Príloha č. 2 - Zhrnutie postupov zadávania zákaziek s nízkou hodnotou určených podľa Smernice

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou typu A, B, a C
Zákazky s nízkou hodnotou bežne dostupné/nie bežné dostupné na trhu
§ 117 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní (ZOVO)
Smernica – článok VI. bod 6.2 písm. a)
Predmet zákazky

Finančný limit

Zákazka na

Príslušný postup zadávania zákazky
podľa „Smernice“
Postup podľa bodu 6.2 Smernice –

Zákazka typu A


dodanie tovaru,
okrem potravín podľa
§5 ods. 3 písm. c)
ZOVO,
 poskytnutie služby,
okrem služby
uvedenej v príl.č.1
ZOVO
ktoré nie sú bežne
dostupné na trhu



dodanie potravín
podľa §5 ods. 3 písm.
c),
poskytnutie služby
uvedenej v príl. č.1

< 50 000≥ 15 000

< 200 000≥ 50 000



uskutočnenie
stavebných prác
ktoré nie sú bežne
dostupné na trhu

< 150 000≥ 50 000

Zverejnenie výzvy na predkladanie
cenových ponúk na webstránke
verejného obstarávateľa a odoslaním
písomnej výzvy na predkladanie
cenových ponúk v listinnej alebo
elektronickej forme v deň zverejnenia
výzvy na
webstránke
verejného
obstarávateľa, minimálne trom vybratým
hospodárskym
subjektom,
pokiaľ
metodika spojená s čerpaním iných ako
vlastných
zdrojov
finančných
prostriedkov na obstarávaný predmet
zákazky neukladá povinnosť oslovenia
viacerých hospodárskych subjektov.
Na vyhodnotenie cenových ponúk,
verejný obstarávateľ zriadi pracovnú
skupinu.
Pri vyhodnocovaní cenových ponúk
postupuje pracovná skupina podľa
ustanovení zákona o VO viažucich sa
k vyhodnocovaniu ponúk.
Z vyhodnocovania cenových pracovná
skupina
vyhotoví
záznam
z vyhodnotenia.
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Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou typu A, B, a C
Zákazky s nízkou hodnotou bežne dostupné/nie bežné dostupné na trhu
§ 117 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní (ZOVO)
Smernica – článok VI. bod 6.2 písm. b)
Predmet zákazky

Finančný limit

Zákazka na

Príslušný postup zadávania zákazky
podľa „Smernice“
Postup podľa bodu 6.2 Smernice –

Zákazka typu B








dodanie tovaru,
okrem potravín podľa
§5 ods. 3 písm. c)
ZOVO,
poskytnutie služby,
okrem služby
uvedenej v príl. č.1

< 15 000≥ 5 000

dodanie tovaru,
ktorými sú potraviny
podľa §5 ods. 3 písm.
c) ZOVO,
poskytnutie služby
uvedenej v príl.č.1

< 50 000≥ 5 000



uskutočnenie
stavebných prác
ktoré nie sú bežne
dostupné na trhu

< 50 000≥ 5 000

Uskutočnenie prieskumu trhu
Vykoná sa elektronicky, telefonicky so
záznamom o obsahu prieskumu trhu
a
identifikáciou
oslovených
hospodárskych
subjektov,
alebo
na základe informácií získaných
z verejne prístupných dokumentov –
letákov,
propagačných
materiálov,
internetu, výsledkov EKS, z informácií,
zverejnených
v
reklamných
dokumentoch
alebo
na
základe
zverejnených informácií o časovo
obmedzených zľavách, alebo iným
spôsobom preukazujúcim hospodárny a
efektívny
výber
dodávateľa
a vyhodnotením zvolenej hospodárnej
formy prieskumu trhu.
Z vyhodnotenia sa vyhotoví záznam, s
uvedením výsledku vyhodnotenia ponúk
a s identifikáciou úspešného uchádzača.
Na vyhodnotenie cenových ponúk,
verejný
obstarávateľ
nezriaďuje
pracovnú skupinu



uskutočnenie
stavebných prác
ktoré sú bežne dostupná
na trhu

< 15 000≥ 5 000
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Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou typu A, B, a C
Zákazky s nízkou hodnotou bežne dostupné/nie bežné dostupné na trhu
§ 117 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní (ZOVO)
Smernica – článok VI. bod 6.2 písm. c)
Predmet zákazky

