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DODATOK Č. 1 

 

K INTERNEJ SMERNICI Č.1/2016 
 

O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  PRE OBEC SEMEROVO
 
 

v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 

 

 

: AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice, IČO: 50 354 540, zastúpená konateľ

kéš, starosta obce Semerovo 

______________________________ 

O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  PRE OBEC SEMEROVO  

niektorých zákonov 

540, zastúpená konateľom:  



 

 

Obec  Semerovo                  
____________________

 

 
V zmysle zákona o verejnom 
zákonov v súlade so zákonom o
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a
smernice č.1/2016 o verejnom obstarávaní 
nasledovne.  
 

Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO
 
Odstraňuje sa v rámci článku II. 
 
Register konečných užívateľ
správcom je Úrad pre verejné obstarávanie a ktorý obsahuje údaje o kone
výhod. 
 
Dopĺňa sa v rámci článku II. v
 
Register partnerov verejného sektora
údaje o fyzickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora alebo o
je partnerom verejného sektora. 
spravodlivosti Slovenskej republiky ( 
Okresný súd Žilina. Register je sprístupnen
súčasťou Centrálneho informač
 
Partner verejného sektora je 
správy a  
 
1. ktorá prijíma finan čné prostriedky
fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie
právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z
financovaná štátom, obcou, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je 
kontrolovaná štátom, obcou, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo 
v ktorej štát, obec, VÚC alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac 
ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej pois
alebo prijíma štátnu pomoc alebo investi
 
2. ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k
majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, 
zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z
obcou, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, 
obcou, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zá
alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu 
riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej pois
 
3. ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú
predpisu, 
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verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých 
súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora č
doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa článok II. a článok VIII. 

.1/2016 o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 01.02.2017 pre obec Semerovo

Článok II. 
Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO

lánku II. z definícií základných pojmov nasledovný text:

ných užívateľov výhod je informačný systém verejnej správy, ktorého 
správcom je Úrad pre verejné obstarávanie a ktorý obsahuje údaje o koneč

lánku II. v definícii základných pojmov nasledovný text

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje 
fyzickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora alebo o právnickej osobe, ktorá 

je partnerom verejného sektora. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky ( ďalej len „ministerstvo“). Registrujúcim orgánom je 

Register je sprístupnený na webovom sídle ministerstva. 
rmačného systému súdnictva.  

je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej 

čné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho ú
tu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu VÚC, z

právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z
bcou, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je 

kontrolovaná štátom, obcou, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo 
ktorej štát, obec, VÚC alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac 

iadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej pois
alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc, 

ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné 
verejnoprávnej inštitúcie, obce, VÚC, právnickej osoby zriadenej 

zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, 
, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, 
, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, 

alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu 
riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne,

ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu pod

______________________________ 

doplnení niektorých 
registri partnerov verejného sektora č. 315/2016 Z.z. 

článok VIII. Internej 
pre obec Semerovo 

Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO 

kladných pojmov nasledovný text: 

ný systém verejnej správy, ktorého 
správcom je Úrad pre verejné obstarávanie a ktorý obsahuje údaje o konečných užívateľoch 

definícii základných pojmov nasledovný text: 

ný systém verejnej správy, ktorý obsahuje 
právnickej osobe, ktorá 

om registra je Ministerstvo 
alej len „ministerstvo“). Registrujúcim orgánom je 

inisterstva. Register je 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej 

čtu štátneho účelového 
čtu VÚC, z EŠIF, od 

právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti 
bcou, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je 

kontrolovaná štátom, obcou, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo 
ktorej štát, obec, VÚC alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac 

iadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne 

majetku alebo iné 
, VÚC, právnickej osoby zriadenej 

časti financovaná štátom, 
, VÚC alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, 

ktorej štát, obec, VÚC 
alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej 

ne, 

zmluvu podľa osobitného 



 

 

Obec  Semerovo                  
____________________

 

 
4. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý ma so zdravotnou pois
uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 
5. ktorá sa povinne zapisuje do reg
 
6. na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla poh
verejnoprávnej inštitúcii, obci
 
7. ktorá priamo alebo prostredníctvom 
alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k
a súčasne vie alebo má vedieť
k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou
 
Partnerom verejného sektora
jednorázovo poskytnuté finanč
v úhrne neprevyšujúce sumu 250
plnenie; to neplatí ak výšku št
do registra určiť.  

Partnerom verejného sektora 
majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrne 
neprevyšuje sumu 100 000 EUR. 

