Dodatok č. 1
k Smernici č. 1/2019 upravujúcej záväzné postupy pri uplatňovaní
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v meste Handlová od 1.1.2019
Názov a sídlo organizácie:

Mesto Handlová
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Poradové číslo vnútorného predpisu:

Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2019/E

Vypracovala:

Ing. Mária Lenková, referent verejného
obstarávania

Schválil:

Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

Dátum vyhotovenia Dodatku č. 1:

14.02.2020

Účinnosť Dodatku č. 1 od:

19.02.2020

Prílohy:

Predmet dodatku
Úrad pre verejné obstarávanie vydal všeobecne záväzný právny predpis Vyhlášku č. 428/2019 Z. z.
zo 6. decembra 2019, účinnú od 01.01.2020, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku,
finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.
Článok III. Postupy verejného obstarávania a finančné limity sa mení takto:
Finančné limity uvedené v pôvodnom znení ods. 1. písm. a) Nadlimitná zákazka sa vypúšťajú
a nahrádzajú sa nasledovne:
- od 214 000 EUR – ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby
(okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO),
- od 750 000 EUR – ak ide o zákazku na poskytnutie služby podľa prílohy č. 1 ZVO,
- od 5 350 000 EUR – ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
Finančné limity a čísla paragrafov ZVO uvedené v pôvodnom znení ods. 1. písm. b) Podlimitná zákazka
sa vypúšťajú a nahrádzajú sa nasledovne:
I. Dodanie tovaru (okrem potravín) a poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO) bežne
dostupných na trhu - elektronické trhovisko /ET/ § 109 až 111 ZVO:
- od 70 000 EUR – 214 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo ak ide o
zákazku na poskytnutie služby.
II. Dodanie tovaru (okrem potravín), poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespadajú
do predchádzajúceho zaradenia (nie bežná dostupnosť na trhu) § 112 až 116 ZVO:
- od 70 000 EUR – 214 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo ak ide o
zákazku na poskytnutie služby (okrem služby podľa prílohy č. 1 ZVO),
- od 260 000 – 750 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby podľa prílohy č. 1 ZVO,
- od 180 000 EUR – 5 350 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
Článok V. Postup podlimitných zákaziek sa mení takto:
Finančné limity a čísla paragrafov ZVO uvedené v pôvodnom znení ods. 2. Podlimitné zákazky nie
bežne dostupné bez využitia elektronického trhoviska sa vypúšťajú a nahrádzajú sa nasledovne:
Podľa § 112 až 116 ZVO sa bude postupovať pri všetkých nie bežne dostupných zákazkách, ktorých
predpokladaná hodnota zákazky sa pohybuje v rozmedzí od 70 000,- € do 214 000,- € bez DPH pri
zákazkách na dodanie tovaru (okrem potravín) a poskytovanie služieb (okrem služby podľa prílohy
č. 1 ZVO) a v rozmedzí od 180 000,- € do 5 350 000,- € bez DPH pri zákazkách na uskutočnenie
stavebných prác.
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Článok VI. Zákazky s nízkou hodnotou sa mení takto:
Finančné limity uvedené v pôvodnom znení ods. 8. písm. g) sa vypúšťajú a nahrádzajú sa nasledovne:
g) Potraviny v hodnote rovnej alebo vyššej ako 5 000,- € a nižšej ako 214 000,-* €: jednotliví zodpovední
pracovníci obstarávajú v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti pri zabezpečení kvality a
nezávadnosti nakupovaných potravín priamym zadaním.
* - finančný limit 214 000 EUR platí len ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny
určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb
alebo zariadenia podľa piatej hlavy prvého dielu zákona o sociálnych službách, ak tieto poskytujú
stravovanie.
Príloha č. 2 Smernice č.1/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne:
Príloha č. 2

Finančné limity platné a účinné po 1. 1. 2020

Zákazky s nízkou hodnotou (civilná)
Verejný obstarávateľ
BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU

Tovar
(okrem potravín)
Služba
(okrem služby uvedenej
v prílohe č. 1 ZVO)

Predpokladaná hodnota zákazky

Postup

≥ 5 000 EUR < 70 000 EUR

§ 109 až § 111 ZVO

INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
Predpokladaná hodnota zákazky
Tovar
(okrem potravín)
Služba
(okrem služby uvedenej
v prílohe č. 1 ZVO)
Služba uvedená
v prílohe č. 1 ZVO
Stavebné práce

Postup

≥ 5 000 EUR < 70 000 EUR
§ 117 ZVO
≥ 5 000 EUR < 260 000 EUR
≥ 5 000 EUR < 180 000 EUR
POTRAVINY

Potraviny

Predpokladaná hodnota zákazky

Postup

≥ 5 000 EUR < 214 000 EUR *

§ 117 ZVO

* - finančný limit 214 000 EUR platí len ak de o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny
určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb
alebo zariadenia podľa piatej hlavy prvého dielu zákona o sociálnych službách, ak tieto poskytujú
stravovanie.
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Podlimitná zákazka (civilná)
Verejný obstarávateľ
BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU

Tovar
(okrem potravín)
Služba
(okrem služby uvedenej
v prílohe č. 1 ZVO)

Predpokladaná hodnota zákazky

Postup

≥ 70 000 EUR < 214 000 EUR

Tretia časť ZVO
(s využitím elektronického
trhoviska § 109 až §111 ZVO)

INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
Predpokladaná hodnota zákazky
Tovar
(okrem potravín)
Služba
(okrem služby uvedenej
v prílohe č. 1 ZVO)
Služba uvedená
v prílohe č. 1 ZVO
Stavebné práce

Postup

≥ 70 000 EUR < 214 000 EUR

≥ 260 000 EUR < 750 000 EUR

Tretia časť ZVO
(bez využitia elektronického
trhoviska § 112 až § 116 ZVO)

≥ 180 000 EUR < 5 350 000 EUR

Nadlimitná zákazka (civilná)
Verejný obstarávateľ
Predpokladaná hodnota zákazky
Tovar
(okrem potravín)
Služba
(okrem služby uvedenej
v prílohe č. 1 ZVO)
Služba uvedená
v prílohe č. 1 ZVO
Stavebné práce

Postup

≥ 214 000 EUR

≥ 750 000 EUR

Druhá časť ZVO
(prvá a druhá hlava)

≥ 5 350 000 EUR
POTRAVINY

Potraviny

Predpokladaná hodnota zákazky

Postup

≥ 214 000 EUR

Druhá časť ZVO
(prvá a druhá hlava)

v. r. Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta Handlová
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