Finančný limit

Príslušný postup zadávania zákazky
podľa „Smernice“
Postup podľa bodu 6.2 Smernice –

Zákazka typu C










dodanie tovaru,
okrem potravín podľa
§5 ods. 3 písm. c)
ZOVO,
poskytnutie služby,
okrem služby
uvedenej v príl. č.1

dodanie tovaru,
ktorými sú potraviny
podľa §5 ods. 3 písm.
c) ZOVO,
a na poskytnutie
služby uvedenej
v príl.č.1

< 5 000

Uskutoční
sa
priame
oslovenie
konkrétneho hospodárskeho subjektu,
na základe dobrého podnikateľského
mena
alebo
dobrých
skúseností
verejného obstarávateľa s kvalitou
predchádzajúcich
dodávok
hospodárskeho subjektu, alebo dobrých
informácií a referencii o hospodárskom
subjekte získaných z dôveryhodných
zdrojov, a ak to bude hospodárne
a efektívne vo vzťahu k predmetu
zákazky, jeho cene a zložitosti.

uskutočnenie
stavebných prác
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Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou pre vybrané komodity
Zákazky s nízkou hodnotou bežne dostupné/nie bežné dostupné na trhu
§ 117 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní (ZOVO)
Smernica – článok VII

Predmet zákazky

Tovary:
- pohonné hmoty, mazivá, technické oleje,
- stavebné a posypové kamenivo,
- kvety, kvetinové dary, vecné dary, určené pre rôzne
kultúrne, spoločenské akcie a pod.,
- vecné ceny, medaily, poháre určené ako odmeny pre
rôzne športové podujatia,
- občerstvenie, strava, náklady na predmety nevyhnutné
na zabezpečenie športových, kultúrnych a iných
spoločenských akcií, ktorých usporiadateľom je verejný
obstarávateľ alebo na ktorých usporiadaní sa podieľa,
- reklamné predmety, reklamné a propagačné predmety
pre kultúrne, športové a celospoločenské podujatia,
Služby:
- ubytovanie návštev a účastníkov rôznych podujatí,
organizovaných verejným obstarávateľom,
- zabezpečenie dopravy a ubytovania pre zamestnancov
vyslaných na služobné cesty,
- školenia a konferencie,
- právne služby, právne poradenstvo,
- ekonomické a finančné poradenstvo,
- znalecké posudky a spracovanie odborných stanovísk,
- stravovacie lístky,
- reklama a reklamné služby,
- služby spojené s zabezpečením športových, kultúrnych
a iných spoločenských akcií,
- osvetlenie, ozvučenie na konkrétnu akciu,
- catering na konkrétnu akciu, organizovanú verejným
obstarávateľom,

Finančný
limit

Príslušný postup
zadávania
zákazky podľa
„Smernice“

Verejný
obstarávateľ
zadáva a zadá
zákazku s nízkou
hodnotou
bez
ohľadu na výšku
Do výšky finančného limitu
finančného predpokladanej
hodnoty zákazky,
limitu
zákazky ktorý neprekročí
limit
s nízkou finančný
hodnotou zodpovedajúci
podľa §5 zákazke s nízkou
hodnotou,
bez
ods. 3
ohľadu na to, či
ZOVO
predmet zákazky
je alebo nie je
bežne dostupný
na trhu

Stavebné práce:
- drobné stavebné práce a odstránenie drobných závad
havarijného charakteru,
Tovary, služby a stavebné práce nevyhnutné na
odstránenie udalosti spôsobujúce škodu na majetku
verejného obstarávateľa.
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