 

Uzavretie zmluvy, zmena zmluvy po
 
Odstraňuje sa v rámci článku VIII. z
 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrie
alebo uchádzačmi, ktorí nemajú 
užívateľov výhod, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí sú verejnému obstarávate
uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri kone
výhod zapísaných konečných užívate
 
Dopĺňa sa v rámci článku VIII. nasledovný text:
 
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrie
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí 
verejného sektora a nie sú 
subdodávatelia podľa osobitného predpisu
partnerov verejného sektora a 
 
2. Zákaz podľa ods. 1 sa nevz
obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádza
týka poskytovania služieb.  
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ľom zdravotnej starostlivosti, ktorý ma so zdravotnou pois
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu, 

6. na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, 
, VÚC alebo právnickej osobe zriadenej zákonom alebo,

7. ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa 1 až 5 
alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva 

asne vie alebo má vedieť že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva 
majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou. 

ného sektora podľa bodov 1,3,4,6 a 7 nie je ten, komu majú by
jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu  100

úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 EUR v kalendárnom roku ak ide o
plnenie; to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v

Partnerom verejného sektora podľa 2 a 6 bodu nie je ten, kto má jednorázovo nadobudnú
majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrne 

000 EUR.  

Článok VIII. 
Uzavretie zmluvy, zmena zmluvy počas jej trvania 

lánku VIII. z  nasledovný text: 

 nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádza
mi, ktorí nemajú v „registri kone čných užívateľov výhod“ zapísaných kone

ov výhod, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí sú verejnému obstarávateľ
uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri kone

čných užívateľov výhod. 

lánku VIII. nasledovný text: 

ľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
čmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
 zapísaní v registri partnerov verejného sektora

ľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisova
 nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

. 1 sa nevzťahuje na Rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným 
čne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a

______________________________ 

om zdravotnej starostlivosti, ktorý ma so zdravotnou poisťovňou 

či štátu, štátnemu fondu, 
j osobe zriadenej zákonom alebo, 

ľa 1 až 5  bodu tovary 
majetku alebo iné majetkové práva 

ou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva 

7 nie je ten, komu majú byť 
né prostriedky neprevyšujúce sumu  100 000 EUR alebo 

kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa 
nej pomoci nemožno v čase zápisu 

6 bodu nie je ten, kto má jednorázovo nadobudnúť 
majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrne 

 zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom 
zapísaných konečných 

ov výhod, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase 
uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov 

 zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
registra partnerov 

registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
ť zapisovať sa do registra 

registri partnerov verejného sektora.  

ahuje na Rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným 
i, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa 



 

 

Obec  Semerovo                  
____________________

 

 
3. Partner verejného sektora
 
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
zákonov sa mení a dopĺňa článok III. Internej smernice 
obec Semerovo s účinnosťou novely zákona o
nasledovne: 
 

Finančné limity uplat
 
Zákazky verejného obstarávania sa ozna
hodnotou, v závislosti od ich predpokladanej hodnoty, 
Finančné limity vo vzťahu k urč
správneho postupu verejného obstarávate
súťaže návrhov. 
 
1. Finančné limity (bez DPH)
 
Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávate
hodnota je rovná alebo vyššia ako finan
ktorý vydá ÚVO, a to: 
 
a) od 209 000 € na dodanie tovar
b) od 750 000 € na poskytnutie slu
c) od 5 225 000 € na uskutočnenie stavebných prác.
 
 
2. Finančné limity (bez DPH) pre podlimitné zákazky:
 
2.1. Bežne dostupné na trhu: 
 
a) od 15 000 € do 209 000 € na 
b) od 15 000 € do 209 000 € na poskytnutie slu
c) od 15 000 € do 5 225 000 € na uskuto
 
2.2. Nie bežne dostupné na trhu:
 
a) od 50 000 € do 209 000 € na 
b) od 50 000 € do 209 000 € na poskytnutie slu
c) od 200 000 € do 750 000 € na poskytnutie slu
d) od 150 000 € do 5 225 000 € na uskuto
e) od 40 000 € do 209 000 € na dod
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Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy. 

verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých 
ĺň článok III. Internej smernice č.1/2016 o verejnom obstarávaní pre 

ťou novely zákona o verejnom obstarávaní od 01.06.2017

Článok III. 
né limity uplatňované v procese VO pre obec Semerovo 

Zákazky verejného obstarávania sa označujú ako nadlimitné, podlimitné alebo s nízkou 
hodnotou, v závislosti od ich predpokladanej hodnoty, vyčíslenej bez DPH (§ 6 ZVO). 

