
S M E R N I C A

Obce Somotor

č. 2/2016

o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri
nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania

V súvislosti  s prijatím zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom obstarávaní  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej  len „ZVO“) účinným od 18.04.2016   vedenie obce
Somotor vydáva túto Smernicu. 

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1.1. Účelom  tejto smernice je určenie postupov verejného obstarávania obce Somotor pri
zadávaní  zákaziek  v zmysle  ZVO  a hlavne  špecifikovanie  pravidiel,  ktoré  bude  obec
Somotor uplatňovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.

1.2. Cieľom  smernice  je  zabezpečiť  transparentnosť,  hospodárnosť  a  efektívnosť  pri
nakladaní s verejnými prostriedkami.

1.3. Obec Somotor je  v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO verejným obstarávateľom.
1.4. Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa ZVO.
1.5. Verejný  obstarávateľ  musí  dodržať  princíp  rovnakého  zaobchádzania,  princíp

nediskriminácie  hospodárskych  subjektov,  princíp  transparentnosti,  princíp
proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Článok II.
Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO

2.1. Na účely ZVO sa rozumie
a) hospodárskym subjektom fyzická osoba,  právnická osoba alebo skupina takýchto

osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu, 
b) záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,
c) uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
d) koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ uzavrel koncesnú

zmluvu podľa ZVO,
e)  subdodávateľom hospodársky  subjekt,  ktorý  uzavrie  alebo  uzavrel  s  úspešným

uchádzačom  písomnú  odplatnú  zmluvu  na  plnenie  určitej  časti  zákazky  alebo
koncesie, 



f) stavbou výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako
celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, 

g) rámcovou  dohodou písomná  dohoda  medzi  jedným  alebo  viacerými  verejnými
obstarávateľmi  alebo  jedným  alebo  viacerými  obstarávateľmi  na  jednej  strane  a
jedným  alebo  viacerými  uchádzačmi  na  strane  druhej;  rámcová  dohoda  určuje
podmienky  zadávania  zákaziek  počas  jej  platnosti,  najmä  čo  sa  týka  ceny  a
predpokladaného množstva predmetu zákazky, 

h) bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary,
stavebné práce alebo služby, ktoré 
1. nie  sú  vyrábané,  dodávané,  uskutočňované  alebo  poskytované  na  základe

špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
2. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov

aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň 
3. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre

verejného  obstarávateľa,  dodávané,  uskutočňované  alebo  poskytované  aj  pre
spotrebiteľov a iné osoby na trhu. 

i) Bežne dostupnými tovarmi,  stavebnými  prácami  alebo službami  podľa  odseku 2.1
písm. h) sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných
prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa

j) Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 2.1 písm. h) sú najmä tovary
a služby spotrebného charakteru. 

2.2. Zákazka na účely ZVO je odplatná zmluva 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.

2.3. Civilná  zákazka na  účely  ZVO  je  zákazka  na  dodanie  tovaru,  na  uskutočnenie
stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a
bezpečnosti podľa ZVO.

2.4. Elektronické  trhovisko  je  informačný  systém  verejnej  správy,  ktorý  slúži  na
zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných
na trhu,  a  to  aukčným postupom,  ako aj  na zabezpečenie s  tým súvisiacich  činností.
Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo vnútra“). 

2.5. Elektronická  aukcia na  účely  ZVO  je  opakujúci  sa  proces,  ktorý  využíva
elektronické  systémy certifikované  na  predkladanie  nových  cien  upravených  smerom
nadol, alebo nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú
určitých prvkov ponúk, alebo nových hodnôt,  ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením,
ktoré  sa  uskutoční  po  úvodnom  úplnom vyhodnotení  ponúk.  Elektronická  aukcia  sa
nepoužije, ak ide o zákazku na poskytnutie služby a zákazku na uskutočnenie stavebných
prác,  ktorých  predmetom je  intelektuálne  plnenie  a  poradie  ponúk nemožno  zostaviť
automatizovaným vyhodnotením.

Článok III.
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty

3.1 Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný
obstarávateľ  určí  predpokladanú  hodnotu  zákazky  na  základe  údajov  a  informácií  o
zákazkách  na  rovnaký  alebo  porovnateľný  predmet  zákazky.  Ak  nemá  verejný
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obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe
údajov získaných prieskumom trhu s  požadovaným plnením alebo na základe údajov
získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase
odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako
výzva  na  súťaž  na  uverejnenie;  ak  sa  uverejnenie  takého  oznámenia  nevyžaduje,
predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky. 

