Dodatok č. 2
k S M E R N I C I zo dňa 01.01.2019
upravujúcej postup verejného obstarávateľa Obec Nová Lesná pri verejnom obstarávaní
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
V súvislosti vydanou vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie z 13. decembra 2021 č.
493/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre
nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov a ktorá účinnosť nadobúda dňom 1. januára
2022, sa uvedená smernica mení nasledovne:
Čl. III. Finančné limity a zákazky sa v bodoch 1., 2. a 3. mení takto:
Článok III.
Finančné limity a zákazky
Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej
hodnoty.
1. Nadlimitné zákazky
1.1

Podľa § 5 ods. 2 zákona nadlimitnou zákazkou je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa
rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom,
ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), d) zákona –
Nadlimitná zákazka
Druh zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky
(limit v eur bez DPH)

Tovar, služba okrem služby uvedenej
v prílohe č. 1 k zákonu (sociálne služby
a iné osobitné služby) /ďalej len príloha č. 1
zákona/, tovar - potraviny

≥ 215 000 eur

Stavebné práce

≥ 5 382 000 eur

Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona

≥ 750 000 eur

2. Podlimitné zákazky
2.1

Podľa § 5 ods. 3 zákona podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je
zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa bodu 1.1 tohto
článku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie
služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
b) 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
c) 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), d) zákona –
Podlimitná zákazka
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Druh zákazky (postup)
Tovar, okrem potravín, služba
(§ 109 – 111 zákona – zákazky s využitím elektronického
trhoviska, ak ide o tovary alebo služby bežne dostupné na
trhu, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne
plnenie
alebo
§ 112 - 116 zákona – zákazky bez využitia elektronického
trhoviska – vestník VO, ak ide o tovary alebo služby iné ako
bežne dostupné na trhu)
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona
(§ 109 – 111 zákona – zákazky s využitím elektronického
trhoviska ak ide o služby bežne dostupné na trhu alebo § 112
– 116 zákona – zákazky bez využitia elektronického trhoviska
– vestník VO)
Stavebné práce
(§ 112 – 116 zákona – zákazky bez využitia elektronického
trhoviska – vestník VO)

Predpokladaná hodnota
zákazky (limit v eur bez DPH)

≥ 70 000 eur

< 215 000 eur

≥ 260 000 eur

< 750 000 eur

≥ 180 000 eur

< 5 382 000 eur

Potraviny sa neobstarávajú podlimitnou zákazkou!
2.2

Podľa § 108 ods. 1 zákona pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje:
a) podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116 zákona, ak ide o dodanie tovaru alebo
poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je
intelektuálne plnenie,
b) podľa § 112 až 116 zákona, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako
podľa písmena a).

2.3

Podľa § 108 ods. 2 zákona môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre:
a) registrovaný sociálny podnik (§ 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a
sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
b) fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú
zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku (§ 55 ods. 1 zákona
č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), alebo
c)chránené dielne (§ 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
ao
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
alebo na
realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest,
ak aspoň 30
% zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach
alebo v rámci
programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo
inak znevýhodnené osoby (napríklad § 2 ods. 5 a 6 zákona
č. 112/2018 Z. z.).

2.4

Podľa § 108 ods. 3 zákona pri použití postupu podľa § 109 až 111 nie je možné zadať koncesiu
a je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov.

2.5

Pri podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska postupuje verejný
obstarávateľ podľa § 109 – 111 zákona.

2.6

Podľa § 111 ods. 2 zákona je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať štvrťročne
v
profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110 zákona (z elektronického trhoviska)
s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c)identifikáciu úspešného uchádzača.

2.7

Podľa § 111 ods. 3 zákona sa pri zákazke podľa § 109 a 110 zákona nevyžaduje písomná
forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. Informácia o výsledku
verejného obstarávania sa neposiela úradu.
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2.8

Podľa § 111 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ (pri zákazkách
s
využitím elektronického trhoviska) eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich 10
rokov po uzavretí zmluvy, ak osobitný predpis (39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z.) neustanovuje inak.

2.9

Pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska postupuje verejný
obstarávateľ podľa § 112 – 116 zákona.

