Príručka k procesu verejného obstarávania
Postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 18.4.2016. (zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní)
Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, uskutočnenie
prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so
ZVO a zároveň je prijímateľ povinný pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO postupovať
podľa pravidiel uvedených v tejto príručke.
Činnosťou mesta L.Mikuláš nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako verejného
obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO za vykonanie VO v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi SR a EÚ, základnými princípmi VO a zmluvou o poskytnutí účelových finančných
prostriedkov.
Podľa § 6 ods. 16 ZVO nemôže prijímateľ zákazku rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia predpokladanej hodnoty
zákazky (PHZ) s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO. Účelové rozdelenie predmetu zákazky má
za následok nedovolené vylúčenie postupu zadávania zákazky z pod pôsobnosti ZVO pri zadávaní zákazky
alebo uplatnenie menej prísneho postupu zadávania zákazky.
Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 ZVO, v súlade s
princípmi VO uvedenými v § 10 ods. 2 ZVO, v súlade s príslušnými ustanoveniami k zadávaniu zákaziek v
hodnote nad 1 000 EUR bez DPH a v súlade s ustanoveniami k zákazkám podľa § 117 ZVO uvedenými v tejto
príručke.
Zákazky podľa § 117 ZVO sa pre účely voľby správneho postupu zadávania zákazky v závislosti od ich
predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) rozdeľujú na:
 zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby ktorých PHZ je rovná, alebo vyššia ako 1 000 EUR bez DPH
a nižšia ako 39 999 EUR bez DPH, okrem služby uvedenej v prílohe tejto príručky (Príloha č.1 zákona č.
343/2015 Z.z.- SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY).
 zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorých PHZ je rovná, alebo vyššia ako 1 000 EUR a nižšia ako
139 999 EUR bez DPH
 zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe tejto príručky(Príloha č.1 zákona č. 343/2015 Z.z.SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY), ktorých PHZ je rovná, alebo vyššia ako 1 000 EUR a nižšia
ako 399 999 EUR bez DPH
V prípade vyššie uvedených zákaziek musí prijímateľ vykonať všetky úkony, ktoré majú zabezpečiť získanie
minimálne troch ponúk na obstaranie tovarov, stavebných prác alebo služieb. Za ponuku sa pokladá aj
ponuka podaná písomne, elektronicky a telefonicky. Postup prijímateľa pri zadávaní zákazky musí byť
zdokumentovaný formou záznamu z prieskumu trhu. Vzor záznamu z prieskumu trhu, vrátane jeho
minimálnych náležitostí je súčasťou tejto príručky.

ZÁPIS
Z PRIESKUMU TRHU A VÝBER UCHÁDZAČA
_______________________________________________________________________
Predmet zákazky : ...........................................................................
Spôsob vykonania prieskumu :.......................................
Zaslanie žiadosti o cenovú informáciu dňa : ......................................
Lehota na predloženie informácie : .....................................................
Na vykonanie prieskumu trhu boli oslovení nasledovní uchádzači :

1.
2.
3.
4.
5.
Do stanoveného termínu doručili svoje ponuky nasledovní uchádzači :

Por.č.

Dodávateľ

Cena vrátane DPH

(obchodné meno, adresa jeho sídla)

v€

1.
2.
3.
4.
5.

Vybratý uchádzač : .............................................................................................................
Zdôvodnenie (v prípade nevybratia najnižšej cenovej informácie, prípadne menšieho počtu
ponúk): ..............................................................................................................................................................

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom trhu spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.
V Liptovskom Mikuláši dňa ...............................................
Prieskum vykonal (meno, priezvisko, funkcia, podpis) : ...............................................,

Príloha č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z. z.

SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY
Kód CPV

Opis

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0
[Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť]; 79624000-4
[Zabezpečovanie opatrovateľského personálu] a 79625000-1
[Zabezpečovanie lekárskeho personálu] od 85000000-9 do 85323000-9;
98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Služby domácnosti ako Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby
zamestnávateľov domáceho personálu] a 98513000-2 až 98514000-9 [Služby
pracovných síl pre domácnosti, Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa
domácnosti, Služby kancelárskych pracovníkov pre domácnosti, Pracovníci
na čas určitý pre domácnosti, Pomocnice v domácnosti a Domáce služby]

85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Verejná správa, obrana, sociálne
zabezpečenie a s tým spojené služby], 75121000-0, 75122000-7, 751240001; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Vzdelávacie a školiace
(výcvikové) služby do 80660000-8; od 92000000-1 do 92700000-8
79950000-8 [Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov], 79951000-5
[Organizovanie seminárov], 79952000-2 [Služby na organizovanie podujatí],
79952100-3 [Služby na organizovanie kultúrnych podujatí], 79953000-9
[Služby na organizovanie festivalov], 79954000-6 [Služby na organizovanie
večierkov], 79955000-3 [Služby na organizovanie módnych prehliadok],
79956000-0 [Služby na organizovanie veľtrhov a výstav]

Administratívne sociálne, vzdelávacie,
zdravotnícke a kultúrne služby

75300000-9

Povinné sociálne zabezpečenie (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000Služby týkajúce sa poskytovania dávok
0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 a 98130000-3

Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a
osobné služby vrátane služieb poskytovaných
odborovými zväzmi, politickými
organizáciami, mládežníckymi združeniami a
iné služby členských organizácií.

98131000-0

Náboženské služby

55100000-1 až 55410000-7; 55521000-8 až 55521200-0 [55521000-8 Služby
hromadného stravovania pre súkromné domácnosti, 55521100-9 Rozvoz
stravy, 55521200-0 Donáška stravy] 55520000-1 Služby hromadného
stravovania, 55522000-5 Služby hromadného stravovania pre spoločnosti
prevádzajúce dopravu, 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné Hotelové a reštauračné služby
podniky alebo iné inštitúcie, 55524000-9 Služby hromadného stravovania pre
školy 55510000-8 Služby podnikových a školských jedální, 55511000-5
Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obmedzenou
klientelou, 55512000-2 Správa jedální, 55523100-3 Školské stravovanie

79100000-5 až 79140000-7; 75231100-5;
75100000-7 až 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 až 75131000-3

Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa §
1 ods. 2 písm. n)
Iné administratívne služby a vládne služby

75200000-8 až 75231000-4

Poskytovanie komunálnych služieb

75231210-9 až 75231230-5; 75240000-0 až 75252000-7; 794300000-7;
98113100-9

Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej
bezpečnosti a záchranné služby v rozsahu, v
ktorom nie sú vylúčené podľa § 1 ods. 2
písm. g)

79700000-1 až 79721000-4 [Pátracie a bezpečnostné služby, Bezpečnostné
služby, Monitorovanie poplachov, Strážne služby, Dozor, Stopovacie systémy,
Služby na vystopovanie utečencov, Hliadkové služby, Služby na vydávanie
Pátracie a bezpečnostné služby
identifikačných preukazov, Vyšetrovacie služby and Služby detektívnej
agentúry] 79722000-1[Grafologické služby], 79723000-8 [Služby týkajúce sa
analýzy odpadu]
98900000-2 [Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí
(exteritoriálne)] a 98910000-5 [Služby charakteristické pre medzinárodné
organizácie a orgány]

Medzinárodné služby

64000000-6 [Poštové a telekomunikačné služby], 64100000-7 [Poštové a
doručovateľské služby], 64110000-0 [Poštové služby], 64111000-7 [Poštové
služby súvisiace s novinami a periodikami], 64112000-4 [Poštové služby
súvisiace s listami], 64113000-1 [Poštové služby súvisiace s balíkmi],
64114000-8 [Priehradkové poštové služby], 64115000-5 [Prenajímanie
poštových schránok], 64116000-2 [Služby poste restante], 64122000-7
[Služby interných firemných poslíčkov]

Poštové služby

50116510-9 [Protektorovanie pneumatík], 71550000-8 [Kováčske služby]

Rôzne služby

(1) Na uvedené služby sa tento zákon nevzťahuje, ak sú organizované ako služby všeobecného záujmu
nehospodárskeho charakteru.

