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D o d a t o k č. 3
k S m e r n i c i č. 101/2012
o verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja
a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti ( ďalej len „smernica“)
V súvislosti so zmenou zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení
neskorších prepisov (ďalej len zákon), zákonom č. 252/2015 Z. z. vydáva Žilinský
samosprávny kraj tento dodatok k Smernici č. 101/2012 o verejnom obstarávaní (ďalej
len Smernica), ktorým sa menia alebo dopĺňajú znenia nasledovných článkov:
1. V čl. II. ods. (10) bod 10.1znie:
10.1 pre podlimitné zákazky a v prípade rozhodnutia verejného obstarávateľa aj
pre nadlimitné zákazky, bežne dostupných tovarov okrem potravín, služieb a prác,
ktorých predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len PHZ) je rovnaká alebo vyššia ako
5.000 EUR prostredníctvom elektronického trhoviska (ďalej len ET) zriadeným MV
SR ako súčasti Elektronického kontraktačného systému (EKS);
2. V čl. II. ods. (11) znie:
(11) Elektronická aukcia je časťou postupu verejného obstarávania a jej účelom je
zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením po opakovanom predložení
návrhov na plnenie stanovených kritérií. Verejný obstarávateľ je povinný vždy použiť
elektronickú aukciu pri obstarávaní bežne dostupných tovarov, ktorých predpokladaná
hodnota zákazky je vyššia ako 5.000 EUR bez DPH. Elektronická aukcia sa
uskutočňuje prostredníctvom:
11.1 Elektronického trhoviska pri zákazkách, kde PHZ bežne dostupných tovarov, je
rovnaká alebo vyššia ako 5.000 EUR bez DPH a nižšia ako aktuálny finančný limit
stanovený všeobecne záväznými predpismi vydanými úradom, a v prípade
rozhodnutia verejného obstarávateľa aj pri bežne dostupných tovaroch kde PHZ je
vyššia ako aktuálny finančný limit stanovený všeobecne záväznými predpismi
vydanými úradom pre nadlimitné zákazky,
11.2 prostredníctvom EVOSERVISU pri iných zákazkách ako sú uvedené v bode
11.1.
Pri ostatných zákazkách , elektronická aukcia nie je povinná.
3. V čl. II. ods. (13) sa suma „1.000 EUR“ nahrádza sumou „5.000 EUR“
4. V čl. II. ods. (13) sa vypúšťajú slová „do nadlimitného limitu stanoveného všeobecne
záväznými predpismi vydanými úradom“.
5. V čl. III. ods. (3) sa suma „1.000 EUR“ nahrádza sumou „5.000 EUR“.
6. V čl. IV. ods. (2) sa na konci pripája táto veta: „Plány verejného obstarávania na
nasledujúci rozpočtový rok sú jednotlivé odbory povinné predložiť k spracovaniu
OPaVO najneskôr do 30.11. príslušného kalendárneho roku“.

7. V čl. VI. ods. (10) sa suma „1.000 EUR“ nahrádza sumou „5.000 EUR“.
8. V čl. VII. ods. (3) sa za slovo „dozoru“ vkladajú slová „výkon autorského dozoru,
znalecké posudky“.
9. V čl. VII. ods. (3) sa suma „2.500 EUR“ nahrádza sumou „5.000 EUR“.
10. V čl. VII. ods. (4) sa suma „5.000 EUR“ nahrádza sumou „7.500 EUR“.
11. V čl. VII ods. (7) sa suma „2.500 EUR“ nahrádza sumou „5.000 EUR“ a suma „5.000
EUR“ sa nahrádza sumou „7.500 EUR“.
12. V čl. VII. ods. (10) sa za bod 10.1.2 vkladá nový bod 10.1.3, ktorý znie:
10.1.3 Podľa § 99 ods. (2) zákona o VO
Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu
o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1.000 EUR, v ktorej pre
každú zákazku uvedie najmä:
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.
13. V čl. X ods. (3) znie:
(3) Začaté verejné obstarávania do 31.októbra 2015 sa dokončia podľa predpisov
účinných do 31.októbra 2015.
Bežne dostupné tovary, služby a práce, ktorých PHZ sa rovná alebo je vyššia ako
5.000 EUR, sa od 01.11.2015 riadia § 96 až § 99 zákona o verejnom obstarávaní.
14. Dodatok č. 3 k Smernici č. 101/2012 nadobúda účinnosť dňom 01.11.2015.

V Žiline, dňa 30.10.2015
Ing. Juraj Blanár, v. r.
predseda

