SMERNICA

upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) definovať práva a
povinnosti, zodpovednost, spůsob kontroly a postupy obce Lozorno ako verejného obstarávateía pri
zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom
obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv.
2. Postupy a pravidlá verejného obstarávania popísané touto smernicou sú záväzné pre všetkých
pracovnikov (zamestnancov) obce Lozorno, pracovníkov (zamestnancov) rozpočtových a
príspevkových organizácií v zriadbvateľskej působnosti obce Lozorno.
3. Proces verejného obstarávania v podmienkach obce Lozorno zabezpečuje obec Lozorno
prostredníctvom starostom obce povereného zamestnanca obecného úradu alebo prostredníctvom
externého dodávateľa, pokiaľ starosta obce Lozorno nerozhodne inak. Pre obstarávanie zákaziek
s nízkou hodnotou sa predpisuje využívať nástroj TENDERnet, pokiaľtáto Smernica alebo rozhodnutie
starostu obce Lozorne prijaté v súlade s ňou nestanoví inak.
4. Obec Lozorno ako verejný obstarávateľ na základe schváleného rozpočtu obce Lozorno spracuje raz
ročne plán verejného obstarávania na príslušný rozpočtový rok. V prípade zmeny rozpočtu tento plán
koriguje príslušným spósobom, akje to potrebné.
5. Obec Lozorno ako verejný obstarávateľ zodpovedá za verejné obstarávanie, presadzuje pri
obstarávaní zákaziek dodržiavanie zákona, dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania,
ako sú: rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti,
proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečuje primeranost vynaložených
nákladov na obstaranie predmetu zákazky.
6. Zamestnancovi, ktorý bude zabezpečovaf obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska
alebo prostredníctvom TENDERnet, alebo vo verejnom obstarávaní bude v mene obce Lozorno konať
akékoľvek úkony navonok, bude vyhotovené osobitné písomné poverenie.
7. Pred vykonaním verejného obstarávania je každý, kto iniciuje proces verejného obstarávania,
povinný vyplniť žiadanku na verejné obstarávanie.
8. Verejný obstarávateľ v oblasti verejného obstarávania spolupracuje s externým poskytovateľom
služby, ktorý má oprávnenie poskytovať služby vo verejnom obstarávaní a má dostatočné skúsenosti
vo verejnom obstarávaní (d‘alej len „externá spoločnosť“). Externá spoločnosť pri poskytovaní služieb
pre verejného obstarávateľa je povinná dodržiavať interné akty riadenia verejného obstarávateía a pri
svojej činnosti plniť a postupovať v súlade so zákonom a platnou mandátnou zmluvou. Toto
ustanovenie sa nevzťahuje na zákazky s nízkou hodnotou.

9. Vnútornú kontrolu dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a tejto Smernice vykonáva hlavný kontrolér obce Lozorno.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov v súlade so zákonom

1. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie
tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov,
zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
2. Plán verejného obstarávania na rozpočtový rok je základným dokumentom verejného obstarávania.
Plán verejného obstarávania je plánovací dokument na koordináciu verejného obstarávania, ktorý
obsahuje súhrn tovarov, služieb a stavebných prác obstarávaných v príslušnom rozpočtovom roku
alebo počas platnosti zmluvy. Určujejednotlivé zákazky, množstvá a predpokladané hodnoty zákaziek,
určuje postupy, metódy a lehoty na prípravu a realizáciu verejného obstarávania, typy zmlúv, ich
platnosť a lehoty plnenia v nadväznosti na prioritu verejného obstarávania.
3. Predpokladaná hodnota zákazky (d‘alej len „PHZ“) sa určí prioritne na základe údajov a informácií o
zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nie sú k dispozícii údaje o rovnakom
alebo porovnateľnom nákupe, určí sa predpokladaná hodnota na základe údajov získaných
prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov
získaných mým vhodným spósobom (výber informácií z katalágov, elektronických katalógov a pod.).
Predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky. Dokument so stanovenou
PHZje povinnou súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.
4. Vsúlade so zákonom sav súvislosti so stanovením PHZ zakazuje rozdeliťzákazku, teda stanoviť jej
predpokladanú hodnotu tak, aby sa vóbec neaplikoval zákon, resp. pravidlá a postupy ním stanovené
alebo aby sa použili nižšie finančné limity a menej prísne postupy zadávania zákazky. Účelové
rozdelenie zákazky predstavuje jedno z najzávažnejších porušení zákona, keďže pri nižšej
predpokladanej hodnote zákazky je predpoklad, že sa o publikácii zákazky dozvie užší okruh
hospodárskych subjektov, čo móže v konečnom dósledku nepriaznivo pósobiť na hospodársku súťaž.
5. Posúdenie, či ide o nedovolené rozdelenie zákazky, je potrebné odvodzovať od konkrétnych
okolností uvádzaného prípadu, pričom sa zohľadňuje najmä časová, miestna a vecná (funkčná)
súvislost jednotlivých zákaziek. Časová súvislosť znamená najmä rovnaké, prípadne časovo blízke
obdobie vyhlásenia, resp. uskutočnenia zadávania zákaziek a uzavretia zmlúv, či rovnakú alebo
podobnú lehotu plnenia zákazky. Miestna súvislosť znamená najmä miesto plnenia zákazky. Vecná či
funkčná súvislosť spočíva predovšetkým v posúdení skutočnosti, či predmetom zákaziek je plnenie
rovnakého či podobného charakteru, ktoré je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku,
v ktorej podľa konkrétnych možností trhu a so zachovaním princípov zadávania zákaziek sa může
verejný obstarávateľ rozhodnúť obstarávať podobné zákazky v jednej zákazke rozdelenej na
samostatné časti, pričom umožní predkladat ponuky na jednu alebo viacero z týchto častí.
6. Okrem správneho stanovenia PHZ je povinné aj zdokumentovanie tohto postupu v súlade 5
princípom transparentnosti, ktorý v tomto kontexte má garantovať, že obec Lozorno ako verejný
obstarávateľ musí vediet vždy presvedčivo a objektívne preukázať, ako určila výšku PHZ.

7. základnou a povinnou obsahovou náležitosťou súťažných podkladovje opis predmetu zákazky, ktorý
musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne, na základe technických požiadaviek. Nedostatočne,
neúplne a nepresne opísaný predmet zákazky má vplyv na kvalitu predkladaných ponúk, spósob tvorby
ceny a v neposlednom rade aj na samotné plnenie na základe zmluvy uzavretej v rámci procesu
verejného obstarávania a preto sa ukladá sa mu vyvarovaL
8. Zákazka je jeden z kľúčových pojmov verejného obstarávania. Ide o dvojstranný alebo viacstranný
odplatný zmluvný vzťah na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, v
ktorom objednávateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom je úspešný uchádzač teda akýkoľvek
hospodársky subjekt, ktorý predložil najlepšiu ponuku a súčasne spÍňa všetky vopred stanovené
požiadavky objednávateľa (podmienky účasti, ako aj požiadavky na predmet zákazky).
—