ťahu k určenej predpokladanej hodnote sú dôležité z h
správneho postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní konkrétnej zákazky, koncesie alebo 

né limity (bez DPH) pre nadlimitné zákazky: 

je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná 
hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym, 

€ na dodanie tovaru a poskytnutie služby, 
€ na poskytnutie služby podľa Prílohy č. 1 ZVO, 

čnenie stavebných prác. 

né limity (bez DPH) pre podlimitné zákazky: 

 

€ do 209 000 € na dodanie tovaru, okrem potravín, 
€ do 209 000 € na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v Prílohe 

€ na uskutočnenie stavebných prác, 

2.2. Nie bežne dostupné na trhu: 

€ do 209 000 € na dodanie tovaru, okrem potravín, 
€ do 209 000 € na poskytnutie služby, 
€ do 750 000 € na poskytnutie služby podľa Prílohy č. 1 ZVO
€ do 5 225 000 € na uskutočnenie stavebných prác,  

€ do 209 000 € na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny 

______________________________ 

 po dobu trvania zmluvy.  

doplnení niektorých 
.1/2016 o verejnom obstarávaní pre 

om obstarávaní od 01.06.2017 

ované v procese VO pre obec Semerovo  

ujú ako nadlimitné, podlimitné alebo s nízkou 
íslenej bez DPH (§ 6 ZVO). 

enej predpokladanej hodnote sú dôležité z hľadiska zvolenia 
a pri zadávaní konkrétnej zákazky, koncesie alebo 

ľom, ktorej predpokladaná 
ný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym, 

žby, okrem služby uvedenej v Prílohe č.1 ZVO 

č. 1 ZVO 



 

 

Obec  Semerovo                  
____________________

 

3. Finančné limity (bez DPH) pre zákazky s nízkou hodnotou pre obec Semerovo.
 
3.1. zákazka na dodanie tovaru, potravín, uskuto
služby bežne aj nie bežne dostupných na trhu s predpokladanou hodnotou 
sa aplikuje priame zadanie v zmysle 
 
3.2. Bežne dostupné na trhu: 
 
a) od 5 000 € do 15 000 € na dodanie tovaru, okrem potravín, poskytnutie slu
uskutočnenie stavebných prác 
 
Pri zadávaní zákaziek podľa bodu 3.2. a) s pred
súčasne nižšou ako 15 000 € sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schva
podpisuje starosta obce. Ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 
nižšia ako 15 000 € dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 
schváleniu zastupiteľstva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 
zadáva objednávka, ak nie je ustanovené vyhotovi
prieskumu sa eviduje a archivuje kompletná dokumentácia 5 rokov. 
 
b) od 5 000 € do 40 000 € na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,
 
Pri zadávaní zákaziek  podľa bodu 3.2. b) s pred
súčasne nižšou ako 40 000 € sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schva
podpisuje starosta obce. Ak je predpo
nižšia ako 40 000 € dokumentácia z výsledku  verejného obstarávania sa predkladá ku 
schváleniu zastupiteľstva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 
zadáva objednávka, ak nie je u
prieskumu sa eviduje a archivuje kompletná dokumentácia 5 rokov. 
 
3.3. Nie bežne dostupné na trhu:
 
a) od 5 000 € do 50 000 € na dodanie tovaru a poskytnutie slu
 
Pri zadávaní zákaziek podľa 
súčasne nižšou ako 50 000 € sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schva
podpisuje starosta obce. Ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ak
nižšia ako 50 000 € dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 
schváleniu zastupiteľstva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 
zadáva objednávka, ak nie je ustanovené vyhotovi
prieskumu sa eviduje a archivuje kompletná dokumentácia 5 rokov. 
 
b ) od 5 000 € do 200 000 € na poskytnutie slu
 
Pri zadávaní zákaziek podľa bodu b) s predpokladanou 
súčasne  nižšou ako 200 000 € sa vykoná prieskum 
podpisuje starosta obce. Ak je predpoklad
nižšia ako 200 000 € dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 
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né limity (bez DPH) pre zákazky s nízkou hodnotou pre obec Semerovo.

zákazka na dodanie tovaru, potravín, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie 
služby bežne aj nie bežne dostupných na trhu s predpokladanou hodnotou 
sa aplikuje priame zadanie v zmysle Článku XI.  

