VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5 / 2008

o Verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané verejným
obstarávateľom

Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe § 4 ods. 5) a § 6 ods. 1) písm. b) zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní
vydáva
v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto
všeobecne záväzne nariadenie o Verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané
verejným obstarávateľom

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Brezove dňa 15.12.2008 uznesením č. 7/12-2008 ako
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008

Návrh VZN bol podľa §6, ods. 3., zákona. č. 369/1990 Zb. zverejnený na
úradnej tabuli v obci od 26.11.2008 do 14.12.2008
Toto nariadenie bolo podľa § 6, ods.8., Zák.č.369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 16.12.2008 a zvesené dňa 31.12.2008

Účinnosť nadobudlo dňa 01.01.2009

§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje postup pri obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorá je zadávaná obcou Brezov, Obecný úrad Brezov č.21, 087 01 Giraltovce
IČO: 00321893 pri obstarávaní tovaru, služieb a stavebných prác.
(2) Pri verejnom obstarávaní sa uplatňuje princíp priehľadnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov a hospodárskej súťaže pri dodržiavaní zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.
§2
Finančné limity
(1) Zákazka je nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.
§3
Verejný obstarávateľ - obec
Finančné limity (§ 4 zákona č. 25/2006 Z. z.) pre verejného obstarávateľa – obec (§ 6 ods. 1)
písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.)
(1) Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako:
a) 206 000,- EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru,
b) 206 000,- EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby,
c) 5 150 000,- EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(2) Podlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v § 3 odseku 1) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 60 000,- EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby
zadávanú verejným obstarávateľom,
b) 360 000,- EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.
(3) Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v §3 odseku 2) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 30 000,- EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby
zadávanú verejným obstarávateľom,
b) 120 000,- EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.
(4) Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota
zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v §3 odseku 3) v priebehu kalendárneho roka alebo
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
§ 4 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené
náklady na obstarávanie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2) Verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
(3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu (§ 109
zákona č. 25/2006 Z. z.) .
(4) Ak predpokladaná cena tovarov a služieb prekročí 3 500,-EUR bez DPH a pri stavebných
prácach 10 000,- EUR bez DPH, verejný obstarávateľ uskutoční prieskum trhu najmenej u troch
fyzických alebo právnických osôb oprávnených dodávať tovar, zhotovovať prácu alebo poskytovať službu. Verejný obstarávateľ si zvolí niektorý z nasledujúcich spôsobov prieskumu trhu, resp.
ich kombináciu pri dodržaní zásady hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov:
 telefonický prieskum z linky, kde je možné vykonať následnú kontrolu vykonaného telefonického hovoru na zaznamenané telefónne číslo,
 faxový, mailový, osobný prieskum,

 prieskum na základe cenových ponúk, cenníkov, katalógov, informačných materiálov z výstav
a veľtrhov, akciových letákov, výstrižkov z časopisov a denníkov, informácií z www stránok na
internete a pod.
 uverejnením výzvy , resp. prieskumu trhu v profile verejného obstarávateľa,
 zaslaním výzvy (písomne, faxom, resp. mailom) na predloženie cenovej ponuky vybraným
záujemcom,
 z aktualizovanej databázy dodávateľov, ktorá obsahuje údaje o zmluvách uzavretých jednotlivými dodávateľmi a ich hodnotenie verejným obstarávateľom po overení aktuálnych cien s minimálne tromi dodávateľmi.
Obecné zastupiteľstvo na základe prieskumu trhu vyberie najvhodnejšieho uchádzača.
O vykonanom prieskume trhu spíše verejný obstarávateľ záznam.
(5) Ak predpokladaná cena tovarov a služieb neprekročí 3 500,-EUR bez DPH a pri stavebných
prácach 10 000,-EUR bez DPH, verejný obstarávateľ nemusí robiť prieskum trhu, ale obecné
zastupiteľstvo aj pri tomto spôsobe postupuje tak, aby boli dodržané zásady hospodárnosti pri
vynakladaní finančných prostriedkov.
(6) V prípade, že predpokladaná cena tovarov a služieb neprekročí hodnotu 1 600,-EUR bez DPH
a stavebných prác neprekročí hodnotu 3 500,-EUR bez DPH, uvedenú sumu schvaľuje starosta
obce.
§5
Dokumentácia o verejnom obstarávaní
1.) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a uchováva päť rokov po uzavretej zmluve.
§6
Kontrola postupu verejného obstarávania
1.) Kontrolu postupu zadávania podprahových zákaziek a kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi
hodnotami vykonávajú obecné zastupiteľstvo a hlavný kontrolór obce, ktoré sú povinné spolupracovať s úradom pri jeho kontrolnej činnosti, najmä koordinovať vykonávanie kontrol s úradom.
§7
Platnosť a účinnosť
1.) Toto VZN prerokovalo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Brezove dňa 15.12.2008 uznesením č. 7/12-2008 a nadobúda účinnosť 01.01.2009.
2.) Toto VZN ruší platnosť VZN č. 3/2007 schváleného uznesením č. 6/06-2007 dňa 18.06.2007
platného od 05.07.2007.

Ing. Juraj Horvat
starosta obce

