DODATOK Č. 1 K SMERNICI Č. 1/2017
upravujúcej postup verejného obstarávateľa obce Pinkovce pri zadávaní zákaziek na dodanie
tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže
návrhov

Obec PINKOVCE
SMERNICA upravujúca postupy pri VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Starosta obce Pinkovce v nadväznosti na článok IV. zákona č. 93/2017 Z.z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

DODATOK Č. 1 K SMERNICI Č. 1/2017
upravujúcej postup verejného obstarávateľa obce Pinkovce pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru,
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov takto:

1.

Článok III.
Finančné limity pri zadávaní zákaziek
odsek 3. sa upravuje nasledovne (úplné znenie):
Podlimitná civilná zákazka zadávaná obcou ako verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná
hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 Článku III. Smernice 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 zákona o verejnom obstarávaní,
b) 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa Článku
III. ods. 3, písm. a) Smernice,
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 Článku III. ods. 3,
písm. a) Smernice, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
e) 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o verejnom
obstarávaní,
f) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa Článku
III., ods. 3, písm. a) Smernice.
2.

Článok V.
Postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnou na dodanie tovarov, potravín, uskutočnenia
stavebných prác a poskytnutie služby
sa v odsekoch 3., 4., 5., 6., 13. upravuje nasledovne (úplné znenie):
3.
Ak hodnota predmetu zákazky bude v sledovanom období pre zákazky na dodanie tovarov, potravín,
uskutočnenie stavebných prác do 15 000 eur, starosta obce vyberie dodávateľa na základe vlastného výberu
a prieskumu trhu.
4.
Na zdokladovanie svojho výberu použije verejne dostupné aktuálne katalógy, letáky, oficiálny ponukový
cenník, zľavový list, prípadne osloví uchádzača e-mailom alebo písomne. Výnimkou je nákup drobného
spotrebného materiálu do 15 000 eur podľa Článku XI. Smernice.
5.
Poverený pracovník podľa odseku 3 Článku V. Smernice spíše Správu o zákazke podľa Prílohy č. 10
Smernice. Správu podpisuje starosta obce a poverený pracovník, ktorý Správu spísal. Správa je súčasťou
dokumentácie o zadaní zákazky. Správu je potrebné archivovať za účelom evidencie zákaziek na tovary,
stavebné práce a služby do 15 000 eur v sledovanom období.
6.
Ak hodnota predmetu zákazky bude v sledovanom období:
a) pre zákazky na dodanie tovaru, okrem potravín, a na poskytnutie služieb v rozpätí nad 15 000 eur do
50 000 eur,
b) pre zákazky na dodanie stavebných prác v rozpätí nad 15 000 eur do 150 000 eur a
c) pre zákazky na dodanie tovaru, ktorými sú potraviny v rozpätí nad 15 000 eur do 40 000 eur,
starosta obce vyberie dodávateľa na základe prieskumu trhu písomným oslovením minimálne troch možných
dodávateľov.
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13.
Obec ako verejný obstarávateľ je povinná (§117 zákona o verejnom obstarávaní) uverejniť v profile súhrnnú
správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 15 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka
do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu
zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. Vzor súhrnnej správy je súčasťou prílohy č. 7 Smernice.
3.

Článok XI.
Vybrané tovary a služby bez postupov verejného obstarávania
odsek 1. sa upravuje nasledovne (úplné znenie):
Prieskum trhu pri zákazkách do 15 000 eur bez DPH pri tovaroch, službách, stavebných prácach a súťaži
návrhov sa nebude vykonávať pri dodržiavaní zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov
pri obstarávaní nasledujúcich vybraných predmetov obstarávania:
Služby:
- služobné cesty zamestnancov (ubytovanie, parkovanie, taxi služba a iné),
- reklamné služby a prezentácia v denníkoch a časopisoch,
- prenájom priestorov (konferencie, školenia) a ubytovanie účastníkov týchto podujatí,
- právne, audítorské, účtovné a obstarávateľské služby,
- činnosti znalca (znalecké posudky),
- konzultačné a poradenské služby,
- zabezpečovanie elektrickej energie, tepla, plynu a vody,
- telekomunikačné služby,
- servis zariadení u autorizovaných dodávateľov,
- služby colného deklaranta,
- prepravné, špeditérske a kuriérske služby,
- služby pri údržbe informačného systému,
- práce na spracovaní údajov v ekonomickom systéme,
- bezpečnostné služby,
- služby spojené s požiarnou ochranou,
- služby súvisiace so stykom s verejnosťou,
- monitoring tlače,
- prekladateľské služby,
- spracovanie analýz, štatistík a štúdií,
- obstarávanie projektovej dokumentácie.
Tovary:
- reklamné predmety,
- obstarávanie pohonných hmôt do nádrže vozidla
- kancelárske potreby
4.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
odsek 3. sa upravuje nasledovne (úplné znenie):
Obec ako verejný obstarávateľ je povinná zverejniť raz štvrťročne do konca 1. mesiaca po uplynutí
kalendárneho štvrťroka na svojej webovej stránke súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 15 000
eur bez DPH, v ktorej pre každú zákazku uvedie
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.
5.
Dodatok Smernice nadobúda účinnosť 1. júna 2017
v Pinkovciach dňa 30. 5. 2017
Ján Kočiš
starosta obce
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