 

€ na dodanie tovaru, okrem potravín, poskytnutie slu
 

ľa bodu 3.2. a) s predpokladanou hodnotou vyššou ako 
€ sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schva

podpisuje starosta obce. Ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 
€ dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 
ľstva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 

zadáva objednávka, ak nie je ustanovené vyhotoviť písomnú formu - zmluvu. Z uvedeného 
prieskumu sa eviduje a archivuje kompletná dokumentácia 5 rokov.  

a dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, 

ľa bodu 3.2. b) s predpokladanou hodnotou vyššou ako 
€ sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schva

podpisuje starosta obce. Ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 
€ dokumentácia z výsledku  verejného obstarávania sa predkladá ku 
ľstva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 

zadáva objednávka, ak nie je ustanovené vyhotoviť písomnú formu - zmluvu. Z uvedeného 
prieskumu sa eviduje a archivuje kompletná dokumentácia 5 rokov.  

3.3. Nie bežne dostupné na trhu: 

€ na dodanie tovaru a poskytnutie služieb, 

ľa bodu a)  s predpokladanou hodnotou vyššou ak
€ sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schva

podpisuje starosta obce. Ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 
dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 

ľstva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 
zadáva objednávka, ak nie je ustanovené vyhotoviť písomnú formu - zmluvu. Z uvedeného 

je a archivuje kompletná dokumentácia 5 rokov.  

€ do 200 000 € na poskytnutie služby podľa Prílohy č. 1 ZVO,

ľa bodu b) s predpokladanou hodnotou vyššou ako 
€ sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schva

podpisuje starosta obce. Ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 
€ dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 

______________________________ 
né limity (bez DPH) pre zákazky s nízkou hodnotou pre obec Semerovo. 

nenie stavebných prác, alebo poskytnutie 
nižšou ako 5 000 € 

€ na dodanie tovaru, okrem potravín, poskytnutie služby alebo 

pokladanou hodnotou vyššou ako 5 000 € a 
€ sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schvaľuje a  

podpisuje starosta obce. Ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 5 000 € a súčasne 
€ dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 
stva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 

zmluvu. Z uvedeného 

pokladanou hodnotou vyššou ako 5 000 € a 
€ sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schvaľuje a  

aná hodnota zákazky vyššia ako 5 000 € a súčasne 
€ dokumentácia z výsledku  verejného obstarávania sa predkladá ku 
stva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 

zmluvu. Z uvedeného 

bodu a)  s predpokladanou hodnotou vyššou ako 5 000 € a 
€ sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schvaľuje a  

o 5 000 € a súčasne 
dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 

stva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 
zmluvu. Z uvedeného 

č. 1 ZVO, 

hodnotou vyššou ako 5 000 € a 
trhu. Výsledok prieskumu trhu schvaľuje a  

aná hodnota zákazky vyššia ako 5 000 € a súčasne 
€ dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 



 

 

Obec  Semerovo                  
____________________

 

schváleniu zastupiteľstva obce, následn
zadáva objednávka, ak nie je ustanovené vyhotovi
prieskumu sa eviduje a archivuje kompletná dokumentácia 5 rokov. 
 
c) od 5 000 € do 150 000 € na uskuto
 
Pri zadávaní zákaziek podľa bodu c ) s predpokladanou hodnotou vyššou ako
súčasne  nižšou ako 150 000 € sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schva
podpisuje starosta obce. Ak je predpoklad
nižšia ako 150 000 € dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 
schváleniu zastupiteľstva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 
zadáva objednávka, ak nie je ustanovené vyhotovi
prieskumu sa eviduje a archivuje kompletná dokumentácia 5 rokov. 
 
 
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
zákonov sa mení a dopĺňa článok XI
obec Semerovo s účinnosťou novely zákona o
nasledovne: 
 

Priame zadávanie zákaziek bez prieskumu trhu
 
1.) Priame zadanie sa uplatňuje pri zákazkách pod
3.1.      Článku III.  
 

• zákazka na dodanie tovaru, potravín, uskuto
služby bežne aj nie bežne dostupných na trhu
5 000 € ( bez DPH ) 

 
V zmysle zákona o verejnom 
zákonov v súlade so zákonom o
a investičných fondov č. 292/2014 Z.z. 
dopĺňa článok XV. Internej smernice 
s účinnosťou novely zákona o 
 

Dopĺňa sa v rámci článku VIII. nasledovný text:
 
1. Verejný obstarávateľ je povinný zdokumentova
(ďalej len „VO“) s dôrazom na preskúmate
bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento ú
dokumentáciu, ktorú uchováva 5
osobitný predpis neustanovuje inak
zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania. 

emerovo                  Smernica č.1/2016 
__________________________________________________

6 

ľstva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 
zadáva objednávka, ak nie je ustanovené vyhotoviť písomnú formu - zmluvu. Z uvedeného 
prieskumu sa eviduje a archivuje kompletná dokumentácia 5 rokov.  

