SMERNICA
č.1/2019
o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu
a zákaziek s nízkou hodnotou
v obci Hrnčiarske Zalužany
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Táto smernica upravuje verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie
služieb, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a potravín s nízkou hodnotou (podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z.z /ďalej len zákon/) a zákaziek malého rozsahu (podľa § 1 ods.14 zákona), určuje vecné
limity a finančné limity, spôsob získavania informácií o predmete verejného obstarávania a obsah
dokumentácie o verejnom obstarávaní.
Článok 2
Finančné limity v € bez DPH
2.1.

Finančné limity a postupy zákaziek s nízkou hodnotou /civilná/ (ďalej len ZHN):
-

≥ 5.000.-€ < 70.000€: Tovar (okrem potravín); Služba.
Postup podľa § 117 zákona, alebo §109-111, ak ide o bežne dostupné tovary a služby (ak sa
tak verejný obstarávateľ rozhodne v zmysle §117 ods.4 zákona).

-

≥ 5.000.-€ < 260.000.-€: Služba uvedená v prílohe č.1 zákona
Postup podľa § 117 zákona, alebo §109-111, ak ide o bežne dostupné tovary a služby (ak sa
tak verejný obstarávateľ rozhodne v zmysle §117 ods.4 zákona).

-

≥ 5.000.-€ < 180.000.-€: Stavebné práce
Postup podľa § 117 zákona.

-

≥ 5.000.-€ < 221.000.-€: Potraviny.
Postup podľa §117 zákona.

2.2.

Finančný limit zákaziek malého rozsahu (ďalej ZMR):
-

> 0.-€ < 5.000.-€ - všetky zákazky.
Postup podľa § 1 ods.14 zákona.

Článok 3
Postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
3.1

Zistenie predpokladanej hodnoty zákaziek (ďalej len PHZ)
Ak sa jedná o zákazky na dodanie tovaru alebo služieb, ktoré sa pravidelne opakujú alebo
obnovujú v dohodnutej lehote, PHZ sa určí z údajov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii, t.j.
zo skutočných nákladov predchádzajúceho kalendárneho roka bez DPH.
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Ak sa jedná o zákazky, u ktorých verejný obstarávateľ nemá údaje k dispozícii, PHZ sa určí
prieskumom trhu. Prieskum trhu verejný obstarávateľ vykoná formou internetu, získaním údajov
o cenách z katalógov, výstav, veľtrhov, v obchodných reťazcoch, alebo oslovením konkrétnych
dodávateľov (zaslaním výziev na predloženie ponuky).
Informácie o predpokladanej hodnote zákazky sa získavajú u :

3.2



tovarov - z katalógov, prospektov a z iných propagačných a reklamných materiálov alebo
oslovením minimálne troch záujemcov,



služieb - z reklamných a propagačných materiálov, z ponuky na internetových stránkach
alebo oslovením minimálne troch záujemcov,



stavebných prác – rozpočtom (výkaz výmer), alebo oslovením stavebných firiem.

Výber zmluvného partnera
3.2.1. Na základe informácií získaných podľa článku 3.1 verejný obstarávateľ vyhotoví zápisnicu
z vyhodnotenia predložených cenových ponúk, a pokiaľ predložené cenové ponuky nepresiahnu
hodnotu zákazky s nízkou hodnotou, zároveň vykoná výber dodávateľa na základe stanoveného
kritéria výberu podľa článku 5.
3.2.2.
Pri verejnom obstarávaní zákaziek nie bežne dostupných na dodanie tovaru (T) alebo
poskytnutie služby (S), služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona (S1), potravín (Po) a na
uskutočnenie stavebných prác (SP), ak súhrnná cena bez DPH počas trvania zmluvy nepresiahne
výšku limitov uvedených v čl.2, bode 2.1:
prieskum trhu a výber zmluvného partnera sa vykoná výberom z minimálne 3 záujemcov (z
verejne dostupných registrov alebo z internetu).
3.2.3 . Pri verejnom obstarávaní zákaziek bežne dostupných na dodanie tovaru (T) alebo
poskytnutie služby (S), služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona ( S1) ak súhrnná cena bez DPH
počas trvania zmluvy nepresiahne výšku limitov uvedených v čl.2, bode 2.1:
vykoná verejný obstarávateľ prieskum trhu a výber zmluvného partnera postupom podľa
bodu 3.2.2. (výberom z minimálne 3 záujemcov), alebo môže použiť postup podľa §109-111
zákona (využitie elektronického trhoviska).
3.2.4. Pri výbere zmluvného partnera na dodávku stavebných prác (SP), tovaru (T) a Služieb (S),
ktorých PHZ nepresahuje výšku finančných limitov uvedených v bode 2.1.; na zaistenie
vykonávania svojich verejných úloh, ktoré nepatria do pôsobnosti smerníc Európskej únie
týkajúcich sa oblasti verejného obstarávania, resp. zákona o verejnom obstarávaní: môže byť
výber zmluvného partnera vykonaný priamym zadaním (in house) Obecnému podniku služieb
Hrnčiarske Zalužany, s.r.o., a to len v prípade splnenia podmienok uvedených v §1 ods.4
zákona.
3.2.5.
Pri výskyte živelných pohrôm, havárii, alebo mimoriadnych situácii môže starosta
obce zadať zákazku priamym zadaním, do výšky finančných limitov uvedených v čl.2, bod
2.1.