a. zákazka na dodanie tovaru je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo
prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia; může zahřňať aj činnosti
spojené s umiestnením a montážou tovaru‘
b. za zákazku na uskutočnenie stavebných prác sa považuje zákazka, ktorá zahřňa vypracovanie
projektovej dokumentácie vrátane uskutočnenia stavebných prác alebo zákazka, ktorej predmetom je
len uskutočnenie stavebných prác. Stavebnými prácami sa na účely zákona považujú činnosti
obsiahnuté v oddiele 45 Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania. za zákazku na
uskutočnenie stavebných prác sa považuje aj zákazka zahřňajúca vypracovanie projektovej
dokumentácie vrátane zhotovenia stavby alebo zákazka, ktorej predmetom je len zhotovenie stavby.
Stavbou je na účely zákona výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako
celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu.
c. zákazka na poskytnutie služby je zákazka, ktorej predmetom je všetko ostatné, čo nie je tovarom
alebo stavebnou prácou. Klasifikáciu služieb je možné v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) nájsť
v oddieloch 50 a vyššie, ale zároveň o službu půjde aj v prípade, ak táto nie je uvedená vo výpočte
služieb v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) a súčasne nejde ani o tovar alebo stavebnú prácu.
d. zákazka financovaná z fondov EÚ zákazka, pri ktorej zo zmluvy vyplýva, že plnenie je financované
zo zdrojovfondov EÚ alebo obdobných finančných nástrojov (napr. Švajčiarskyfinančný mechanizmus
a Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus)‘
e. Civilná zákazka je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie
služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti. zákazka je civilná nadlimitná, podlimitná
alebo zákazka s nízkymi hodnotami podľa 5 117 ZVO, v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
9. Rámcová dohoda predstavuje uzavretú kontraktačnú platformu, ktorú možno uzavrieť najviac na
štyri roky. Pri uzatváraní rámcovej dohody zvyčajne nieje známy presný rozsah zákaziek, ktoré sa budú
na jej základe zadávať (na obstaranie takéhoto typu zákaziek je rámcová dohoda určená) rámcová
dohoda stanovuje, ak je to možné, predpokladané množstvo predmetu zákazky, avšak na proces jej
uzatvárania sa vzťahujú tie isté pravidlá ako na zákazky s presne definovaným obsahom aj rozsahom.
Rámcová dohoda sa končí uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená, alebo za podmienok uvedených
v rámcovej dohode. Rámcová dohoda sa teda končí podľa tej udalosti, ktorá nastane skór.
—

Zákazky na základe rámcovej dohody je možné zadať počas trvania rámcovej dohody, pričom trvanie
zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody může presiahnuť trvanie rámcovej dohody. zákazky
zadávané na základe rámcovej dohody, ktorých trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody, možno
zadat na obdobie, ktoré je primerané, a to najmá s ohľadom na dÍžku trvania obdobných zákaziek
zadávaných na základe tej istej rámcovej dohody.

10‘ Uzavretie zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrief
zmluvu alebo rámcovú dohodu $ uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorímajú povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (* 11 zákona o
verejnom obstarávaní)‘ V praxi to znamená, že každým novým partnerom verejného sektora, ktorým
je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok alebo mé
majetkové práva z verejných zdrojov sa pred podpisom zmluvy musí registrovat do registra partnerov
verejného sektora za podmienky: Zmluva s jednorazovým plnením nad 100 000 EUR s DPH a
kumulatívne za obdobie 1 kalendárny rok nad 250 000 EUR s DPH.
11. Zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas ich trvania: Zmluvu, rámcovú
dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmenit počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj
vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa * 5 ods. 2 (nadlimitná zákazka), ak
ide o zmluvu a rámcovú dohodu alebo podľa * 5 ods. 7, ak ideo koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia
ako:
a. 15 % hodnoty pávodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie
stavebných prác,
b. 10 % hodnoty póvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo
na poskytnutie služby alebo
c. 10% hodnoty póvodnej koncesnej zmluvy, ak ideo koncesiu.
12. Pojmy zhotovitel~ dodávateľ a poskytovateľ služieb je možné zahrnút pod jednotný pojem
hospodársky subjekt. Hospodársky subjekt, ktorý predloží ponuku, sa na účely zákona označuje ako
uchádzač. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účastvo verejnom obstarávaní, sa na účely zákona
označuje ako záujemca.
13. Evidencia referenciíje informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa
vedú referencie od verejných obstarávateľov. Referenciou na účely zákona je elektronický dokument
obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.
Verejný obstarávateťje povinný vyhotovit referenciu do 10 dní od doručenia žiadosti dodávateľa o
vyhotovenie referencie, ak:
1. ideo zákazku s nízkou hodnotou,
2. ideo zákazku, na ktorú sa nevztahuje tento zákon.
14. Profil verejného obstarávateľa zriadený v elektronickom úložisku vo Vestníku verejného
obstarávania na stránke Úradu pre verejné obstarávanie je jedným z transparentných nástrojov
verejného obstarávania, ktorý informuje o základných skutočnostiach týkajúcich sa priebehu
verejného obstarávania.
verejný obstarávateYje povinný uverejnitv profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami,
ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrtroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrtroka, v ktorej
pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovat v profile súhrnné správy o všetkých zákazkách $ nízkou
hodnotou. Úrad uvádza, že je možné aj duálne zverejňovanie, to znamená, že pri súhrnných správach
je tiež možné využit odkaz na profile na inú webovú stánku, na ktorej sa informácie o zadaných
.