3.2 Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ zahrnú aj
a) hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b) všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,
c) ceny a  odmeny,  ktoré  sa  poskytnú  uchádzačom alebo  účastníkom súťaže  návrhov

(ďalej len „účastník“),
d)  predpokladanú hodnotu  tovaru  alebo služieb,  ktoré  verejný obstarávateľ  poskytne

dodávateľovi  v  súvislosti  so  zákazkou  na  uskutočnenie  stavebných  prác,  ak  sú
potrebné na uskutočnenie stavebných prác. 

3.3 Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej
zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota
zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková
predpokladaná hodnota zákazky nie je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO,
použije  sa  postup  zadávania  nadlimitných  zákaziek.  Postup  zadávania  podlimitných
zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť stavebných prác, ktorej  predpokladaná
hodnota je nižšia ako 1 000 000 eur, alebo ak ide o tú časť služby, ktorej predpokladaná
hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20% celkovej
predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky. 

3.4 Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z
ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa
určí  ako  súčet  predpokladaných  hodnôt  všetkých  častí  zákazky.  Ak  celková
predpokladaná hodnota  nie  je  nižšia  ako finančný limit  podľa § 5 ods.  2,  použije  sa
postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno
použiť vtedy, ak ide o tú časť dodávky tovaru, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako
80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20% celkovej predpokladanej hodnoty
všetkých častí zákazky. 

3.5 Ak ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia
alebo bez možnosti odkúpenia, základom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na
dodanie tovaru je 

a) celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo
kratší ako 12 mesiacov, 

b) celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu
uzavieranú na určitý čas dlhší ako 12 mesiacov, 

c) 48-násobok mesačnej  platby,  ak ide o zmluvu,  ktorej  lehota platnosti  nie  je pevne
určená alebo sa nedá určiť. 

3.6 Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa
pravidelne opakuje, alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky
sa určí z 
a) celkových  skutočných  nákladov  rovnakého  alebo  porovnateľného  tovaru  alebo

služieb,  ktoré  boli  obstarané  v  predchádzajúcom  kalendárnom  roku  alebo  v
predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v
hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo 

b) celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12
mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
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3.7 Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému sa určí
ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas
platnosti rámcovej dohody alebo počas trvania dynamického nákupného systému. 

3.8 Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej
predpokladanej  hodnoty  s  cieľom znížiť  predpokladanú  hodnotu  pod  finančné  limity
podľa tohto zákona.

.

Článok IV
Pravidlá a postupy zadávania nadlimitných civilných zákaziek 

4.1 Podľa § 5 ods. 2 ZVO nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa
rovná  alebo  je  vyššia  ako  finančný  limit  ustanovený  všeobecne  záväzným  právnym
predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

4.2 Pri  zadávaní  nadlimitných  zákaziek  verejný  obstarávateľ  postupuje  podľa  prvej  časti
a druhej časti prvej a druhej hlavy ZVO.

Článok V.
Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek

5.1. Podľa § 5 ods. 3 ZVO podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom
je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2
ZVO (finančný limit pre nadlimitnú zákazku) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

a) 5  000 eur,  ak ide  o zákazku na dodanie  tovaru  bežne  dostupného na  trhu,  okrem
potravín,  zákazku  na  uskutočnenie  stavebných  prác  bežne  dostupných  na  trhu  a
zákazku na  poskytnutie  služby bežne  dostupnej  na  trhu,  okrem služby uvedenej  v
prílohe č. 1,

b) 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou
podľa písmena a),

c) 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,
d) 20 000 eur,  ak ide  o zákazku na poskytnutie  služby,  ktorá  nie  je  zákazkou podľa

písmena a), okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
e) 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
f) 70 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou

podľa písmena a).
5.2. Verejný  obstarávateľ  postupuje  pri  zadávaní  civilných  podlimitných  zákaziek  v

závislosti od typu verejného obstarávateľa a druhu zákazky s ohľadom na to, či ide o
tovary, stavebné práce a služby bežne dostupné na trhu alebo tovary, stavebné práce a
služby iné ako bežne dostupné na trhu
- s využitím elektronického trhoviska (§ 109 až 111 zákona) alebo
- bez využitia elektronického trhoviska (§ 113 až 116 zákona).

5.3. Ak  verejný  obstarávateľ  vyhradí  právo  účasti  vo  verejnom  obstarávaní  len  pre
hospodárske  subjekty  s  osobitným postavením (§  108  ods.  2  ZVO),  môže  si  zvoliť
postup,  ktorý  uplatní  pri  zadávaní  podlimitnej  zákazky,  teda  či  bude  postupovať  s
využitím elektronického trhoviska alebo bez využitia  elektronického trhoviska [§ 108
ods. 1 písm. c) ZVO].