3. Zákazky s nízkou hodnotou
3.1

Podľa § 5 ods. 4 zákona civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným
obstarávateľom je
a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka
na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný
limit uvedený v bode 2.1 tohto článku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na
dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b) zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia
ako finančný limit uvedený v bode 2.1 tohto článku a zároveň rovnaká alebo vyššia
ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva
uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), d) zákona –
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zákazky (postup)
Tovar, okrem potravín, služba (okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1 zákona)
(§ 117 zákona – zákazky s nízkymi hodnotami alebo § 109 –
111 zákona – zákazky s využitím elektronického trhoviska,
ak ide o tovary alebo služby bežne dostupné na trhu, okrem
služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie)
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona
(§ 109 – 111 zákona – zákazky s využitím elektronického
trhoviska ak ide o služby bežne dostupné na trhu alebo (§
117 zákona – zákazky s nízkymi hodnotami)
Stavebné práce
(§ 117 zákona – zákazky s nízkymi hodnotami)
Potraviny
(§ 117 zákona – zákazky s nízkymi hodnotami)

Predpokladaná hodnota
zákazky (limit v eur bez DPH)

≥ 5 000 eur

< 70 000 eur

≥ 5 000 eur

< 260 000 eur

≥ 5 000 eur

< 180 000 eur

≥ 5 000 eur

< 215 000 eur

3.2

Podľa § 117 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný
obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania
zákazky je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a
nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom
transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli
preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

3.3

Podľa § 117 ods. 2 zákona pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia
§ 4, § 20, § 24 a § 25 ods. 3 zákona.

3.4

Podľa § 117 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom
obstarávaní podľa § 108 ods. 2 zákona.
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3.5

Podľa § 117 ods. 4 zákona verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže
postupovať podľa § 109 až 111 zákona (zákazky s využitím elektronického trhoviska), ak ide o
dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.

3.6

Podľa § 117 ods. 5 zákona ak nejde o postup podľa bodu 3.5 tohto článku, verejný obstarávateľ
nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona (uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo
uskutočňovať stavebné práce) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona (uchádzač nesmie mať
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím) alebo
ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona (konflikt záujmov
podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami). Ustanovenie § 11 zákona
týmto nie je dotknuté (register partnerov verejného sektora).

3.7

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupuje v nasledovne:
a) Podrobne vyšpecifikuje opis predmetu zákazky.
b) Určí predpokladanú hodnotu zákazky (na základe dostupných informácii – aktuálny, resp.
aktualizovaný rozpočet stavebných prác, aktuálne cenníky, katalógy, katalógové listy, letáky
dodávateľov, internetové cenníky uvedené na internetových stránkach, oslovením
potencionálnych dodávateľov písomnou formou, emailom, a pod. Tieto dokumenty verejný
obstarávateľ archivuje za účelom preukázania výšky hodnoty zákazky; spôsob oslovenia
potencionálnych dodávateľov je súčasťou kompletnej dokumentácie.
c)Vypracuje výzvu na predloženie ponuky, príp. aj iné prílohy potrebné
pre
spracovanie ponuky a osloví elektronicky – emailom, doporučenou poštou, alebo osobným
doručením minimálne 3 vybraným záujemcom (ak nie je možné osloviť minimálne 3
záujemcov z dôvodu napr. jedinečného predmetu zákazky, obmedzeného počtu záujemcov
a pod., osloví menej ako troch záujemcov, avšak tento postup riadne zdôvodní), ktorí sú
oprávnení dodávať, resp. poskytovať predmet obstarávania. Vo výzve určí primeranú lehotu
na predkladanie ponúk.
d) Z vykonaného verejného obstarávania vyhotoví zápisnicu z otvárania
a
vyhodnotenia ponúk.
e) Verejný obstarávateľ zašle uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.

3.8

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami nemá povinnosť zriadiť komisiu
a použiť elektronickú aukciu.

3.9

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov,
v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

3.10

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi
hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení
kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky,
predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazy zadávané
spravodajskými službami (Zákon NRSR č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe
v znení neskorších predpisov).

3.11

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty o zákazkách s nízkymi hodnotami
a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis (39 ods. 3
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z.) neustanovuje
inak.

Ostatné ustanovenia uvedenej smernice zo dňa 01.01.2019 a dodatku č.1 zo dňa 01.01.2020
k smernici zo dňa 01.01.2019, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom, ostávajú v
platnosti.

V Novej Lesnej, 17.02.2022

Ing.Peter Hritz
starosta obce
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