Smernica č. 1/2012
pre vykonávanie verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok Obce Buzitka
Článok 1
Právna úprava
Vnútorná smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ).
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní,
ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
2. Obec Buzitka je v zmysle § 6 ods. 1b zákona o verejnom obstarávaní verejným
obstarávateľom.
3. Uchádzač na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba alebo
skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo
poskytuje službu a predložila ponuku.
4. Záujemca ma účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba
alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo
poskytuje službu a má záujem o účasť v užšej súťaži, v rokovacom konaní alebo v súťažnom
dialógu, alebo si vo verejnej súťaži prevzala súťažné podklady.
5. Zákazka na účely zákona o verejnom obstarávaní je zmluva s peňažným plnením
uzatvorená medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na
jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej
predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
6. Predpokladaná hodnota zákazky na účely zákona o verejnom obstarávaní sa určuje ako
cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za
ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž
posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná
hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo
porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávanie zákazky.
Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa:
a) hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b) všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy,
c) ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov,
d) predpokladaná hodnote tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ
poskytne v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác
Článok 3
Finančné limity
V závislosti od predpokladanej hodnoty zákon o verejnom obstarávaní určuje povinnosti na:
a) nadlimitnú zákazku,
b) podlimitnú zákazku,

c) podprahovú zákazku,
d) zákazku s nízkou hodnotou.
Nadlimitná zákazka
1. Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako
200 000 € pre tovary a služby (obstarávatelia § 6 ods. 1 písm. b), rovná alebo vyššia ako
5 000 000 € na uskutočnenie stavebných prác.
2. Pri zadávaní nadlimitných zákaziek sú stanovené postupy v §§ 50 - 64 zákona
o verejnom obstarávaní.
3. Obstarávateľ je povinný pri tejto metóde obstarávania vykonávať činnosti
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie.
Podlimitná zákazka
1. Podlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovná a vyššia ako 40 tis.
EUR a zároveň nižšia ako 200 000 € a pre tovary a služby (obstarávatelia § 6 ods. 1
písm. b) alebo rovná a vyššia ako 200 000 € a nižšia ako 5 000 000 € na uskutočnenie
stavebných prác.
2. Pri zadávaní podlimitných zákaziek sú stanovené postupy v §§ 91 - 96 zákona o verejnom
obstarávaní.
3. Obstarávateľ je povinný pri tejto metóde obstarávania vykonávať činnosti
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie.
Podprahová zákazka
1. Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovná a vyššia ako 10 000 €
a zároveň nižšia ako 40 000 € a pre tovary a služby (obstarávatelia § 6 ods. 1 písm. b),
alebo rovná a vyššia ako 20 000 € a zároveň nižšia ako 200 000 € a na uskutočnenie
stavebných prác.
2. Pri zadávaní podprahových zákaziek sú stanovené postupy v §§ 99 - 101 zákona
o verejnom obstarávaní.
3. Obstarávateľ je povinný pri tejto metóde obstarávania vykonávať činnosti
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie.
Zákazka s nízkou hodnotou
1. Zákazka s nízkou hodnotou je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 10 000 €
pre tovary a služby (obstarávatelia § 6 ods. 1 písm. b), alebo nižšia ako 20 000 € na
uskutočnenie stavebných prác.
2. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou Obec Buzitka postupuje tak, aby vynaložené
náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
3. Verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi
hodnotami prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
4. Nevyžaduje sa písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon.
Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu pre verejné obstarávanie.
5. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a uchováva ich päť rokov po uzavretí
zmluvy.
6. Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na svojom webovom sídle
alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou súhrnnú správu o zákazkách s nízkou
hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 €, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,

b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.

