Smernica o verejnom obstarávaní
č. 1/2012

Obec Veľké Lovce v súlade s novelou zákona č. 58/2011 z 11.02.2011, ktorou sa dopĺňa zákon č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len“zákon“)
vydáva
vnútornú Smernicu o verejnom obstarávaní (ďalej len “ smernica”).

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 01.04.2012
Ruší sa smernica platná od
Obsah smernice:
I. Zámer
II. Základné ustanovenia
III. Finančné limity
IV. Postupy vo verejnom obstarávaní
V. Základné povinnosti
VI. Zákazky s nízkou hodnotou

Článok I.
ZÁMER
Touto smernicou sa ustanovuje rozsah a podmienky verejného obstarávania pre zamestnancov
úradu pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky
na poskytnutie služieb, hlavne postupy a limity pri zadávaní zákazky s nízkymi hodnotami.
Článok II.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Obec Veľké Lovce je verejný obstarávateľ - podľa § 6 ods. 1 písmena b.) zákona č.25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní.
2. Obec je povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom osôb, ktoré získali
odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie a sú zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Výnimku tvorí zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,
kde obec nie je povinná vykonávať činnosti prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
3. Verejné obstarávanie je postup, pri ktorom sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.
4. Zákazka je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými
obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej,
ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služby.
5. Koncesia je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým, že
peňažné plnenie za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, je kompenzované právom, užívať
stavbu na dohodnutý čas.
6. Súťaž návrhov je postup, ktorý umožňuje získať návrh v oblasti architektúry, územného
plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát, ktorý vyberá porota.

Článok III.
FINANČNÉ LIMITY
1. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky, zákazka je:
- nadlimitná
- podlimitná
- podprahová
-s nízkou hodnotou
Tovary a služby (bez DPH)

Práce (bez DPH)

1. nadlimitná

nad 193 000,00 €

nad 4 845 000,00 €

2. podlimitná

od 40 000,00 € do 192 999,99 €

od 200 000,00 € do 4 844 999,99 €

3. podprahová

od 10 000,00 € do 39 999,99 €

od 20 000,00 € do 199 999,99 €

4. s nízkou hodnotou

menej ako 10 000,00 €

menej ako 20 000,00 €

2. Obec Veľké Lovce ako verejný obstarávateľ je povinný vykonávať činnosti vo verejnom
obstarávaní prostredníctvom osoby, ktorá má odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie (okrem
zákaziek s nízkou hodnotou.)
Článok IV.
POSTUPY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
1. Postupy vo verejnom obstarávaní sú:
a) Verejná súťaž
b) Užšia súťaž
c) Rokovacie konania
d) Súťažný dialóg
2. Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet uchádzačov
3. Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet uchádzačov, ale môžeme obmedziť počet
uchádzačov min. na desať uchádzačov.
4. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo bez zverejnenia ak sú splnené zákonom
stanovené podmienky.
5. Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet uchádzačov pre zvlášť zložité projekty.
6. Prednostným postupom je verejná súťaž. Iné postupy môže obec uplatniť len so súhlasom
Obecného zastupiteľstva.
7. V prípade použitia elektronickej aukcie sa na ukončenie aukcie použije §43, ods.11, bod b)
Zákona o verejnom obstarávaní.
Článok V.
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI
1. Obec Veľké Lovce je povinná pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona.
2. Pri zadávaní zákaziek musí Obec Veľké Lovce uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania,
princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
3. Podľa tejto smernice musí postupovať aj tretia osoba (odborne spôsobilá osoba), ktorá
zabezpečuje verejné obstarávanie pre obec.
4. Ak obec poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ viac ako 50 %
finančných prostriedkov potrebných na dodanie tovaru, na poskytnutie služieb alebo na

