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ČLÁNOK I.
Všeobecné ustanovenia a predmet úpravy
1.1. Dom tretieho veku je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZVO“) verejným
obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa
príslušných ustanovení citovaného zákona.
1.2. Predmetom úpravy (§ 1 ods. 1 ZVO) ZVO je
1.2.1. verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na
uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb,
1.2.2. koncesie na stavebné práce,
1.2.3. súťaž návrhov a
1.2.4. správa vo verejnom obstarávaní.
1.3. Verejným obstarávaním (§ 2 ZVO) sú pravidlá a postupy podľa ZVO, ktorými sa
zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
1.4. Zákazka na účely ZVO je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným
alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo
viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby (§ 3 ZVO).
1.4.1. Zákazka na dodanie tovaru na účely ZVO je zákazka, ktorej predmetom je
kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou
alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené
s umiestnením a montážou tovaru.
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1.4.2. Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely ZVO je zákazka,
ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác, alebo vypracovanie
projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich
s niektorou z činností uvedených v prílohe č. 1, alebo uskutočnenie stavby.
Stavba na účely ZVO je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa
ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, a uskutočnenie stavby
zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
1.4.3. Zákazka na poskytnutie služby na účely ZVO je zákazka, ktorej
predmetom je poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 alebo 3 ZVO,
okrem zákazky uvedenej v bodoch 1.4.1. a 1.4.2. Zákazka, ktorej
predmetom je poskytnutie služby podľa prílohy č. 2 alebo 3 ZVO a ktorá
zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce podľa prílohy č. 1, sa
považuje za zákazku na poskytnutie služby. Zákazka, ktorej predmetom
je dodanie tovaru aj poskytnutie služby podľa príloh č. 2 a 3 ZVO, sa
považuje za zákazku na poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota
služby prevyšuje predpokladanú hodnotu tovaru.
1.5. Povinnosť aplikovať postupy podľa ZVO sa vzťahuje, ak na zadávanie zákaziek
budú vynakladané finančné prostriedky bez ohľadu na ich zdroj, či sa bude
jednať o vlastné zdroje, prostriedky zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych
fondov EÚ alebo Kohézneho fondu a pod.
1.6. Verejný obstarávateľ na zadávanie zákaziek uvedených v bodoch 1.6.1 – 1.6.4
nepoužije postupy podľa ZVO (§ 1 ods. 2 ZVO):
1.6.1. na zákazku, ak hlavným účelom zákazky je, aby verejný obstarávateľ
mohol poskytovať alebo využívať verejné elektronické komunikačné siete,
využívať alebo poskytovať verejnosti jednu alebo viacero elektronických
komunikačných služieb,
1.6.2. na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe
medzinárodnej dohody uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretími
krajinami a zákazka sa týka dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác
alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na
využívanie projektu krajinami, ktoré sú účastníkmi tejto dohody a táto
medzinárodná dohoda bola oznámená Európskej komisii,
1.6.3. na uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
1.6.4. ani na podprahovú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorých
predmetom je
1.6.4.1. činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na účely
občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane
prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského
konania alebo iného obdobného konania, odborná činnosť
právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania
vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby
na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania,
a odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na
účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu (týmto
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predpisom je § 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných
prácach v znení zákona č. 260/2007 Z .z.).
1.6.4.2. nadobúdanie knižničných fondov,
1.6.4.3. dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie
služby, ktorých odberateľom je štát a dodávateľom Zbor
väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo
služby zabezpečované zamestnávaním odsúdených a obvinených,
1.7. Postupy verejného obstarávania, ktoré sa používajú pri uzatváraní zmlúv, sa
označujú z hľadiska finančných limitov (§ 4 ZVO) v závislosti na
predpokladanej hodnote zákazky ako:
1.7.1. nadlimitná zákazka,
1.7.2. podlimitná zákazka,
1.7.3. podprahová zákazka a
1.7.4. zákazka s nízkou hodnotou.
Táto smernica upravuje konkrétne postupy pri obstarávaní zákaziek s nízkymi
hodnotami.