zákazkách (zmluvy, objednávky) nachádzajú (napr. Centrálny register zmlúv, stránka obce, mesta,
príspevkovej a rozpočtovej organizácie);
. verejný obstarávateľje povinný zverejňovať štvrtročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa
5 109 a * 110 (zákazky bežne dostupné na trhu, obchodovanie prostredníctvom elektronického
trhoviska). Správu automaticky generuje informačný systém EKS;

verejný obstarávateľje povinný do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka uverejnit v profile
súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 EUR, ktoré uzavreli za obdobie
kalendárneho štvrtroka a na ktoré sa podľa 5 1 ods. 2 až 14 nevztahuje tento zákon. Verejný
obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet
zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie 5 1 ods‘ 2 až
14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ nie je povinný v súhrnnej správe
podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boll zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Verejný obstarávateľ
pri určení, ktorých zmlúv sa týka povinnost uviest ich v súhrnnej správe podYa 5 10 ods. 10 zákona o
verejnom obstarávaní, vychádza z celkovej ceny stanovenej v zmluve s DPH (platí pre neplatiteľa DPH).
Verejný obstarávaterje povinný v súhrnnej správe uvádzat nielen zmluvy, ale aj objednávky, pri ktorých
je zmluvná cena vyššia ako 1 000 EUR s DPH. Pri rámcových dohodách úrad uvádza, že je na zvážení
verejného obstarávatera, či uvedie rámcovú dohodu ako celok a zároveň uvedie aj jednotlivé čiastkové
plnenia z predmetnej zmluvy. Úrad uvádza, že verejný obstarávateľ by mal v záujme zvýšenia
transparentnosti uviest pri jednotlivých čiastkových plneniach aj identifikáciu rámcovej dohody. Za
profil obce Lozorno a jeho riadnu správu zodpovedá osoba poverená starostom obce Lozorno alebo
externý dodávateľ.
.

15. Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky
a nákupu tovarov alebo služieb bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je
intelektuálne plnenie, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.
Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prostredníctvom
elektronického trhoviska je možné verejnou sútažou zadávat aj nadlimitné zákazky na dodanie tovarov
a poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu a elektronické trhovisko je možné použit aj pri
zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.
Určujúcim faktorom z hľadiska použitia elektronického trhoviska pri zadávaní podlimitnej zákazky a
zákaziek s nízkou hodnotou je bežná dostupnosť tovarov a služieb na trhu.
Bežne dostupnými tovarmi, službami na trhu na účely zákona sú tovary, služby, ktoré:
nie sú vyrábané, dodávané alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných
požiadaviek,
.

. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané,
poskytnuté a zároveň
. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované pre verejného obstarávateľa, dodávané,
poskytované aj pre spotrebiteľov a mé osoby na trhu.

o použití tohto nástroja verejného obstarávania

rozhoduje starosta obce Lozorno.

16. Na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní je potrebné stanovit objektívne kritériá na ich
vyhodnotenie, ktoré súvisia s predmetom zákazky. Musia byť vždy určené jednoznačne, jednoznačne
musí byť uvedený obsah určeného kritéria, aby bob zabezpečené, že v rámci predbožených ponúk budú
tieto kritériá porovnateľné, a teda aj vyhodnotiteľné.

Jednotlivé kritériá na vyhodnotenie ponúk:
1. najlepší pomer ceny a kvality,
2. náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti, najmä náklady počas životného cyklu alebo
3. najnižšia cena.
17. Zrušenie verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ může zrušiť verejné obstarávanie, ak:
.

sa zmenul okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,

v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli důvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré
nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak
sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného
obstarávania,
.

.

neboli predložené viac ako dye ponuky,

.

navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

18. Definícia konfliktu záujmov pojem konfliktu záujmov zahřiía prinajmenšom každú situáciu, ked‘
osoby na strane verejného obstarávateľa, ktoré sú zapojené do vykonávania postupu obstarávania
alebo můžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo
nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom verejného obstarávania.
—

Verejný obstarávateľ v rámci interných aktov riadenia prijíma opatrenia k predchádzaniu konfliktu
záujmov a postupuje v súlade so všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné
obstarávanie 9/2016.

