Verejný obstarávateľ:

OBEC CERNINA, 090 16 Cernina č. 65, okr. Svidník

VNÚTORNÁ SMERNICA
verejného obstarávateľa pre zadávanie zákaziek
s nízkou hodnotou
podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z.
z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č.
402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z.
a zákona č. 58/2011 Z. z. (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní“).

Cernina, júl 2011

-2Vnútorná smernica verejného obstarávateľa o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou je
vypracovaná na základe zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 1
Predmet úpravy
1. Táto smernica ustanovuje:
a) pravidlá pre postup verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb,
b) postup pri výkone kontroly zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami.
2. Pri zadávaní nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a podprahových zákaziek,
verejný obstarávateľ v plnom rozsahu uplatňuje zákon o verejnom obstarávaní.
Čl. 2
Finančné limity
Finančné limity pre verejného obstarávateľa, ktoré sú rozhodujúce pre určenie
zákaziek s nízkymi hodnotami, sú podľa § 4 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní
nasledovné:

Zákazka na dodanie tovaru alebo na
poskytnutie služby

Zákazka na uskutočnenie stavebných
prác

 10 000,- eur bez DPH v priebehu kalendárneho
roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva
uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny
rok
 20 000,- eur bez DPH v priebehu kalendárneho
roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva
uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny
rok

Čl. 3
Postup verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
1. V súvislosti so zadávaním zákaziek s nízkymi hodnotami, výber dodávateľa predmetu
zákazky verejný obstarávateľ uskutoční na základe prieskumu trhu, okrem zadávania
zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit, ktorý verejný
obstarávateľ určil v tejto časti smernice.
2. Prieskum trhu verejný obstarávateľ preukázateľne vykoná minimálne u troch možných
dodávateľov.

-33. Verejný obstarávateľ prieskum trhu, v závislosti od predmetu zákazky, vykoná napríklad:
 použitím aktuálnych katalógov,
 prostredníctvom elektronických zariadení (elektronické tržnice, elektronické
katalógy, www stránky a pod.),
 písomná cenová ponuka na základe výzvy verejného obstarávateľa,
 telefonický prieskum trhu so záznamom o jeho vykonaní, (vyhotoví sa záznam
pre pamäť, ktorý obsahuje získané informácie),
 propagačné materiály,
 ponukové listy a iné spôsoby.
O vykonanom prieskume trhu verejný obstarávateľ vedie dokumentáciu.
4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
5. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem
prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon (napr. § 272 OZ).
6. Verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi
hodnotami prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
7. Verejný obstarávateľ eviduje a uchováva všetky doklady, ktoré vznikli pri zadávaní
zákaziek s nízkymi hodnotami päť rokov po uzavretí zmluvy.
8. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela Úradu pre verejné obstarávanie.
9. Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného
obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o
zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku
uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.
10. Prieskum trhu verejný obstarávateľ nevykonáva – zákazky zadáva priamo vtedy, ak
predpokladaná hodnota zákazky je nižšia alebo rovnajúca sa finančným limitom uvedeným
v tejto tabuľke:
Zákazka na dodanie tovaru alebo na
poskytnutie služby
Zákazka na uskutočnenie stavebných
prác

≤ 1 000,- eur bez DPH v priebehu kalendárneho
roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva
uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok
≤ 2 000,- eur bez DPH v priebehu kalendárneho
roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva
uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok

-4Čl. 4
Kontrola postupu pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
1. Kontrolu postupu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami vykonáva orgán vnútornej
kontroly; týmto nie sú dotknuté oprávnenia Úradu pre verejné obstarávanie a iných
kontrolných orgánov.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Za verejné obstarávanie je zodpovedný štatutárny zástupca verejného obstarávateľa.
2. Štatutárny zástupca podľa odseku 1) preukázateľne oboznámi s touto smernicou svojich
zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať zákazky s nízkymi hodnotami.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica o obstarávaní tovarov,
služieb a prác podpísaná dňa 9.6.2006.
4. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa: 1.7.2011
V Cernine, dňa: 29.6.2011

..........................................
Bc. Helena Madzinová
starostka obce Cernina

Vypracoval:
Ing. Ladislav Janičko, osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie,
registračné číslo: V0017-053-2001