ČLÁNOK II.
Finančné limity verejného obstarávateľa
2.1. Zákazka s nízkou hodnotou je, ak predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
2.1.1. je nižšia ako 10 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo
zákazku na poskytnutie služby v priebehu kalendárneho roka alebo
počas platnosti zmluvy, a ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako
jeden kalendárny rok,
2.1.2. je nižšia ako 20 000 EUR, a ak ide o zákazku na uskutočnenie
stavebných prác v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti
zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny
rok.
2.2. Za sledovanie finančných limitov a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
sú zodpovední vedúci zamestnanci, do ktorých pôsobnosti spadá obstarávanie
tovaru, služieb alebo stavebných prác.
ČLÁNOK III.
Rozsah úpravy smernice
3.1. Ustanovenia článku I. tejto smernice sa vzťahujú na všetky postupy zadávania
zákaziek.
3.2. Ustanovenia článkov IV. až V. tejto smernice upravujú postupy zadávania
zákaziek s nízkou hodnotou.
3.3. Zodpovední zamestnanci budú pri realizácii zadávania zákaziek s nízkou
hodnotou v plnom rozsahu postupovať podľa tejto smernice.
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ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
ČLÁNOK IV.
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
4.1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupuje tak, aby
dodržal princíp hospodárnosti a efektívnosti, aby vynaložené náklady na
obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
4.2. Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
použiť elektronickú aukciu.
4.3. Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle
verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne na internetovej
stránke alebo na úradnej tabuli súhrnnú správu o zákazkách s nízkou
hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR, v ktorej pre každú zákazku uvedie
najmä: a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.
4.4. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy,
okrem prípadov, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, napr. pri
uzatvorení poistnej zmluvy.
4.5. Verejný obstarávateľ archivuje všetky dokumenty, ktoré vznikajú pri zadávaní
zákaziek s nízkymi hodnotami päť rokov po uzavretí zmluvy.
ČLÁNOK V.
Postup pri priamom zadávaní zákaziek bez prieskumu trhu
5.1. Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru
a poskytnutie služby do 1 500 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok, bez ohľadu na výšku jednotlivého nákupu, je limit do ktorého nie
je potrebné vykonávať prieskum trhu, napr. oslovením viacerých uchádzačov pre
všetky prípady dodania tovaru, poskytnutia služby a zhotovenia prác a pri ktorom
je možné priamo vystaviť objednávku alebo realizovať nákup v obchodnej sieti
s jedným vybraným dodávateľom.
5.2. Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných
prác do 3 000 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny
rok, bez ohľadu na výšku jednotlivého nákupu, je limit do ktorého nie je potrebné
vykonávať prieskum trhu, napr. oslovením viacerých uchádzačov pre všetky
prípady zhotovenia prác a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku
alebo realizovať nákup v obchodnej sieti s jedným vybraným dodávateľom.
5.3. Finančný limit do 10 000 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok, v prípade uzavretých zmlúv z predchádzajúceho obdobia, ktoré
boli uzavreté v súlade so ZVO a končia svoju platnosť. V takomto prípade
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verejný obstarávateľ je povinný písomne vyhodnotiť zmluvný vzťah a v prípade
jeho výhodnosti môže uzavrieť zmluvu s príslušným dodávateľom na ďalšie
obdobie pri dodržaní finančného limitu.
5.4. Finančný limit do 10 000 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok, týkajúci sa obstarania tovarov, služieb a stavebných prác
z jedného zdroja (z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov
vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ), je limit
do ktorého nie je potrebné vykonávať prieskum trhu, napr. oslovením viacerých
uchádzačov a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku alebo realizovať
nákup s jedným vybraným dodávateľom alebo uzavrieť zmluvu s jedným
dodávateľom pri splnení predmetnej podmienky.
5.5. Finančný limit do 10 000 EUR bez DPH, v priebehu kalendárneho roka alebo
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a služby za zvýhodnenú cenu,
ktorá je nižšia ako trhová cena, resp. sú ponúknuté výhodné podmienky, napr.
poskytnutá zľava, ktorá musí byť preukázateľná.