Článok3
Plán verejného obstarávania

1. Plán verejného obstarávania je plánovací dokument na koordináciu verejného obstarávania, ktorý
obsahuje súhrn tovarov, služieb a stavebných prác obstarávaných v príslušnom rozpočtovom roku
alebo počas platnosti zmluvy. Obsahuje najmá názov zákazky, postup verejného obstarávania,
predpokladanú hodnotu zákazky, termín začatia a ukončenia verejného obstarávania, typy zmlúv, ich
platnosť a lehoty plnenia v nadväznosti na prioritu verejného obstarávania.
2. Za komplexnú prípravu plánu verejného obstarávania vždy do 31. januára príslušného rozpočtového
roka je zodpovedný príslušný pracovník obecného úradu. Zodpovedni zamestnanci čiastkový plán
verejného obstarávania spracujú v termíne do 31. decembra aktuálneho roka na nasledujúci
rozpočtový rok. Zodpovední zamestnanci pripravia podklady do plánu verejného obstarávania na
nasledujúci rozpočtový roks označením prioritných požiadaviek. Zodpovedajú za vecné, úplné a včasné
spracovanie podkladov do plánu verejného obstarávania. Plán verejného obstarávania (d‘alej len
~Plán“) sa zostavuje v písomnej a v elektronickej forme.

3. Zodpovedný pracovník obecného úradu predkladá Plán na schválenie starostovi obce najneskör do
31. januára príslušného rozpočtového roka.

článok 4
Finančné limity vo verejnom obstarávanĺ

1. Nadlimitnou zákazkou v súlade s ~ 5 ods. 2 zákona je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa
rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý
vydáva Úrad pre verejné obstarávanie (d‘alej len „úrad“), ku dňu vydania tejto smernice je finančný
limit:
a. 144 000 EUR, ak ideo zákazku na dodanie tovaru,
b. 221 000 EUR, ak ideo zákazku na poskytnutie služby,
c. 750 000 EUR, ak ideo zákazku na poskytnutie služby podťa prílohy č. 1 zákona,
d. 5 225 000 EUR, ak ideo zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
Archivácia dokladov sa vyžaduje po dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy.
2. Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná
hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 1 tohto článku a zároveň sa rovná alebo je vyššia ako:
a. 70 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby,
okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
b. 260 000 EUR, ak ideo zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
c. 180 000 EUR, ak ideo zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
Archivácia dokladov sa vyžaduje po dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy.
3. Civilná zákazka s nĺzkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateťom je:
a. zákazka na dodanie tovaru, okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na
uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v
odseku 2 tohto článku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 EUR v priebehu kalendárneho roka
alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b. zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako
finančný limit podľa odseku 1 tohto článku a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 EUR v priebehu
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok.
Finančně limity:
a. <70000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby,
okrem služby uvedenej v prílohe Č. 1,
b.

<

260 000 EUR, ak ideo zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe Č. 1,

c. <180000 EUR, ak jde o zákazku na uskutoČnenie stavebných prác,

d. < 221 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, t.
sebe zahfňat všetky druhy potravín.

j.

kumulatívne bude v

Archivácia dokladov sa vyžaduje po dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy.

Článok 5
Zadávar‘ie nadlimitných zákaziek

1. verejný obstarávateľ v procese verejného obstarávania pri obstarávaní nadlimitných zákaziek plní
všetky pravidlá a postupy podľa zákona, ktorými sa zadávajú nadlimitně zákazky na dodanie tovaru,
zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesií a sútaže návrhov.
2. Povinnost aplikovat pravidlá a postupy podľa zákona sa vzťahuje na zadávanie nadlimitných
zákaziek, na ktoré budú vynakladané finančné prostriedky bez ohľadu na ich zdroj (či pójde o vlastně
zdroje, prostriedky zo štátneho rozpočtu, prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a pod.).

