Verejné obstarávanie v pôsobnosti Obce Lieskovec
Verejné obstarávanie sa riadi zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon upravuje postup v procese verejného obstarávania, určuje pôsobnosť, práva,
povinnosti a zodpovednosť zúčastnených pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie
tovaru, poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác.
Obec je v procese verejného obstarávania verejným obstarávateľom.
Rozhodujúcim prvkom pre vyhlásenie verejného obstarávania je jeho finančný limit.
1. Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od predpokladanej hodnoty v eur
bez DPH.
2. Nadlimitná zákazka je, ak jej predpokladaná hodnota je rovná alebo je vyššia ako
finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad
pre verejné obstarávanie (ďalej ÚVO).
3. Podlimitná zákazka je, ak jej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka,
alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok nižšia, ako finančný limit podľa odseku 2 a
a) ide o zákazku na dodanie tovaru (okrem potravín), uskutočnenie stavebných
prác alebo poskytnutie služby, bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná
hodnota je rovná alebo vyššia ako 1 000 eur
b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná je
1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru
alebo o zákazku poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom
(okrem potravín), alebo
2. rovná alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie
stavebných prác
c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je
rovná alebo vyššia ako 40 000 eur.
Zákazka/
finančný limit
Tovary
Služby
Stavebné práce
Potraviny

Režim
zákazkydo
1 000 eur
< 1 000 eur
< 1 000 eur
< 40 000 eur

Podlimitné
zákazky
-bežne dostupné
≥ 1 000 eur
< 130 000 eur
≥ 1 000 eur
< 5 000 000 eur
≥ 40 000 eur

Podlimitné
zákazky
-nie bežne dostupné
≥ 20 000 eur
< 130 000 eur
≥ 30 000 eur
< 5 000 000 eur
≥ 40 000 eur

Nadlimitné
zákazky
≥ 130 000 eur
≥5 000 000 eur
≥ 130 000 eur

Finančné limity v tabuľke sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty.
Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty
s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa ZVO.
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