5.4. Ak je predmetom podlimitnej zákazky tovar,  ktorým sú potraviny (PHZ nižšia ako
finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 40 000 eur)
verejný obstarávateľ si rovnako, ako v prípade uvedenom v bode 4.3, môže zvoliť postup,
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ktorý použije pri jej zadávaní; buď postupuje s využitím elektronického trhoviska alebo
bez využitia elektronického trhoviska [§ 108 ods. 1 písm. c) ZVO].

5.5. Verejný obstarávateľ  nemusí  použiť elektronické trhovisko ani  postup bez využitia
elektronického trhoviska, ak zadáva podlimitnú zákazku z dôvodu mimoriadnej udalosti
ním nespôsobenej,  ktorú nemohol  predvídať,  a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň
nemožno použiť postup s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až 111 ZVO ani
postup bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 a 114 ZVO.

Článok VI.
Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (§ 109 až 111 ZVO)

6.1. Verejný obstarávateľ postupuje s využitím elektronického trhoviska, ak ide o tovar,
stavebné práce a služby bežne dostupné na trhu, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia
ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur.

6.2. Verejný obstarávateľ  môže uplatniť  jeden z  dvoch spôsobov zadávania podlimitnej
zákazky na elektronickom trhovisku:
 predbežnou  akceptáciou  ponuky  s  najnižšou  cenou  zverejnenou  na  elektronickom

trhovisku (§ 109 ZVO) alebo
 zverejnením zákazky na elektronickom trhovisku (§ 110 ZVO).

6.3. Súhrnnú  štvrťročnú  správu  o  podlimitných  zákazkách  s  využitím  elektronického
trhoviska s cenami vyššími ako 5 000 eur je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v
profile (§ 111 ZVO). V súhrnnej správe sa uvedie predmet zákazky, hodnota zákazky a
identifikácia  úspešného  uchádzača.  Verejný  obstarávateľ  môže  uviesť  aj  ďalšie
informácie, ktoré považuje za potrebné.

Článok VII.
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (§ 113 až 116 ZVO)

7.1. Verejný obstarávateľ postupuje bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o tovar,
stavebné práce a služby iné ako bežne dostupné na trhu, ktorých predpokladaná hodnota
je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
 20 000 eur, ak ide o tovar (okrem potravín) a službu (okrem služby uvedenej v prílohe

č. 1 ZVO),
 40 000 eur, ak ide o potraviny,
 70 000 eur, ak ide o stavebné práce,
 200 000 eur, ak ide o službu uvedenú v prílohe č. 1 ZVO.

7.2. Postup bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ použije aj vtedy, ak
pri predchádzajúcom zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska
spôsobom  jej  zverejnenia  na  elektronickom  trhovisku  nebola  predložená  ani  jedna
ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet
zákazky  a  za  predpokladu,  že  pôvodné  podmienky  zadávania  zákazky  sa  podstatne
nezmenia  a  predpokladaná hodnota  zákazky je  rovnaká alebo vyššia  ako 20 000 eur
(tovary a služby), resp. 70 000 eur (stavebné práce) [pozri § 112 písm. a) ZVO].

7.3. Pri  zadávaní  podlimitnej  zákazky  bez  využitia  elektronického  trhoviska  verejný
obstarávateľ postupuje podľa § 113 až 115 ZVO, resp. § 116 ZVO.
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Článok VIII.
Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (§ 117 zákona)

8.1. Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
ZVO, najmä:
 vypočíta predpokladanú hodnotu zákazky podľa § 6 ZVO
 spracuje výzvu, ktorú je možné zverejniť na webovej stránke verejného obstarávateľa
 spracovanú výzvu posiela najmenej trom vybratým záujemcom. Súčasťou výzvy na

predloženie  ponuky sú súťažné podklady (napr.  výkaz výmer,  špecifikácia  tovaru
a služby, minimálne obchodné podmienky)

 vedie  evidenciu  uchádzačov,  ktorí  predložili  ponuku.  Každý  uchádzač  môže
predložiť iba jednu ponuku.

 vyhotovuje záznam z vyhodnotenia ponúk
 oznámi  výsledok  vyhodnotenia  ponúk  všetkým  uchádzačom,  ktorých  ponuky  sa

vyhodnocovali.  Úspešnému  uchádzačovi  oznámi,  že  jeho  ponuku  prijíma.
Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia jeho ponuky. V
oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača .

8.2. Verejný obstarávateľ oslovuje potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodávať
tovar,  uskutočňovať  stavebné  práce,  resp.  poskytnúť  službu  v závislosti  od  predmetu
zákazky.

