Príručka prijímateľa dotácie1v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR k postupu
zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
Prijímateľ dotácie je verejný obstarávateľ podľa § 7 a osoba podľa § 8 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1ZVO je:
a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi;
b) obec;
c) vyšší územný celok;
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2 ZVO;
e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení
v písmenách a) až d).
Právnická osoba podľa písm. d)2 vyššie je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia
potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a:
a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d)
b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov
jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
Finančné limity v zmysle ZVO pre zákazku s nízkou hodnotou
Verejný obstarávateľ
PHZ
Postup
Tovar (okrem potravín)
Služba (okrem služieb podľa
prílohy č. 1 ZVO)
Služba uvedená v prílohe č. 1 ZVO
Stavebné práce
Potraviny

≥ 5 000 eur < 70 000 eur
≥ 5 000 eur < 260 000 eur
≥ 5 000 eur < 180 000 eur
POTRAVINY
≥ 5 000 eur < 139 000 eur
<214 000eur
(Verejný
obstarávateľ podľa § 7 ods. 1
písm. b) - e) ZVO)

§ 117 ZVO alebo § 109 až 111, ak
ide o bežne dostupné tovary
alebo služby
§ 117 ZVO
§ 117 ZVO

Výška poskytnutej dotácie nepresiahne finančný limit pre zákazku s nízkou hodnotou, a preto nie je
potrebné určiť predpokladanú hodnotu zákazky s cieľom ustanovenia postupu verejného
obstarávania.
Postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami upravuje § 117 ZVO, avšak ZVO explicitne neupravuje žiadny
formálny postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Prijímateľ dotácie ďalej v texte aj ako
verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boli hospodárne a zároveň je povinný zabezpečiť dodržiavania princípov
rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a je povinný postupovať v súlade s princípom
transparentnosti.

1
2

Pokiaľ sa jedná o verejného obstarávateľa, resp. osobu podľa §8 ZVO
Rozumej osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame realizovať zákazku s nízkou hodnotou nasledovne, a to
vyzvaním minimálne 3 potencionálnych záujemcov na trhu napr. prostredníctvom elektrickej pošty
(e-mail) za účelom predloženia cenovej ponuky. Oslovení záujemcovia musia byť subjekty, ktoré sú
oprávnené dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky (výpis z obchodného
registra, živnostenského registra ). Následne výber úspešného uchádzača prebieha na základe
vyhodnotenia predložených cenových ponúk, pričom prijímateľ dotácie je povinný vyhodnotiť ponuky
v súlade s podmienkami a kritériami, ktoré si určil pri zadávaní zákazky a tieto boli vopred známe.
Prijímateľ dotácie nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32
ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
Prijímateľ dotácie pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 111 ZVO,
to znamená s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby
bežne dostupných na trhu. Na preukázanie bežnej dostupnosti na trhu je potrebné vyplniť Prílohu č.
1.
Celý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ zhrnie v zázname z prieskumu
trhu v zmysle Prílohy č. 2.

Príloha č. 1 k príručke

TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI
Druh zákazky: Názov zákazky na dodanie tovaru/poskytnutie služby/vykonanie stavebnej práce
Predpokladaná hodnota zákazky: XX YYY, ZZ EUR s DPH
Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené
kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených
podmienok:
Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu
Áno
Nie
nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované
1
alebo poskytované na základe špecifických
a pre daný prípad jedinečných požiadaviek
sú
ponúkané
v podobe,
v ktorej
sú bez väčších úprav ich vlastností alebo
2
prvkov aj dodané, uskutočnené alebo
poskytnuté
sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané,
uskutočňované
alebo
poskytované
pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa,
3
dodávané,
uskutočňované
alebo
poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby
na trhu.
V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom
čase bežne dostupný na trhu.
Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 ZVO stanovujú podporné pravidlo,
ktoré by malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:
Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu

Áno

Nie

4

sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových
potrieb
5 sú spotrebného charakteru
V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je
v danom čase bežne dostupný na trhu.
Prijímateľ dotácie berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné
považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku1.
Záver*:

*

Bežne dostupný/á tovar, služba alebo
stavebná práca

Nehodiace sa preškrtnite

Nie bežne dostupný/á tovar, služba
alebo stavebná práca

Prijímateľ dotácie uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede
k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky.
Odôvodnenie: !!! PRÍKLAD !!!
Na základe podrobného popisu a technických informácií .....
.... sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad
jedinečných požiadaviek, nie sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností
alebo prvkov dodávané, bolo potrebné upraviť ich vlastnosti a podobu. (napr. pre nie bežne
dostupné)
... nie sú vyrábane, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad
jedinečných požiadaviek, sú spotrebného charakteru a nevyžadujú špecifické úpravy. (napr. pre
bežne dostupné)

Príloha č. 2 k Príručke

Záznam z prieskumu trhu
1)

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § XX ods. XX písm. XX zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
“ZVO”):
Názov verejného obstarávateľa
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
Číslo účtu.:

2)

Predmet obstarávania:

3)

Zoznam oslovených záujemcov v rozsahu názov a sídlo osloveného dodávateľa, meno
a priezvisko kontaktnej osobydátum oslovenia, informácia o skutočnosti, či sú oslovení
záujemcovia oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky overenie,
že záujemca nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní:

P.
č.

Obchodnémeno a sídloalebo
miestopodnikaniazáujemcu

Dátumosloveniazáujem
cu

Oprávnenosťzáujemcudodávať
požadovanéplnenie*

1.
2.
3.

* v prípade, že záujemca nie je povinný predložiť doklad preukazujúci oprávnenosť dodávať
požadované plnenie, prijímateľ uvedie odkaz spôsob akým danú skutočnosť overiť (napr. odkaz
webové sídlo orsr.sk)
4)

Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk:

5)
P.
č.

Uchádzači, ktorí predložili ponuku:
Obchodnémeno a sídloalebo
miestopodnikaniauchádzača

Dátum a
časpredloženia
ponuky

Spôsobpredlož
eniaponuky
(osob./poštou
/kuriér)

Cenováponuka v
EUR bez DPH

Cenováponu
ky v EUR s
DPH

1.
2.
3.

6)

Vyhodnotenieprieskumu trhu, vrátane identifikácie a vyhodnotenia splnenia jednotlivých
podmienok účasti (ak relevantné), overenia skutočnosti, či sú uchádzači oprávnení dodávať
službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky (verejne dostupné zdroje, ako napr.:
www.orsr.sk, www.zrsr.sk); overenia, že uchádzači nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní;

7)

Identifikácie
úspešného
uchádzača(dodávateľa/poskytovateľa/zhotoviteľa)s uvedením
ceny/návrhu na plnenie kritéria iného ako cena a informácie o tom, ktorí z oslovených
dodávateľov nepredložili ponuku, resp. predložili ponuku po termíne

8)

Dátum vyhodnotenia ponúk:

9)

Spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka, ...):

10) Meno a priezvisko, funkcia a
vykonala/vykonali prieskum trhu:

pracovisko

zodpovednej

osoby/osôb,

ktorá/ktoré

Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne,
v súlade so svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným
subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.

Zodpovedný zamestnanec ( komisia ) :

V ................................ dňa ........................