uskutočnenie stavebných prác, je táto osoba povinná postupovať v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní a touto smernicou.
Článok VI.
ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI
1. Obec Veľké Lovce nie je povinná vykonávať činnosti pri zadávaní zákazky s nízkymi hodnotami
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
2. Zamestnanci pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupujú tak, aby vynaložené náklady na
obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
3. Zamestnanec, ktorý zadáva zákazku s nízkou hodnotou je povinný evidovať všetky doklady a
uchovávať ich päť rokov po uzavretí zmluvy.
4. Zamestnanci, ktorí budú realizovať zákazky s nízkou hodnotou s cenou rovnou a vyššou ako 1
000,- € sú povinní raz štvrťročne zverejniť na webovej stránke obce súhrnnú správu kde bude
uvedené najmä:
• hodnota zákazky
• predmet zákazky
• identifikácia úspešného uchádzača
• identifikácia a ponuky neúspešných uchádzačov (v prípade ak sa vykonával prieskum trhu)
5. Pre zákazky na dodanie tovaru a poskytnutie služby sa stanovujú nasledovné:
a) Limity
• od 0 EUR – 1 999,99 EUR sa nemusí vykonávať prieskum trhu
• od 2 000 EUR – 9 999,99 EUR sa musí vykonávať prieskum trhu
b) Podmienky
• minimálne 3 cenové ponuky
• zápis z vyhodnotenia
• objednávka, resp. zmluva
• archivácia 5 rokov
c) Postup
• Zamestnanec vyzve záujemcov na predloženie ponuky. Písomná výzva môže byť
záujemcovi doručená poštou, faxom alebo e-mailom.
• Uchádzači predkladajú svoje ponuky poštou, faxom alebo e-mailom v stanovenej lehote.
• Starosta obce Veľké Lovce určí 2 zamestnancov, ktorí vyhodnotia splnenie podmienok účasti
a cenu
• O počte predložených ponúk a o ich vyhodnotení vypracujú krátky zápis.
• Zápis predložia starostovi obce s návrhom na uzavretie zmluvy alebo na vystavenie
objednávky na predmet zákazky.
• S úspešným uchádzačom starosta obce uzavrie zmluvu, alebo vystaví objednávku,
neúspešným oznámi, že vo výbere na dodávateľa na predmet zákazky neuspeli.
6. Pre zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa stanovujú nasledovné:
a) Limity
• od 0 EUR – 2 999,99 EUR sa nemusí vykonávať prieskum trhu
• od 3 000 EUR – 19 999,99 EUR sa musí vykonávať prieskum trhu
b) Podmienky
• výkaz výmer
• minimálne 3 cenové ponuky
• zápis z vyhodnotenia
• uzatvoriť zmluvu
• archivácia 5 rokov

c) Postup
• Zamestnanec vyzve záujemcov na predloženie ponuky. Písomná výzva môže byť
záujemcovi doručená poštou, faxom alebo e-mailom.
• Uchádzači predkladajú svoje ponuky poštou, faxom alebo e-mailom v stanovenej lehote.
• Starosta obce Veľké Lovce určí 2 zamestnancov, ktorí vyhodnotia splnenie podmienok účasti
a cenu
• O počte predložených ponúk a o ich vyhodnotení vypracujú krátky zápis.
• Zápis predložia starostovi obce s návrhom na uzavretie zmluvy na predmet zákazky.
• S úspešným uchádzačom starosta obce uzavrie zmluvu, neúspešným oznámi, že vo výbere
na dodávateľa na predmet zákazky neuspeli.
Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Ak zadanie zákazky podlieha odporúčaniu a schváleniu úspešného uchádzača inštitúciami a
orgánmi Európskej únie v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk úspešnému uchádzačovi sa
uvedie, že jeho ponuka sa prijíma s odkladacou podmienkou, že úspešného uchádzača odporučia a
schvália príslušné inštitúcie a orgány Európskej
únie.
2. Zverejňovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka č. 546/2010 ( platí od 01.01.2011) sa týka
zákazky nadlimitnej, podlimitnej, podprahovej a zákazky s nízkou hodnotou./ Doplnenie zákona z
19.okt.2011 dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. účinnosť od 1.1.2012 /§ 22d/.
3. Všetky ostatné postupy pri verejnom obstarávaní neupravené touto smernicou sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov.
4. Kontrolu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou vykonáva orgán vnútornej kontroly
obce a finančná komisia.

Ing. Libor Kráľ
starosta obce

VZOR – príloha č.1

Vec:
Prieskum trhu
na zadanie zákazky na dodanie tovaru ( zákazky na poskytnutie služby, zákazky
na uskutočnenie stavebných prác)
s nízkymi hodnotami v súlade s § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“).

Obec Veľké Lovce ako verejný obstarávateľ (§6 ods. 1 zákona) Vás žiada
o ocenenie nasledovnej zákazky:.....................................................................
čo možno najpodrobnejšia špecifikácia

pri projektovej dokumentácii aj uviesť všetky požadované kroky aj s lehotami:
1. vypracovanie PD pre územné konanie
2. vypracovanie PD pre stavebné konanie
3. dopracovanie PD na realizáciu stavby so zapracovaním podmienok stavebného povolenia do
projektu,
vrátane výkazu výmer a rozpočtu stavby
4. výkon autorského dozoru
pri tovaroch čo najpodrobnejší popis zákazky aj s požadovanou lehotou dodania
pri prácach – súpis prác – výkaz výmer
−
lehotu realizácie

VZOR – príloha č.2
Veľké Lovce dňa ..........................
Správa z vyhodnotenia zákaziek
na predmet obstarávania
.............................................................................................
Vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa ........................................... na Obecnom úrade
Veľké Lovce
1.

Vyhodnotenia zákaziek sa zúčastnili:

- ................
- ................
-................
…..............
2. Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili zákazku s uvedením návrhu ceny
- ................................................
- ................................................
- ................................................
3. Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu vylúčenia :
Dôvod vylúčenia:
4.Identifikácia úspešného uchádzača.
Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač : ..............................

Podpisy prítomných:
- .................................................................
- ................................................................
….............................................................

