DODATOK Č. 2 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 I. zákona č. 248/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
vydáva

DODATOK Č. 2 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 podľa písmena c) a zákazku na
poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v príloheč.1,ktoré nie sú zákazkami podľa písmena a),
c) 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenia školského
stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného
predpisu, ak tieto poskytujú stravovanie, a ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
príloheč.1,
d) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa
písmena a).
2.

Článok III.
Finančné limity pri zadávaní zákaziek
v odseku 3. sa vypúšťajú písmená e), f).
3.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
Za odsek 3 sa vkladá nový odsek 4 (úplné znenie):
Obec ako verejný obstarávateľ je pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov
týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa §34ods.1písm.c)alebopísm.b) zákona
o verejnom obstarávaní povinná zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii
referencií podľa §12, ak takéto referencie existujú.
4.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
Pôvodný článok „4“ je označený poradovým číslom „5“, pôvodný článok „5“ je označený poradovým číslom
„6“.
5.
Dodatok Smernice nadobúda účinnosť 1. novembra 2017
v Pinkovciach dňa 20. 10. 2017
Ján Kočiš
starosta obce
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