Článok6
Zadávanie podlimitných zákaziek

1. Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávater postupuje:
a. podľa 5 109 až 5 111 alebo podľa 5 112 až 5 116, ak ideo dodanie tovaru alebo poskytnutie služby
bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,
b. podľa 5 112 až * 116 zákona, ak ideo mé tovary, stavebné práce alebo služby ako podľa písmena a).
Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania.
2. Verejný obstarávateľ může vyhradit právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre chránené dielne
a chránené pracoviská a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna
integrácia osůb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osób, alebo může vyhradit
realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 %
zamestnancov chránených dielní, chránených pracovísk, hospodárskych subjektov a programov
chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené
osoby.
3. Pri použití postupu podľa 5 109 až 5 111 zákona prostredníctvom elektronického trhoviska nie je
možné zadat koncesiu a je možné uzavriet rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov.

Článok7
Pravidlá a postupy zadávania civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným
obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boll hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac
hospodárskych subjektov s cieľom zadania zákazky, je povinný zabezpečit dodržanie princípov
rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľje povinný postupovat v súlade s
princípom transparentnosti a zdokumentovaťcelý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony
boll preskúmateYné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.
2. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou je verejný obstarávateľ povinný aplikovat prvú čast zákona
základné ustanovenia (od 5 1 po 5 25 zákona o verejnom obstarávaní), pokiaY ustanovenia dalších
ČdsU zákolld Ie‘dkoLvujú odchylnú úpravu, resp. ich nevylúčia. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
sa nepoužijú ustanovenia 5 4, 5 20, 5 24 a 5 25 ods. 3 (koncesia, el. komunikácia, správa o zákazke,
prípravné trhové konzultácie).

—

3. Verejný obstarávateľ může vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa 5 108 ods. 2.
Verejný obstarávateľ může vyhradíť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre chránené dielne a
chránené pracoviská a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna
integrácia osób so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osób, alebo může vyhradit
realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 %
zamestnancov chránených dielní, chránených pracovísk, hospodárskych subjektov a programov
chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené
osoby.
4. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou může postupovať podía 5 109 až 5
111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu. Uskutoční verejné
obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska.
5. Verejný obstarávateľ postupuje podľa 5 117 zákona aj vtedy, ak v predchádzajúcom zadávaní
zákazky s nízkou hodnotou s využitím elektronického trhoviska spůsobom jej zverejnenia na
elektronickom trhovisku nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk
nespÍňa požiadavky určené na predmet zákazky a za predpokladu, že póvodné podmienky zadávania
zákazky sa podstatne nezmenia a predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 70 000 EUR (tovary a
služby).
6. Verejný obstarávateľ špecifikuje pravidlá, ktoré bude uplatňovat pri zadávaní zákaziek s nízkou
hodnotou pri zohľadnení hodnoty zákazky.
6.1 Pri zákazke, ktorej hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre daný typ zákazky,
bude zohľadňovat aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení príliš formalizovaných pravidiel mohli
viest k predraženiu zákazky (za vedľajšie náklady sa považujú náklady na mzdy zamestnancov, spotrebu
kancelárskych potrieb, tonery, elektrickú energiu, opotrebovanie kopírovacieho stroja a pod.).
6.2 Ked‘že zákon o verejnom obstarávaní neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný
obstarávateľ aplikovat pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ zvolil pravidlá a

