, ekonomickú, technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle zákon č. 343/2015 Z.z.
3) vyžaduje od hospodárskeho subjektu zápis v registri partnerov verejného sektora a to v
súlade s čl. III. bod 5 tejto Smernice
čl. X

Zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako 2.000 EUR, pri
ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu /bežné
dostupné a iné ako bežné dostupné tovary, stavebné práce a služby
1. písm. c) stavebné práce a havárie
- doplniť na koniec vety:
musí byť zapísaný v RPVS v súlade s čl. III. bod 5 tejto Smernice
Čl. XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
3) V smernici ktorej účinnosť nadobudla platnosť dňa 18.4.2016 je zakomponovaná novela zákona
o verejnom o verejnom obstarávaní Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, ktorá je účinná od dňa 1.2.2017 a zmena zákona
93/2017 o príspevku poskytovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorá je
účinná dňom 1.6.2017

V.............................Dňa ...............................

.......................................................
Starosta obce

