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Smernica
verejného obstarávania Obce Martinová
1.

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje pravidlá
postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných, podlimitných zákaziek
a pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.

2.

Keďže zákon o verejnom obstarávaní neupravuje žiadny formálny postup pri
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, znamená to, že tento zákon neupravuje ani
jednotlivé kroky, ktoré je potrebné uskutočniť vo vzťahu k zadávaniu zákaziek
s nízkou hodnotou. Ustanovením § 117 zákona o verejnom obstarávaní sa, ale
vytvárajú predpoklady upraviť prostredníctvom vnútorných predpisov verejného
obstarávateľa vlastné pravidlá zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami, a to takým
spôsobom a v takom rozsahu, aby na základe požiadaviek príslušných riadiacich
orgánov a vnútorných kontrolných orgánov verejného obstarávateľa boli z hľadiska
dodržania princípu hospodárnosti a efektívnosti splnené podmienky primeranosti
vynakladania finančných prostriedkov na obstaranie požadovaného predmetu
zákazky s nízkou hodnotou, najmä vo vzťahu k jeho kvalite a cene.

3.

Účelom tejto Smernice (ďalej len „Smernica“) je zabezpečenie jednotného postupu
a pravidiel pre zákazky s nízkou hodnotou definované pre podmienky Obce
Martinová. (t.j. predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky)

4.

Finančné limity
Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej
predpokladanej hodnoty.
Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je
vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom,
ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).
Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne
rovnaká alebo vyššia ako
a) 5 000 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
b) 20 000 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)20 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa
písmena a)
70 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou
podľa písmena a).
Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka,
ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 v
priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na
dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
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5.

Bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce, ktorých predpokladaná hodnota
zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 5 000,00 eur bez DPH sa zabezpečujú
prostredníctvom elektronického trhoviska.

6.

Obec je povinná zverejniť štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa
§91 ods. 1. písm. a) (elektronické trhovisko) s cenami rovnakými alebo vyššími ako
5 000,00 eur, v ktorej sa pre každú zákazku uvedie: a) hodnotu zákazky, b) predmet
zákazky, c) identifikáciu úspešného uchádzača

7.

Obec Martinová je povinná zákazky s nízkymi hodnotami realizovať podľa § 117
zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015.
a) zákazky s hodnotou vyššou ako 5 000 eur nepresiahnu hodnoty 20 000 eur pri
tovaroch a službách a 70 000 eur pri stavebných prácach. Nákupy potravín
nepresiahnu hodnotu 40 000 eur.
b) Obec Martinová zabezpečí pri zákazkách s nízkymi hodnotami oslovenie
minimálne troch dodávateľov a dodrží základné podmienky zákazky:
- identifikácia verejného obstarávateľa
- typ zmluvy
- miesto dodania zákazky
- podrobný opis zákazky
- lehota na dodanie alebo dokončenie zákazky
- uplynutie lehoty na predkladanie ponúk
- podmienky financovania
- predložené doklady (živnostenský register, obchodný register)
- kritériá na hodnotenie ponúk
- prílohy
- zápisnica z vyhodnotenia
- oznámenie z vyhodnotenia
- zmluva

c) Vynaložené náklady na predmet zákazky musia byť primerané jeho kvalite a cene.
d) Obec je povinná výsledok verejného obstarávania s nízkymi hodnotami zverejniť
v profile O.U. na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a to za obdobie
kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Pre každú
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zákazku sa bude v správe povinne uvádzať jej predmet, hodnota a identifikácia
úspešného uchádzača.
S použitím týchto postupov postupuje osoba zadávajúca zákazku aj v prípade, že
v predošlom zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska
nedošlo k uzatvoreniu zmluvy z dôvodu, že nebola predložená ani jedna ponuka
alebo ani jedna z predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené
8.

Obec zabezpečuje archiváciu ukončených postupov verejného obstarávania na štyri
roky.

9.

Verejné obstarávanie sa nevykonáva, ak predmet obstarávania je dostupný iba
z jedného zdroja, alebo ak dodávateľ má k predmetu obstarávania autorské právo,
alebo obdobné autorskému právu. Pri poskytovaní právnych služieb (právne
zastupovanie klienta advokátom, súdne konanie, právne poradenstvo poskytované
advokátom) ak je hodnota zákazky menšia ako 20 000 eur bez DPH.

10. Za dodržanie smernice zodpovedá Obecný úrad v Martinová.
11. Kontrolu dodržiavania smernice vykonáva hlavný kontrolór Obce Martinová.

V Martinovej, dňa 15.07.2016

Eugen R A D I Č
starosta obce
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