postupy pre zadávanie takejto zákazky, pričom vzal do úvahy najmä charakter, rozsah, hodnotu,
dostupnosť predmetu zákazky pri dodržaní princípov verejného obstarávania.
Verejnýobstarávateľstanovil nasledovnéfinančné limity na základe ekonomických, prevádzkových a
kapacitných možností:
a. ak predpokladaná hodnota zákazky jednorazovo pri nákupe tovaru, služieb, stavebných prác
nepresiahne 2500 EUR bez DPH, verejný obstarávateľ povoYuje priamy nákup bez aplikovania postupov
zákona o verejnom obstarávaní,
b. ak predpokladaná hodnota zákazky jednorazovo pri nákupe tovaru, služieb, stavebných prác
nepresiahne 5 000 EUR bez DPH, zodpovedná osoba za verejné obstarávanie postupuje
zjednodušeným postupom, a to tak, že víťazného uchádzača určí na základe zjednodušeného
prieskumu trhu min. z 2 uchádzačov. Postup sa bude považovaťza ukončený a víťaznému uchádzačovi
z prieskumu trhu bude vystavená objednávka na plnenie predmetu zákazky.
7. Ak ide o zákazku, ktorá je vo vyššej hodnote obec Lozorno použije pre obstaranie zákazky nástroj
TENDERnet, pokiaľ starosta obce nerozhodne o výnimke. Výnimku povoľuje starosta obce najmä
s ohľadom na urgentnosť obstarania, výnimočnosť alebo špecifickosf zákazky a mé zretera hodné
skutočnosti. Starosta obce si vždy vyžiada stanovisko obecnej rady, pokiaľ sa nepoužitie systému
TENDERnet má uskutočniť pri zákazke s hodnotou nad 5000 EUR bez DPH.

Článok 8
Elementárne pravidlá zadávania zákazky s prihliadnutím na princípy verejného obstarávania

1. Zamestnanci, ktorí boli vykonaním verejného obstarávania písomne povereni, alebo zamestnanci v
rámci svojej pracovnej činnosti uvedenej v pracovnej náplni bez osobitného poverenia zodpovedajú v
zmysle vyplnenej a doručenej žiadanky na verejné obstarávanie za prípravu a realizáciu verejného
obstarávania postupom podía 5 117 zákona vo finančnom limite rovnom alebo vyššom ako 5000 EUR
bez DPH a pri verejnom obstarávaní postupujú nasledovne:
1.1 Presne špecifikujú predmet zákazky vypracujú opis predmetu zákazky, t. J. technickú, funkčnú a
úžitkovú špecifikáciu predmetu zákazky. Stanovia druh zákazky: tovar, služba alebo stavebné práce.
—

1.2 Určia PHZ na základe údaJov a informácií O zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet
zákazky. VereJný obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchováva informácie a
podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu zákazky.
1.3 Uplatnia finančné limity v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva
uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok:
a. od 5 000 EUR do < 70 000 EUR bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a
zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe Č. 1,
b. ods 000 EUR do <260000 EUR bez DPH, ak ideo zákazku na poskytnutie služby uvedeneJ v prílohe
Č. 1,
c. od 5000 EUR do <180000 EUR bez DPH, ak ideo zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

d. ods 000 EUR do <221000 EUR bez DPH, ak ideo zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,
t. J. kumulatívne bude v sebe zahřňať všetky druhy potravín.
1.4 Určia kritérium hodnotenia v súlade so zákonom:
.

najlepšieho pomeru ceny a kvality,

.

nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo

• najnižšoj cQny.
1.5 Vypracujú výzvu na predkladanie cenovej ponuky, ktorou oslovia minimálne tn hospodárske
subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať, resp. poskytovať predmet obstarávania; dokiadom na
preukázanie oprávnenia je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, alebo mého
registra.
1.6 Vyhodnotenie verejného obstarávania sa uskutoční v súlade s podmienkami.
1.SVerejnýobstarávateľnesmie uzavrieťzmluvu s uchádzačom, ktorý nespÍňa podmienky účasti podľa
5 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje důvod na vylúčenie podľa 5 40 ods. 6 písm. f).
Ustanovenie 5 11 týmto nie je dotknuté.
1.9 Spósob vzniku záväzku medzi verejným obstarávateľom a vítazným uchádzačom je možné
zabezpečiť formou objednávky, zmluvy alebo rámcovej dohody.

Článok9
Postupy pri priamom zadávaní zákaziek

1. Ak je fmnančný limit zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby nižší alebo rovný ako 70000 EUR
bez DPH a limit zákazky na uskutočnenie stavebných prác je nižší alebo rovný ako 180 000 EUR bez DPH
a verejný obstarávateY vyhodnotí situáciu tak, že ide a haváriu, živelnú pohromu alebo mimoriadnu
udalosť s následkom škody na majetku, živote, zdraví, životnom prostredí alebo príde k prerušeniu,
resp. obmedzeniu prevádzky, v takom prípade spíše zodpovedný zamestnanec o tejto skutočnosti
„Zápisnicu z havarijnej udalosti, živelnej pohromy alebo mimoriadnej udalosti“. K zápisu z havarijnej
udalosti priloží fotodokumentáciu, cenovú ponuku dodávateťa a kompletnú dokumentáciu predloží na
schválenie štatutárovi organizácie.
2. Zápis z havarijnej udalosti obsahuje minimálne:
.

podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčiny jej vzniku,

predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie
Po nu ky,
.

