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Obecné zastupiteľstvo v Kružlove podľa § 6 a 11 ods. 3 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní
vydáva

Všeobecne

záväzné nariadenie
č. 4/2010

o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác
Článok l
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb
a stavebných prác pre obec Kružlov určuje limity a postupy pre zadávanie zákaziek s nízkymi
hodnotami na dodanie tovarov, na poskytovanie služieb alebo uskutočnenia stavebných prác, § 102
zákona č. 25/2006 Z.z.
Článok 2
Zadávanie zákaziek
1. Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami - § 102
a/ Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené
náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
b/ Verejný obstarávateľ nie je povinný vykonať činnosť pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
c/ Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov,
v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu pre verejné
obstarávanie.
d/ Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy.
2. Limity pre zákazky s nízkymi hodnotami
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota
zákazky je nižšia ako:
a/ 30.000,- Eur bez DPH pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru alebo zákazky na poskytnutie
služby,
b/ 120.000,- Eur bez DPH pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác v priebehu
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok.

3/ Limity pre zákazky s nízkymi hodnotami, pri ktorých sa nebude vykonávať prieskum trhu
Verejný obstarávateľ týmto nariadením stanovuje limity pre zadávanie zákaziek s nízkymi
hodnotami, pri ktorých sa nebude uskutočňovať prieskum trhu a to ak predpokladaná cena zákazky
s nízkou hodnotou bude:
a/ do 4.979,- Eur bez DPH pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru alebo zákaziek na poskytnutie
služby
b/ do 13.277,56 bez DPH pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v priebehu
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok.
Verejný obstarávateľ nebude vykonávať prieskum trhu pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
pri dodržaní vyššie uvedených limitov. Zákazka bude zadaná priamo záujemcovi, resp. uchádzačovi
na základe objednávky, resp. zmluvy.
4/ Limity pre zákazky s nízkymi hodnotami, pri ktorých sa bude vykonávať prieskum trhu
Verejný obstarávateľ bude vykonávať prieskum trhu pri zadávaní zákaziek s nízkymi
hodnotami, ak predpokladaná cená zákazky s nízkou hodnotou bude:
a/ rovnaká a vyššia ako 4.979,08 Eur bez DPH a súčasne nižšia ako 33.193,91 Eur bez DPH pri
zadávaní zákaziek na dodanie tovarov alebo na poskytnutie služieb
b/ rovnaká a vyššia ako 13.277,56 bez DPH a súčasne nižšia ako 132.775,67 Eur bez DPH
pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebnch prác v priebehu kalendárneho roka alebo počas
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
Článok 3
Havarijné stavy
V prípade havarijného stavu, keď hrozí nebezpečenstvo veľkých materiálnych škôd alebo
ohrozenie ochrany zdravia ľudí nie je potrebné vykonávať prieskum trhu na obstarávanie tovarov
a služieb do výšky 133.193,91 Eur bez DPH a pri obstarávaní prác do výšky 132.775,67 Eur bez
DPH.
Článok 4
Zriaďovanie komisií
1/ Starosta obce môže zriadiť na vyhodnotenie súťažných ponúk, prieskumu trhu komisiu, resp.
porotu na súťaž návrhov.
2/ Pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami pri limite do 16.596,95 Eur bez DPH (zadanie
zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služieb) a pri limite do
66.387,83 Eur bez DPH (zadanie zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác)
môže verejný obstarávateľ zriadiť komisiu na vyhodnotenie prieskumu trhu len internú a to
najmenej trojčlennú (3 poslanci).
3/ Pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami pri limite nad 16.596,75 Eur bez DPH (zadanie
zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby) a pri limite nad
66.387,83 Eur bez DPH (zadanie zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác)
verejný obstarávateľ môže zriadiť komisiu na vyhodnotenie ponúk, resp. prieskumu trhu.
Členovia komisie na vyhodnotenie súťažných ponúk prieskumu trhu a členovia poroty na
vyhodnotenie návrhov musia spĺňať podmienky uvedené v § 40 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 5
Postupy pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na podanie tovarov,
na poskytnutie a uskutočnenie stavebných prác

1/ Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na
uskutočnenie stavebných prác podliehajúce limitom pre zákazky s nízkymi hodnotami bude
zabezpečovať starosta obce, pričom sa bude riadiť postupom podľa ustanovení tohto nariadenia.
2/ Starosta pri zadávaní zákazky s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb
alebo na uskutočnenie stavebných prác je povinný vykonať prieskum trhu a to oslovením aspoň
3 záujemcov, ktorí podnikajú v predmete obstarávania. Prieskum trhu vykonáva s prihliadnutím
na povahu predmetu zákazky napr. osobnou návštevou podnikateľa, resp. záujemcu, telefonicky,
prostredníctvom internetu, písomnou formou cez poštu, z katalógov a pod. O vykonanom
prieskume trhu je povinný spísať záznam z prieskumu trhu.
3/ Výsledky zistené prieskumom trhu odovzdá starosta členom zriadenej komisie, ktorá rozhodne o
poradí úspešnosti.
4/ Starosta, ktorý vykonával prieskum trhu po odsúhlasení komisiou, osloví úspešného záujemcu,
resp. uchádzača na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb alebo na uskutočnenie stavebných
prác. Uchádzač sa preukazuje dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v
profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.
5/ O výbere záujemcu, uchádzača, resp. zmluvného partnera zadávaním zákaziek
s nízkymi hodnotami je povinný viesť dokumentáciu, ktorá musí obsahovať nasledovné
údaje:
- údaje poskytnuté obstarávateľom
- identifikačné údaje ostarávateľa
- kontaktná osoba obstarávateľa
- opis zákazky s nízkou hodnotou
- množstvo tovaru alebo práce alebo charakter služby
- záznam z vykonaného prieskumu trhu
- údaje poskytnuté záujemcom, resp. uchádzačom
- identifikačné údaje záujemcu
- kontaktná osoba záujemcu
- ponúkaná cena zákazky s nízkou hodnotou
- vyhlásenie osoby vykonávajúcej prieskum osoby zodpovednej za obstarávanie
- o nestrannosti a dôvernosti
- odôvodnenie výberu uchádzača, ak nebola vybratá najnižšia cena.
Verejný obstarávateľ eviduje dokumentáciu, všetky doklady a uchováva ich 5 rokov po uzatvorení
zmluvy.

Článok 6
Spoločné ustanovenia
l/ Zmluvu, ktorá je výsledkom vyhotovenia prieskumu trhu, (resp. bez prieskumu trhu) pre
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovarov na poskytnutie služieb alebo na
uskutočnenie stavebných prác, podpisuje za obec starosta obce.
2/ Agenda, týkajúca sa zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, bude po jej zaevidovaní postúpená
starostovi, ktorý vykonáva prieskum trhu.
3/ Pri plnení povinnosti stanovených v tomto VZN sa bude postupovať v súlade
s ustanoveniami platných právnych predpisov najmä v súlade so zákonom
č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
Prípadné zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní, ktoré budú mať vplyv na toto VZN, budú
premietnuté do nového VZN (prípadne budú riešené formou dodatku).
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Kružlove.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kružlove
dňa 4.8.2010 a nadobúda účinnosť dňom 19.8.2010.

Ing. Jozef Kmec
starosta obce