5.6. Finančný limit do 10 000 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok, v prípade zabezpečovania odstránenia havárií, ktoré majú za
následok škody na majetku alebo prerušenie prevádzky verejného obstarávateľa,
je potrebné zabezpečiť tovary, služby alebo stavebné práce u časovo najbližšie
dostupného dodávateľa k miestu potreby, pričom zodpovedný zamestnanec
vyhotoví krátky zápis.
ČLÁNOK VI.
Postup pri zadávaní zákaziek formou prieskumu trhu
6.1. Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky:
6.1.1. na dodanie tovaru a poskytnutie služby je vyššia ako 1 500 EUR bez
DPH a nižšia ako 10 000 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka
alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie
ako jeden kalendárny rok, je limit do ktorého je potrebné vykonávať
prieskum trhu, a to postupom uvedeným v bode 6.2.,
6.1.2. na zhotovenie stavebných prác je vyššia ako 3 000 EUR bez DPH
a nižšia ako 20 000 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako
jeden kalendárny rok, je limit do ktorého je potrebné vykonávať
prieskum trhu, a to postupom uvedeným v bode 6.2.,
6.2. Na prieskum trhu podľa článku V. bodu 6.1. sa vzťahuje nasledovný postup:
6.2.1.
Zodpovedný zamestnanec je povinný:
6.2.1.1. na vykonanie prieskumu trhu určiť základné podmienky pre
oslovenie viacerých príslušných dodávateľov a zaslať im výzvu
(písomne) na predloženie cenovej ponuky, ktorá obsahuje najmä:
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-

6.2.2.

stručný opis požadovaného predmetu zákazky (tovaru, služby
alebo práce),
- spôsob určenia ceny,
- základné obchodné podmienky,
- kritéria pre vyhodnotenie ponúk, ktorými môžu byť:
a) kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo
b) najnižšej ceny.
(ak je stanovené jedno kritérium, musí to byť vždy kritérium
najnižšej ceny),
- termín predloženia cenovej ponuky,
- iné špecifické podmienky v závislosti od charakteru zákazky,
6.2.1.2. pri samotnej realizácií prieskumu trhu vybrať a oslovovať len
tých dodávateľov, u ktorých je zrejmé, že dokážu zabezpečiť
realizáciu požadovanej zákazky,
6.2.1.3. z vykonaného prieskumu trhu vypracovať zápis, ktorý obsahuje
najmä:
- predmet zákazky (tovar, služba alebo zhotovenie prác), na ktorý
sa robí prieskum trhu,
- termín vykonania prieskumu trhu,
- zoznam oslovených dodávateľov spolu s ich ponukou na splnenie
kritérií,
- identifikačné údaje úspešného dodávateľa,
- meno a podpis zamestnanca, ktorý prieskum trhu vykonal
- prílohu obsahujúcu všetky ponuky,
6.2.1.4. po vyhodnotení prieskumu trhu poslať výsledok vyhodnotenia
všetkým uchádzačom; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že
jeho ponuka sa prijíma a neúspešným sa uvedie dôvod neprijatia
ich ponuky,
6.2.1.5. v prípade, ak je na dodanie zákazky (dodanie tovaru, poskytnutie
služby, uskutočnenie prác) potrebná písomná forma zmluvy,
vyzvať vybraného dodávateľa na predloženie jej návrhu, ktorý
bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy. V prípade, že
návrh zmluvy bude obsahovať neprijateľné ustanovenia,
obstarávateľ ich nebude akceptovať, zodpovedný zamestnanec
môže postupovať aj takým spôsobom, že predloží návrh zmluvy
dodávateľovi, ktorý bude predmetom rokovania o uzavretí
zmluvy.
Zápis z prieskumu trhu je súčasťou dokumentácie o verejnom
obstarávaní.
ČLÁNOK VII.
Záverečné ustanovenie

7.1. Zrušuje sa Smernica č. 1/2009 pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou zo dňa
01.04.2009.
7.2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.04.2011.
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