Dodatok č. 2
k Smernici o verejnom obstarávaní č. 124/2019,
ktorou sa určuje postup verejného obstarávania

I.

Dodatkom č. 2 sa nahrádza čl. I. bod (5) v plnom rozsahu nasledovne:

a)

Pri zákazkách s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako 10 000 EUR bez DPH v
priebehu kalendárneho roka nie je potrebné vykonávať verejné obstarávanie podľa Čl. II tejto
Smernice (pre všetky prípady dodania tovaru, služby alebo stavebných prác), je možné vykonať
prieskum trhu a priamo vystaviť objednávku alebo realizovať nákup v obchodnej sieti s
jedným vybraným dodávateľom, za predpokladu dodržania princípov hospodárnosti
a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov. Zadávanie zákaziek realizujú jednotlivé
odbory ŽSK alebo OvZP ŽSK tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene, čo je výlučne na zodpovednosti príslušného odboru ŽSK alebo OvZP ŽSK.
Pokyny na zabezpečenie spôsobu výkonu nákupov tovarov, služieb a prác s predpokladanou
hodnotou zákazky nižšou ako 10 000 EUR bez DPH vydá príslušný riaditeľ odboru ŽSK alebo
OvZP ŽSK v závislosti od typu zákazky. Nie je potrebné z dôvodu predloženia jednej ponuky
opakovať obstarávanie.

b)

Pri obstarávaní lyžiarskych výcvikov je možné použiť postup podľa písmena a) tohto bodu za
predpokladu doručeného písomného súhlasu Odboru školstva a športu Úradu ŽSK (od 10 000
EUR bez DPH) do predpokladanej hodnoty zákazky 50 000 EUR bez DPH pre jednu školu (s
rovnakým IČO), maximálne jedenkrát ročne.

c)

Z dôvodu špecifickosti Správy ciest ŽSK platí, že každý závod Správy ciest ŽSK (zhodné IČO
so Správou ciest ŽSK) pri zákazkách s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako 5 000 EUR
bez DPH v priebehu kalendárneho roka nie je povinný vykonávať verejné obstarávanie podľa Čl.
II tejto Smernice (pre všetky prípady dodania tovaru, služby alebo stavebných prác), je možné
vykonať prieskum trhu a priamo vystaviť objednávku alebo realizovať nákup v obchodnej sieti
s jedným vybraným dodávateľom, za predpokladu dodržania princípov hospodárnosti
a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov. Zadávanie zákaziek realizujú jednotlivé
závody tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, čo
je výlučne na zodpovednosti príslušného závodu. Pokyny na zabezpečenie spôsobu výkonu
nákupov tovarov, služieb a prác s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako 5 000 EUR bez
DPH vydá príslušný riaditeľ závodu v závislosti od typu zákazky. Uvedenú výnimku je možné
uplatniť iba za predpokladu, že Správa ciest ŽSK si bude viesť vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť štatistiku - evidenciu zákaziek s nízkou hodnotou napr. podľa prílohy č. 10 tak,
aby neprekročila finančné limity (najmä pre zákazky s nízkou hodnotou), zodpovedá za dodržanie
finančných limitov spolu aj za jednotlivé závody.

d)

Prieskum trhu nie je potrebné vykonať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na poskytovanie
služieb súvisiacich:
- s propagáciou a prezentáciou ŽSK na podujatiach, na ktorých vystupuje ŽSK ako organizátor
podujatia alebo partner podujatia (bannery, reklamné plochy, pútače, prenájom priestorov,
občerstvenie ap.) do hodnoty 10 000 EUR bez DPH pre jednotlivú zákazku,
- s propagáciou a prezentáciou ŽSK v printových médiách do hodnoty 10 000 EUR bez DPH pre
jednotlivú zákazku,
- s propagáciou a prezentáciou ŽSK v elektronických médiách do hodnoty 10 000 EUR bez DPH
pre jednotlivú zákazku,

- so zabezpečením postupov verejného obstarávania (realizácia nadlimitných a podlimitných
zákaziek) v hodnote poskytnutej služby do 5 000 EUR bez DPH pre jednotlivú zákazku,
- so zabezpečením kontroly súladu rozpočtu/výkazu-výmer s projektovou dokumentáciou v
hodnote poskytnutej služby do 5 000 EUR bez DPH pre jednotlivú zákazku
e)

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie potravín, t.j. ak pre všetky skupiny
potravín celkom je finančný limit nižší ako 221 000 EUR bez DPH za kalendárny rok,
a zároveň:
 ak niektorá zo skupín potravín je nižšia ako 10 000 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho
roka (podľa CPV kódu – základné skupiny kódov vrátane všetkých podskupín v každej
základnej skupine), je možné použiť pre túto skupinu potravín postup podľa písmena a) tohto
bodu.
 ak niektorá zo skupín potravín bude vyššia alebo rovná ako 10 000 EUR bez DPH a zároveň
nižšia ako 30 000 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka (podľa CPV kódu – základné
skupiny kódov vrátane všetkých podskupín v každej základnej skupine), je potrebné na
zabezpečenie princípu hospodárnosti a efektívnosti vykonať pre túto skupinu potravín
prieskum trhu, t.j. zaslanie výzvy na predloženie ponuky min. 3 záujemcom, nie je potrebné
zverejňovať výzvu na portáli ŽSK, ani nie je potrebné elektronické obstarávanie.
 ak niektorá zo skupín potravín bude vyššia alebo rovná ako 30 000 EUR bez DPH v priebehu
kalendárneho roka (podľa CPV kódu – základné skupiny kódov vrátane všetkých podskupín
v každej základnej skupine), obstarávanie pre túto skupinu potravín je postupom podľa
Článku II. tejto Smernice, výzva na predloženie ponuky bude zverejnená na portáli ŽSK, nie
je potrebné elektronické obstarávanie.
Základné skupiny potravín:
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky,
15200000-0 Spracované a konzervované ryby,
15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky,
15400000-2 Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky,
15500000-3 Mliečne výrobky,
15600000-4 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky,
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky (okrem podskupiny 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo
a cukrárske výrobky),
03000000-1 Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty,
15900000-7 Nápoje, tabak a príbuzné produkty,
15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky.

II. Ostatné body Smernice ostávajú nezmenené.

V Žiline, dňa 15.10.2019

..........................................

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK v.r.