Článok 4
Postup pri obstarávaní zákaziek malého rozsahu.
4.1.

Zákazkou malého rozsahu (ZMR) je zákazka, ktorej PHZ je nižšia ako limit uvedený v čl.2 bode
2.2. v priebehu kalendárneho roka, alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na viac
ako jeden kalendárny rok.

4.2.

Tieto zákazky jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú podľa vlastného uváženia,
v súlade so zásadami
maximálnej hospodárnosti, rešpektujúc výberové
kritériá
uvedené v článku 5, priamym zadaním.
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Článok 5
Výberové kritériá pri ZNH a ZMR
Verejný obstarávateľ určuje jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali vzťah
úžitkovej hodnoty plnenia, kvality a ceny.
5.1

5.2

Kritériami výberu dodávateľa pre obstarávanie tovarov, služieb a potravín sú nasledovné
kritériá:


Osobné dobré skúsenosti s dodávateľom.



Plnenie nadštandardných požiadaviek verejného obstarávateľa.



Vzdialenosť sídla prevádzky dodávateľa.



Miesto prevádzky (podpora regionálnej zamestnanosti).



Referencie a ich kvalita (počet reklamácií).



Kvalita a čerstvosť potravín.



Akciové ceny.



Termín dodávania tovaru.



Technické zabezpečenie pre kvalitné poskytnutie služby.



Najnižšia cena, prípadne iné.

Kritériami výberu zhotoviteľa pre obstarávanie stavebných prác sú nasledovné kritériá:


Osobné dobré skúsenosti so zhotoviteľom.



Plnenie nadštandardných požiadaviek verejného obstarávateľa.



Miesto prevádzky (podpora regionálnej zamestnanosti).



Referencie na stavebné práce a kvalita (počet reklamácií).



Najnižšia cena.



Termín výstavby, prípadne iné.

Pravidlá uplatnenia jednotlivých kritérií závisia od zložitosti a rozsahu predmetu zákazky.
Článok 6
Rozsah dokumentácie ZNH
6.1

Dokumentácia zákaziek s nízkou hodnotou
P. č.

Názov

1.

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

2.

Podklady pre určenie PHZ (údaje z účtovníctva alebo výpisy zo ŽR
alebo OR, výzvy na predkladanie CP, cenové ponuky, rozpočet,
internetové informácie....).

3.

Test bežnej dostupnosti (ak je zistená PHZ vyššia ako 5.000.-).

4.

Zaslanie výzvy na predkladanie ponúk záujemcom.

5.

Cenové ponuky.

6.

Zápisnica z výberového konania.
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Zápisnica z výberového konania obsahuje
a)

b)

údaje o verejnom obstarávateľovi,
1.

identifikačné údaje,

2.

kontaktnú osobu,

3.

opis predmetu verejného obstarávania,

4.

množstvo tovaru (mernú jednotku) alebo charakter služby alebo druh práce,

5.

zdôvodnenie postupu verejného obstarávania,

údaje o záujemcovi,
1. identifikačné údaje,
2. kontaktnú osobu,
3. ponúkanú cenu,

c)

údaje o výberovom kritériu,

d)

odôvodnenie výberu podnikateľa, ak nebola vybratá najnižšia cena,

e)

vyhlásenie osoby vykonávajúcej prieskum
obstarávanie o nestrannosti a dôvernosti.

trhu

a osoby

zodpovednej

za

verejné

Článok 7
Uzatvorenie zmluvy
Zmluvný vzťah môže byť realizovaný formou zmluvy, objednávky, rámcovej zmluvy alebo úhrady
v hotovosti.
V súlade s ustanovením § 117 ods. 7 pre zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma, okrem
prípadov v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
Verejný obstarávateľ je povinný pri ZNH s cenou vyššou ako 5.000.- €(bez DPH) v profile verejného
obstarávateľa (web) štvrťročne zverejniť súhrnnú správu o zákazkách, zazmluvnených v príslušnom
štvrťroku, do 30 dní po ukončení štvrťroka.
Článok 9
Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1.3.2019 a zároveň ruší Smernicu č.01/2016 o postupe pri zadávaní
zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek v obci Hrnčiarske Zalužany zo dňa
9.12.2016.

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 1.3.2019.

Ing. Branislav Nociar
starosta obce
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