€ na uskutočnenie stavebných prác, 

ľa bodu c ) s predpokladanou hodnotou vyššou ako
€ sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schva

podpisuje starosta obce. Ak je predpokladaná hodnota zákazky vyššia ako 
€ dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 
ľstva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 

zadáva objednávka, ak nie je ustanovené vyhotoviť písomnú formu - zmluvu. Z uvedeného 
prieskumu sa eviduje a archivuje kompletná dokumentácia 5 rokov.  

verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých 
ĺň článok XI. Internej smernice č.1/2016 o verejnom obstarávaní pre 

ťou novely zákona o verejnom obstarávaní od 01.06.2017

Článok XI. 
Priame zadávanie zákaziek bez prieskumu trhu 

ňuje pri zákazkách podľa finančného limitu vymedzeného

zákazka na dodanie tovaru, potravín, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie 
bežne aj nie bežne dostupných na trhu s predpokladanou hodnotou 

verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých 
súlade so zákonom o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

. 292/2014 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Internej smernice č.1/2016 o verejnom obstarávaní pre obec Semerovo 

 verejnom obstarávaní od 01.06.2017 nasledovne:

Článok XV. 
Spoločné ustanovenia 

 
lánku VIII. nasledovný text: 

povinný zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania 
dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach VO 

adu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel eviduje kompletnú 
dokumentáciu, ktorú uchováva 5 rokov odo dňa odosielania oznámenia o
osobitný predpis neustanovuje inak; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

čas celej doby jej trvania.  

______________________________ 
e sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa 

zmluvu. Z uvedeného 

a bodu c ) s predpokladanou hodnotou vyššou ako 5 000 € a 
€ sa vykoná prieskum trhu. Výsledok prieskumu trhu schvaľuje a  

aná hodnota zákazky vyššia ako 5 000 € a súčasne 
€ dokumentácia z výsledku verejného obstarávania sa predkladá ku 

stva obce, následne sa podpisuje zmluva v predmete zákazky alebo sa  
zmluvu. Z uvedeného 

doplnení niektorých 
o verejnom obstarávaní pre 

verejnom obstarávaní od 01.06.2017 

ného limitu vymedzeného v bode 

nenie stavebných prác, alebo poskytnutie 
s predpokladanou hodnotou nižšou ako 

doplnení niektorých 
európskych štrukturálnych 

doplnení niektorých zákonov sa mení a 
.1/2016 o verejnom obstarávaní pre obec Semerovo 

verejnom obstarávaní od 01.06.2017 nasledovne: 

celý priebeh verejného obstarávania 
 rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach VO 

čel eviduje kompletnú 
a odosielania oznámenia o výsledku VO ak 

; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 



 

 

Obec  Semerovo                  
____________________

 

 
Osobitný predpis k evidencii a
podľa ods. 1 sa vzťahuje na verejného obstarávate
finančného príspevku v zmysle zákona 
štrukturálnych a investičných fondov 
zákonov. Obec ako prijímateľ
31.12.2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31.12.2028 
finančných vzťahov medzi pos
rozhodnutím o pridelení NFP; 
uzavretej ako výsledok VO, prijímate
trvania.  
 
 

 
Ostatné ustanovenia článkov sa nemenia.
 
Tento dodatok  k Smernici č.1/2016
obce Semerovo nadobúda platnosť
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................ 
Marián Kečkéš  
Starosta obce Semerovo 
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evidencii a  uchovávaniu originálu dokumentácie z verejného obstarávania 
ťahuje na verejného obstarávateľa, ktorý je prijímateľ

zmysle zákona o príspevku poskytovanom z
čných fondov č. 292/2014 Z.z. a  o zmene a doplnení niektorých 

. Obec ako prijímateľ príspevku je povinná uchovávať dokumentáciu z
31.12.2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31.12.2028 nedošlo k

ahov medzi poskytovateľom a prijímateľom v súlade so zmluvou o 
; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, 

, prijímateľ a partner sú povinní uchovávať poč

Článok XVI. 
Záverečné a zrušujúce ustanovenia 

článkov sa nemenia. 

č.1/2016  k uplatňovaniu Zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach           
nadobúda platnosť  dňom 01.06.2017 a účinnosť dňom schválenia OZ obce Semerovo.

 

______________________________ 

verejného obstarávania 
a, ktorý je prijímateľom nenávratného 

príspevku poskytovanom z európskych 
doplnení niektorých 

ť dokumentáciu z VO do 
nedošlo k vysporiadaniu 

súlade so zmluvou o  NFP alebo 
rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, 

ť počas celej doby jej 

ovaniu Zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach           
om schválenia OZ obce Semerovo. 