Článok 4
Výber uchádzača pri zákazkách s nízkymi hodnotami
1. Pre dodržiavanie zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov sa
v podmienkach Obce Buzitka stanovuje finančný limit nad 3.300 € bez DPH, od ktorého
sa bude uskutočňovať prieskum trhu.
Za prieskum trhu je zodpovedný zamestnanec – poverený starostkou obce
2. Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami Obec Buzitka postupuje tak, aby vynaložené
náklady na obstarávanie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
3. V rámci prieskumu trhu okrem zohľadnenia zásad hospodárnosti je potrebné zohľadniť
a) náklady na vykonanie prieskumu trhu v závislosti od predpokladanej ceny
obstarávaného tovaru, služby, stavebných prác,
b) cenu obstarávaného tovaru, služby, stavebných prác,
c) náklady na dopravu pri dodaní, náklady na montáž,
d) zľavu z ceny, cenová akcia, resp. rabat pri množstve,
e) kvalitu, referencie príp. iné v závislosti od charakteru predmetu obstarávania
4. Prieskum trhu je možné vykonať formou:
a) telefonický prieskum
b) osobný prieskum
c) písomná korešpondencia
d) prieskum na základe cenníkov, katalógov, informačných materiálov, akciových
letákov, prospektov, vlastná databáza dodávateľov
e) internet
Pre porovnanie je potrebné mať aspoň dve ponuky. Pokiaľ to nie je možné zabezpečiť, musí
sa uviesť dôvod. Z vykonaného prieskumu vykoná zodpovedný pracovník krátky zápis so
zdôvodnením vybraného dodávateľa ( viď príloha ).
V rámci prieskumu v súlade so zásadou hospodárnosti, zodpovedný zamestnanec vyberá
ponuku, ktorá: a) je ekonomicky najvýhodnejšia alebo
b) má najnižšiu cenu
5. Okruh obstaraní pri ktorých nie je potrebné vykonať prieskum trhu:
a) ubytovanie na služobných cestách v tuzemsku a v zahraničí,
b) oprava motorových vozidiel na služobnej ceste v prípade náhlej poruchy,
c) účasť zamestnancov na odborných školeniach,
d) nákup pohonných látok do služobných motorových vozidiel,
e) tovary dennej potreby,
f) náhradné diely,
g) servis a opravy strojov v značkových servisoch,
h) nadobúdanie knižných fondov,
i) služby poskytované jedným možným dodávateľom ( elektrická a tepelná energia, plyn,
vodné a stočné, služby telekomunikácie a pošty, koncesionárske poplatky),
j) emisné kontroly a STK,
k) diaľničné známky,
l) špeciálne služby – geodetické práce, advokátske, komerčné, právne, exekučné a audítorské
služby, ochrana objektov, znalecké posudky,
m) stravovanie,
n) mimoriadna udalosť.

Mimoriadna udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia
bezprostredne ohrozujúca život, zdravie ľudí alebo životné prostredie. V prípade
odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí, keď hrozí nebezpečenstvo veľkých
materiálnych škôd alebo ohrozenia ochrany zdravia ľudí v zmysle zákona č. 272/1994 Z. z.
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a škody na majetku, je možné zadať
zákazky aj nad limit stanovený v bode 1 u časovo najbližšie dostupného dodávateľa k miestu
plnenia, pričom zodpovedný zamestnanec vyhotoví krátky záznam s odôvodnením príčin, pre
ktoré nebolo možné vykonať prieskum trhu.
Článok č. 5
Záverečné ustanovenia
1. Dňom 31.1.2012 sa ruší Vnútorná smernica č. 1/2011 pre vykonávanie verejného
obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o postupoch pri verejnom obstarávaní, ktorá
nadobudla účinnosť 1.7.2011.
2. Táto vnútorná smernica nadobúda účinnosť dňom 1.2.2012
3. Za dodržiavanie postupu určeného smernicou zodpovedajú všetci zamestnanci obce,
zamestnanci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V Buzitke, dňa 23.1.2012
Helena Ševčíková
starostka obce

Príloha: Zápis z realizácie prieskumu trhu

Príloha č. 1
ZÁPIS Z REALIZÁCIE PRIESKUMU TRHU č. ..................../zo dňa ...........................
Názov a popis tovaru/služby:.......................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Predpokladaná cena:

Množstvo:

Forma prieskumu trhu: □ telefonická

□ osobná

Termín dodania:
□ písomná

□ prospekty

□ internet

Prílohy zápisu:
□ nie □ áno ......................................................................................
Názvy a sídla oslovených dodávateľov a ich cenové ponuky:
1. Dodávateľ a sídlo:....................................................................................................................
Tel.č./meno kontaktnej osoby (len pri tel./osob. prieskume): ...............................................
Cena (príp. ost. podm.): ..................................................................................................
2. Dodávateľ a sídlo:....................................................................................................................
Tel.č./meno kontaktnej osoby (len pri tel./osob. prieskume): ...............................................
Cena (príp. ost. podm.): ..................................................................................................
3. Dodávateľ a sídlo:....................................................................................................................
Tel.č./meno kontaktnej osoby (len pri tel./osob. prieskume): ...............................................
Cena (príp. ost. podm.): ..................................................................................................
Údaje o prijatej ponuke: .............................................................................................................
....................................................................................................................................................
Meno a podpis:
Dôvody neprijatia lacnejšej ponuky, ak taká situácia nastala: ...................................................
.....................................................................................................................................................
Záznam internej kontroly: □ bez výhrad
Meno a podpis:

□ s výhradou: ..................................................