8.3. Verejnému  obstarávateľovi  sa  ukladá  povinnosť  postupovať  tak,  aby  vynaložené
náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Nevyžaduje sa písomná
forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

8.4. Súhrnnú štvrťročnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 
000 eur je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile (§ 117 ods. 2 ZVO).   V 
súhrnnej správe sa uvedie predmet zákazky, hodnota zákazky a identifikácia úspešného 
uchádzača. Verejný obstarávateľ môže uviesť aj ďalšie informácie, ktoré považuje za 
potrebné.

8.5. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona aj vtedy, ak v predchádzajúcom 
zadávaní podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska spôsobom jej 
zverejnenia na elektronickom trhovisku nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani 
jedna z predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky a za 
predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia a 
predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 20 000 eur (tovary a služby), resp. 70 000 
eur (stavebné práce) [pozri § 112 písm. a) ZVO].

8.6. ZVO neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ by mal však postupovať 
tak, aby prioritne zohľadnil najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc 
pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky s 
nízkou hodnotou.

Článok IX.
Pravidlá verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou (§ 117

ZVO)

9.1. Pre  zabezpečenie  princípov  verejného  obstarávania  týkajúcich  sa  hospodárnosti  a
efektívnosti  vynaložených  finančných  prostriedkov  sa  verejný  obstarávateľ  rozhodol
obstarávať zákazky s nízkou hodnotou podľa nižšie uvedených pravidiel.
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9.2. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, 
zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na 
poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu,  ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 
5 000 eur v priebehu kalendárneho roka, verejný obstarávateľ obstaráva v súlade so 
zásadami maximálnej hospodárnosti. 

9.3. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa 
bodu 9.2 tejto Smernice, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 20 000 eur  a súčasne
rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka, verejný obstarávateľ 
obstaráva podľa článku VIII. tejto Smernice. 

9.4. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa 
bodu 9.2 tejto Smernice, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu 
kalendárneho roka, verejný obstarávateľ obstaráva v súlade so zásadami maximálnej 
hospodárnosti.

9.5. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ktorej predpokladaná 
hodnota je nižšia ako 40 000 eur a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu 
kalendárneho roka, verejný obstarávateľ obstaráva podľa článku VIII. tejto Smernice.

9.6. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ktorej predpokladaná 
hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka, verejný obstarávateľ 
obstaráva v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti.

9.7. Ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa bodu 9.2 tejto 
Smernice, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO, ktorej predpokladaná hodnota je 
nižšia ako 20 000 eur  a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu 
kalendárneho roka, verejný obstarávateľ obstaráva podľa článku VIII. tejto Smernice. 

9.8. Ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa bodu 9.2 tejto 
Smernice, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO, ktorej predpokladaná hodnota je 
nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka, verejný obstarávateľ obstaráva v 
súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti.

9.9. Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa bodu 
9.2 tejto Smernice, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 70 000 eur  a súčasne 
rovnaká alebo vyššia ako 3 000 eur, verejný obstarávateľ obstaráva podľa článku VIII. 
tejto Smernice.

9.10.Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa bodu 
9.2 tejto Smernice, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 3 000 eur, verejný 
obstarávateľ obstaráva v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti.

9.11.Nastavením primeraných pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou so 
zohľadnením vyššie uvedených skutočností možno dospieť k žiaducemu výsledku a 
získať „najlepšiu hodnotu za peniaze“.

Článok X.

Zmena zmluvy a rámcovej dohody počas ich trvania

10.1. Zmluvu alebo rámcovú dohodu možno zmeniť počas jej trvania bez nového
verejného obstarávania, ak 

a) pôvodná zmluva alebo rámcová dohoda obsahuje jasné, presné a jednoznačné
podmienky  jej  úpravy,  vrátane  úpravy  ceny  alebo  opcie,  rozsah,  povahu
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možných  úprav  a  opcií  a  podmienky  ich  uplatnenia;  nemožno  určiť  takú
podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy alebo rámcovej dohody, 

b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie
sú zahrnuté  do  pôvodnej  zmluvy,  rámcovej  dohody alebo koncesnej  zmluvy,
poskytuje  ich  pôvodný  dodávateľ  a  zmena  dodávateľa  nie  je  možná  z
ekonomických  dôvodov  alebo  technických  dôvodov,  pričom  ide  najmä  o
požiadavku  vzájomnej  zameniteľnosti  alebo  interoperability  s  existujúcim
zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy alebo rámcovej
dohody a spôsobí verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú
duplicitu nákladov, 

c) potreba zmeny vyplynula z okolností,  ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri
vynaložení  náležitej  starostlivosti  predvídať  a  zmenou  sa  nemení  charakter
zmluvy alebo rámcovej dohody, 

d) ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe 

1. uplatnenia podmienky podľa písmena a),

2. skutočnosti,  že  iný  hospodársky  subjekt,  ktorý  spĺňa  pôvodne  určené
podmienky  účasti,  je  právnym  nástupcom  pôvodného  dodávateľa  alebo
pôvodného koncesionára v dôsledku jeho reorganizácie,  vrátane zlúčenia a
splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva alebo rámcová
dohoda  sa  podstatne  nemení  a  cieľom  zmeny  nie  je  vyhnúť  sa  použitiu
postupov a pravidiel podľa ZVO alebo 

3. skutočnosti,  že  verejný  obstarávateľ  plní  povinnosti  hlavného  dodávateľa
voči jeho subdodávateľom podľa §41 ZVO alebo 

e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody bez
ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

10.2. Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody sa rozumie taká
zmena, ktorou sa najmä 

a) mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy, 

b) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom
postupe  zadávania  zákazky  umožnili  účasť  iných  hospodárskych  subjektov,
alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

c) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná
zmluva alebo rámcová dohoda neupravovala alebo 

d) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 10.1
písm. d) tejto Smernice. 

10.3. Zmluvu alebo rámcovú dohodu možno zmeniť  počas  jej  trvania  bez
nového verejného obstarávania aj  vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia
ako finančný limit podľa § 5 ZVO v závislosti od typu zákazky alebo koncesie a
zároveň je nižšia ako 
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a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na
uskutočnenie stavebných prác, 

b) 10% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na
dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, 

10.4.Zmenou podľa bodu 10.3 sa nesmie meniť charakter zmluvy alebo rámcovej
dohody.

10.5.Ak ide o verejného obstarávateľa a o zmenu podľa bodu 10.1 písm. b) alebo
písm.  c)  tejto  Smernice,  hodnota  všetkých  zmien  nesmie  presiahnuť  50%
hodnoty  pôvodnej  zmluvy  alebo  rámcovej  dohody.  Opakovanými  zmenami
zmluvy  alebo  rámcovej  dohody  sa  nemožno  vyhnúť  použitiu  postupov  a
pravidiel podľa tohto zákona. 

10.6.Ak zmluva alebo  rámcová dohoda upravuje indexáciu ceny podľa bodu 10.1
písm. a) tejto Smernice,  na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa bodov 10.3
a 10.5 tejto Smernice, sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota
pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody. 

10.7.Zmena zmluvy alebo rámcovej dohody musí byť písomná.

Článok XI.
Finančná kontrola

11.1.  Finančnou kontrolou sa podľa zákona č.  357/2015 Z.z.  o finančnej  kontrole a audite
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  /  ďalej  len  zákon  /   rozumie  súhrn  činností
zabezpečujúcich  overovanie  hospodárnosti,  efektívnosti,  účinnosti  a  účelnosti  finančných
operácií  alebo  ich  častí  pred  ich  uskutočnením,  v  ich  priebehu  a  až  do  ich  konečného
vysporiadania,  zúčtovania,  dosiahnutia  a  udržania výsledkov a  cieľov finančných operácií
alebo ich častí,

11.2. Základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. a na jeho základe vydanej
internej  smernice obce č.  1/2016, vykonávajú starosta  obce a zamestnanec zodpovedný za
rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy
finančnej operácie alebo jej časti

11.3. Administratívna finančná kontrola sa vykoná v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. a na jeho
základe vydanej internej smernice obce č. 1/2016. V obci sa AFK týka najmä poskytovania:
dotácií z rozpočtu, výpomocí z rozpočtu a pod. 
 Za  výkon  AFK  zodpovedajú  zamestnanci  a starosta  obce,  alebo  ním  poverený  vedúci
zamestnanec v zmysle čl. 6 ods. 2 tejto smernice.

11.4. Platba za tovar, službu, resp. stavebné práce súvisiace s verejným obstarávaním nebude
uhradená,  pokiaľ  nebude  vykonaná  základná  finančná  kontrola  podľa  bodu  1  tohto  čl.
a schválená oprávnenou osobou.
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11.5. Všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania sa uchovajú
v lehote uloženia podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa:18.4.2016

V Somotore, dňa  17.4.2016

                                                                                                           Ján Juhász 

                                                                                starosta obce

Prílohy:

- Súhrnná správa – Zmluvy – vzor
- Súhrnná správa – Objednávky – vzor

Z M L U V Y

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000
eur podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
za obdobie .......... – ................
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Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota
zákazky

O B J E D N Á V K Y

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000
eur podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov 
za obdobie .......... – ................
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