Dodatok č. 1
k SM E R N IC I zo dňa 17.4.2016
overejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri
nakladaní sfinančnými prostriedkami vprocese verejného obstarávania

V súvislosti s čl. VI zákona č. 93/2017 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)
s účinnosťou od 01.06.2017 vedenie obce Somotor vydáva tento dodatok č. 1 k Smernici
o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní
s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania zo dňa 17.4.2016

Článok V.
Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek
bod 5.1 sa mení nasledovne:
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) 15 000 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 ZVO,
b) 50 000 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) 50 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa
písmena a), okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,
e) 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,
f) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou
podľa písmena a).
Článok VI.
Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (§ 109 až 111 ZVO)
bod 6.1 sa mení nasledovne:
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 15 000
eur.

Článok VII.
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (§ 113 až 116 ZVO)
body 7.1 a 7.2 sa menia nasledovne:
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
 50 000 eur, ak ide o tovar (okrem potravín) a službu (okrem služby uvedenej v prílohe
č. 1 ZVO),
 40 000 eur, ak ide o potraviny,
 150 000 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 50 000 eur
(tovary a služby), resp. 150 000 eur (stavebné práce) [pozri § 112 písm. a) ZVO].

Článok VIII.
Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (§ 117 zákona)
bod 8.5 sa mení nasledovne:
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 50 000 eur (tovary a služby), resp. 150 000
eur (stavebné práce) [pozri § 112 písm. a) ZVO].
Článok IX.
Pravidlá verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek snízkou hodnotou (§ 117
ZVO)
body 9.2, 9.3, 9.7, 9.9 a 9.10 sa menia nasledovne:
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 15 000 eur
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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 50 000 eur a súčasne
rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka, verejný obstarávateľ
obstaráva podľa článku VIII. tejto Smernice.
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 50 000 eur a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu
kalendárneho roka, verejný obstarávateľ obstaráva podľa článku VIII. tejto Smernice.
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 150 000 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 5 000 eur, verejný
obstarávateľ obstaráva v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti.

Ostatné ustanovenia smernice ostávajú neznemené.
Tento dodatok č. 1 k smernici nadobúda účinnosť dňa: 1.6.2017
V Somotore, dňa 31.5.2017

Ján Juhász, v.r.
starosta
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