OBEC NEMČIŇANY

Smernica o verejnom obstarávaní

Účel vydania

Verejné obstarávanie v obci Nemčiňany sa riadi platným zákonom č.343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej „ZVO“). ZVO je plne v súlade so smernicami Európskeho parlamentu , ako aj s ďalšími
zákonnými zmenami v práve Európskej únie pre oblasť verejného obstarávania.
Táto smernica upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie
stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní v podmienkach obce.
Účelom vydania tejto smernice je:
 Stanoviť pravidlá pre verejné obstarávanie (VO) tovarov, stavebných prác a služieb
v podmienkach obci, teda konkretizovať na podmienky ustanovenia ZVO.
 Stanoviť postupy procesov VO.
 Stanoviť spôsoby uskutočňovania postupov VO, ktoré sa v obci používajú pri zadávaní
zákaziek na dodanie tovarov, objednávania tovarov a ich zmluvného zabezpečenia,
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, objednávania stavebných prác a ich zmluvného
zabezpečenia, zákaziek na poskytovanie služieb, objednávanie služieb a ich zmluvného
zabezpečenia.
 Stanoviť pravidlá využívania zákonom stanovených postupov a metód VO.

 Stanoviť pravidlá pre VO zákaziek s nízkymi hodnotami.
Zákazka podľa finančného limitu
Finančné limity a postupy pri verejnom obstarávaní upravuje zákon o verejnom obstarávaní. V závislosti od
predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu), je zákazka:
• nadlimitná
• podlimitná
• zákazka s nízkou hodnotou
Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa
použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona.

Nadlimitná zákazka
Je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia
ako finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre
verejné obstarávanie.

Podlimitná zákazka
Je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho
roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny
rok nižšia ako finančný limit podľa bodu 3.3.2 tohto článku a ide o zákazku:
a. na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu s výnimkou potravín, uskutočnenie stavebných prác
alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu ( okrem služby uvedenej v prílohe č.1 ZVO) a jej
predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 15 000 € ,
b. ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je:
1. rovnaká alebo vyššia ako 50 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, alebo o zákazku na
poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č.1 ZVO alebo
2. rovnaká alebo vyššia ako 150 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
3. rovnaká alebo vyššia ako 200 000 €, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej
v prílohe č.1 ZVO alebo
c. na dodanie potravín, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 40 000 €

Nadlimitné a podlimitné zákazky bude obec zadávať externe.

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
1. Obec Nemčiňany pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli primerané jeho cene a kvalite.
2. Obec Nemčiňany je povinná uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi
hodnotami a s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka.
3. Obec je povinná evidovať všetky doklady a dokumenty a uchovávať ich 5 rokov.
4. Obec Nemčiňany v zastúpení starostom obce je oprávnený zadať zákazku s priamym zadaním,
ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 5 000 eur bez DPH ak ide o zákazku na
dodanie tovaru, alebo služby a ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 10 000 eur bez
DPH ak ide o zákazku na dodanie stavebných prác.
5. Na tovary a služby v hodnote od 5 000,00 do 50 000,00 Eur a v prípade stavebných prác ak
je predpokladaná hodnota je v rozpätí od 10 000,00 Eur do 150 000,00 Eur je povinnosť vyzvať
minimálne 3 záujemcov a stanoviť kritérium na vyhodnotenie ponúk.
V prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou cez európske fondy Obec bude postupovať
podľa pokynov a príručiek jednotlivých fondov.
Kontrola postupu verejného obstarávateľa
Kontrolu postupu verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 § 147 vykonáva Úrad pre verejné
obstarávanie. Verejný obstarávateľ –obec vykonáva vnútornú kontrolu zadávania zákaziek
s nízkymi hodnotami prostredníctvom hlavného kontrolóra .

Platnosť a účinnosť
1. Táto smernica bola prerokovaná Obecným zastupiteľstvom dňa 13.09.2017 a nadobúda
platnosť a účinnosť dňa 14.09.2017.
Jozef Keseg
starosta obce