• fotodokumentáciu,
.

technický protokol odborne spósobilej osoby.

—

na základe jednej cenovej

Článok 10
averečné ustanovenia

1. V prípade, ak dójde k zmenám zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov alebo k nadobudnutiu účinnosti niektorých ustanovení tohto zákona, ktoré by sa týkali
postupu verejného obstarávatera pri obstarávaní predmetu zákazky, bude verejný obstarávatel‘
prihliadať na tieto zmeny a upravi Smernicu.
2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov verejného obstarávateľa a po jej vydaní a
oboznámení sa s iíou sú povinní všetci zamestnanci ju dodržiavať. Štatutárne orgány príspevkových a
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pósobnosti obce Lozorno sú povinné zabezpečiť
dodržiavanie tejto smernice v nimi riadených organizáciách.
4, Táto smernica nadobúda účinnosť 1.7. 2019.

V Lozorne, dňa 25.06.2019

(;tľ

Mgr. Ĺuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

OBEC LOZORNO, Obecný úrad, Hlavně 1, 900 55 LOZORNO

Žiadanka na obstaranie tovarov, služieb a prác
Meno zamestnanca (žiadateľa): doplnit
Predmet obstarania a počet kusov: doplnlť
Popis predmotu obstarania: doplniť
Položky predmetu obstarania: doplnit
Predpokladaná cena v EUR (vrátane DPH): doplníť
Opodstatnenosť nákupu, obstarania prác a služieb: prevádzka úradu, CK, šIK

...

(dopln;

)

Podpis zamestnanca (žiadateľa)

Dňa:

Súhlas / nesúhlas nákupu požadovaného tovaru
Dňa:
Podpis starostu (zástupcu)
Základná finančná kontrola podra p zákona Č. 357/2015 Z. z O finančnej kontrole a audite a o zmene a d p neni niektorych zákonov
Finančná operácia alebo
jej tast (* 6 ods.4 zákona
Č.357/2015 l.a.)

Je — nic je‘ V súlade
S rozpoČtom na rok 2019

Vyjadeenie zamestnanca

dáWmjpodpis

je — nIc je‘ možné finančnú operáciu alebo jej čas(vykonat, v nej pokračovat alebo vymáhat
poskytnuté plnenle‘, ak Sa finančná operácia alebo jej tast už vykonala.
Mei.o a priezvisko
— nIc Ic‘ možné finantnú operáciu alebo jej časťvykonat. v nej pokračovaialebo vymáhat
poskytnuté plnenie‘, ak Sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

je

Je — nie je V súlade
S vnútornými predpismi

Meno a priezvisko
‘nehodiace Sa škrtnite

v

zmysle zákona č. 357~2015 Z. z. je — nie je‘ možné operáciu alebo jej Čast vykonat, v nej pokračovat alebo vymáhat poskytnuté
plnenie‘, ak Sa finančná operácia alebo jej čast už vykonala.

Vedúci zamestnanec (alebo štatutárny orgán): Mono a priezvisko:
‘nehod

Sa

rtnite (Podpisujú oprávneni zanestnanci V zrnyS

.

Dátum:

2 zákona Č. 357 2015 Z.

Z

Podpis:

)

Rozpočtová položka:

Funkčná klasifikácia

Ekonomická klasifikácia

Zdroj financovania

Dátum zapisania dokladu a č. dokladu

Programová klasifikácia

‚

Suma

ku ktorému je ZFK vykonaná

(doplniť po zaevidovaní do ůčtovnictva)

Z d6vodu uhradenia hore uvedených výdavkov zo súkromných prostriedkov Vás žiadam o preplatenie
sumy
EUR v hotovosti/na účet v tvare IBAN
Podpis:

