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I.
Všeobecné ustanovenia
(1) Touto smernicou sa ustanovujú podrobnosti výkonu verejného obstarávania /ďalej iba „VO“/ podľa zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej iba „zákon“/ na
podmienky uplatňovania postupov zadávania zákaziek u obstarávateľa – Zdruţenie „Región Beskydy" so
sídlom Predmestská 1, 011 31 Ţilina /ďalej iba „zdruţenie“/.
(2) Verejné obstarávanie podľa tejto smernice je nedeliteľnou súčasťou finančného riadenia zdruţenia
a kontroly celkového hospodárskeho riadenia zdruţenia. Zabezpečuje dodrţiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov, dodrţiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými a
vlastnými prostriedkami zdruţenia ako organizácie – obstaraváteľa v zmysle § 6 ods.1 písm. d) zákona o
VO.
(3) Uplatňovanie konroly príslušných metód VO, ktorú vykonávajú kontrolné orgány na základe poverenia
vyššieho kontrolného orgánu v rozsahu svojich právomocí a kompetencií a výkon kontroly kontrolnými
orgánmi zdruţenia v rozsahu svojej pôsobnosti podľa stanov zdruţenia nie je touto smernicou dotknutý.
Článok II
Vymedzenie pojmov
(1) Zákazkou sa rozumie dodanie tovaru, prác, alebo sluţieb a podľa finančných limitov sa zákazky členia na :
nadlimitné, podlimitné, podprahové zákazky, alebo zákazky s nízkou hodnotou.
(2) Finančný limit je obmedzenie ceny zákaziek, ktorých obstaranie je predmetom verejného obstarávania do
maximálnej výšky v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.
(3) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez DPH podľa obvyklých cien na trhu pred
vyhlásením verejného obstarávania. Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky upravujú
ustanovenia § 5 zákona o VO.
(4) Výsledkom pouţitých postupov verejného obstarávania je uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo,
zmluvy o poskytnutí sluţby, rámcovej dohody, koncesie alebo objednávky, resp. iných typov zmlúv podľa
Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
(5) Zmluvou a objednávkou sa rozumie zmluva, resp. objednávka s peňaţným plnením uzavretá medzi
verejným obstarávateľom a jedným, alebo viacerými úspešnými uchádzačmi.

(6) Rámcovou dohodou je písomná dohoda medzi jedným, alebo viacerými verejnými
strane jednej a jedným, alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej.

obstarávateľmi na

II.
Účel a zameranie postupov VO
(1) Účelom uplatňovania postupov VO a zadávania zákaziek v zmysle Druhej, Tretej a Štvrtej časti zákona
o VO (§ 22 aţ 108) je zabezpečenie a dosiahnutie čo najlepšieho a najefektívnejšieho vyuţívania vlastných
a ostatných verejných prostriedkov v rámci jednotného a komplexného systému ekonomického
manaţmentu a finančného riadenia zdruţenia pri dodrţaní platných
zákonov, predpisov a nariadení (ďalej len „súlad s predpismi)“.
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(2) Postupy zadávania zákaziek v zmysle Druhej, Tretej a Štvrtej časti zákona o VO (§ 22 aţ 108) sa
operatívne uplatnia pri kaţdej finančnej operácii zdruţenia stanovenej touto smernicou a limitmi finančného
riadenia orgánov zdruţenia v beţnom (kalendárny rok) období.
(3) Smernica stanovuje výšku limitov pri obstarávaní tovarov, sluţieb a prác pri podprahových zákazkách a
zákazkách s nízkou hodnotou podľa jednotlivých finančných operácií a transakcií v kalendárnom roku podľa
zmlúv, výmerov, rozhodnutí, nariadení alebo iných zdruţením prijatých
zásad (Čl. IV. tejto smernice).
(4) Touto smernicou sa taktieţ stanovuje postup pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (Čl.V tejto
smernice).
III.
Uplatňovanie postupov zadávania zákaziek
(1) Pre uzatváranie verejných zmlúv na dodanie tovaru, uskutočnenie prác alebo poskytnutie sluţieb pre
obstarávateľa – Zdruţenie „Región Beskydy“ sa vyuţijú metódy a postupy stanovené zákonom o VO v jeho
Druhej, Tretej a Štvrtej časti (§ 22 aţ 108).
(2) Prieskum trhu sa vykonáva v štádiu prípravy a spracovania kaţdej finančnej operácie pred jej
uskutočnením a zúčtovaním do jednotného účtovníctva zdruţenia a vykonáva ju osoba poverená touto
smernicou alebo osobitným poverením. Osobitné poverenie sa povaţuje za dodatok k tejto smernici.
(3) Poverená osoba – manaţér zdruţenia, skontroluje doklady z prieskumu trhu príslušnej finančnej operácie
a svojím podpisom s uvedením dátumu potvrdí vykonanie predbeţnej kontroly
o efektívnosti a účelnosti finančnej operácie všade tam, kde sa nevyţaduje v zmysle zákona o VO účasť
odborne spôsobilej osoby pri uplatnení príslušného postupu zadávania zákazky.
IV.
Finančné limity verejného obstarávateľa a zodpovednosť za ich zadávanie
Na výkon a uplatňovanie zadávania podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou sa stanovujú
nasledovné limity a zodpovedné osoby, resp. orgány zdruţenia:
(1) Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je niţšia ako finančný limit pri podlimitnej
zákazke a súčasne:
a) rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie sluţby zadávanú verejným obstarávateľom,
b) rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.
(2) Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota zákazky je
niţšia ako finančný limit pri podprahovej zákazke a v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti
zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
Za sledovanie finančných limitov a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky sú zodpovední manaţér,
predstavenstvo a odb. spôsobilá osoba vo VO – zvlášť odsúhlasí definovanie podmienky pre pouţitie
metódy.
Pri tejto zákazke s nízkou hodnotou sa vyuţije zjednodušený postup VO, a to:
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a. rokovacím konaním bez zverejnenia, zodp. manaţér a predseda predstavenstva,
b. prieskum trhu bez rokovacieho konania, zodp. manaţér zdruţenia pri kúpe alebo objednávaní
tovarov a sluţieb, alebo
c. na základe výzvy zverejnenej na portáli zdruţenia.
V.
Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (prieskum trhu)
(1) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa postupuje tak, aby vynaloţené náklady na obstaranie predmetu
zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2) Z prieskumu trhu sa vykoná zápis (Príloha č.1), ktorý obsahuje najmä:
a) názov predmetu obstarávania,
b) názov projektu,
c) predmet zákazky, na ktorý sa robí prieskum trhu,
d) dátum zaslania ţiadosti o cenovú informáciu,
e) lehota na predloţenie informácie,
f) spôsob vykonania prieskumu trhu,
g) hodnotiace kritérium
h) spôsob vzniku záväzku,
i) zoznam pouţitých cenníkov, resp. zoznam oslovených dodávateľov spolu s ich ponukou na splnenie
kritérií,
j) identifikačné údaje úspešného dodávateľa,
k) meno a podpis zamestnanca, ktorý prieskum trhu vykonal,
l) podpis štatutára, ktorým súhlasí s výberom dodávateľa.
(3) Pri samotnej realizácii prieskumu trhu sa vyberú a oslovia len tí dodávatelia, u ktorých je zrejmé, ţe dokáţu
zabezpečiť realizáciu poţadovanej zákazky.
(4) Informovanie verejnosti o zadávaní a výsledku zadávania zákazky s nízkou hodnotou pri tovaroch, sluţbách a stavebných prácach je povinné. Výzva ako aj výsledok zadávania zákazky sa uverejní na internetovej stránke www.regionbeskydy.sk bez zbytočného odkladu.
(5) Výber uchádzača a odôvodnenie výberu úspešného uchádzača:
a) vybraný uchádzač musí byť oprávnený dodávať resp. poskytovať predmet obstarávania. Spôsobom na preukázanie oprávnenia je aktuálny, najviac 3 mesiace starý výpis z obchodného registra
alebo ţivnostenského registra alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom profesijnom zozname (originál alebo overená fotokópia),
b) kritériom pre výber a tým aj odôvodnením výberu úspešného uchádzača je obvykle najniţšia cena
vrátane DPH pri dodrţaní § 6 bodu 1. Táto cena je aj zmluvnou cenou v prípade uzavretia zmluvy.
c) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorá musí obsahovať najmä kvalitatívne,
kvantitatívne a technické podmienky dodania predmetu obstarávania, cenu, termín dodania ako aj
sankcie za porušenie zmluvných podmienok dodávateľom predmetu zákazky. V prípade vystavenia
objednávky, bude súčasťou objednávky správa o výsledku prieskumu trhu.
(6) Dokumentácia zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzavretí zmluvy resp. vystavení objednávky v prípade, ak sa zmluva nevyhotovuje. Súčasťou dokumentácie sú
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všetky doklady a podklady pre zadanie zákazky (výzvy na predloţenie ponuky, záznamy z otvárania, vyhodnotenia ponúk a z rokovaní, záznamy o telefonickom rozhovore, e-mail, zmluva resp. objednávka).
VI.
Zverejňovanie správ a dokumentácia o zákazkách s nízkou hodnotou
(1) Výsledok verejného obstarávania sa neposiela Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len
„úrad“).
(2) Zdruţenie je povinné zverejniť raz štvrťročne na svojom webovom sídle alebo v periodickej
tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou
s cenami vyššími ako 1 000 €, v ktorej pre kaţdú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky
b) predmet zákazky
c) identifikáciu úspešného uchádzača.
(3) Zdruţenie zverejňuje tieto povinné údaje na svojom webovom sídle www.regionbeskydy.sk v sekcii
„Povinné zverejňovanie“ - „Štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou“.
(3) Zdruţenie vedie o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou kompletnú dokumentáciu v listinnej písomnej forme a uchováva ju päť rokov po uzavretí zmluvy. Podľa moţností vedie zdruţenie túto dokumentáciu aj v
elektronickej forme.
VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Účtovné operácie v hospodárení zdruţenia sa od účinnosti tejto smernice musia vykonávať výlučne
v súlade so smernicou, resp. zákonom o VO.
(2) Verejné obstarávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek zabezpečia v zmysle zákona o VO výlučne
odborne spôsobilé osoby vo VO, ktoré nemusia byť zamestnaneckom vzťahu k Zdruţeniu „Región
Beskydy“.
(3) Finančné operácie nemoţno po nadobudnutí účinnosti tejto smernice vykonať alebo v nich pokračovať bez
ich overenia vnútornou finančnou kontrolou, ktorú vykonáva podľa samostatnej internej smernice pre
uplatňovanie a vykonávanie finančnej kontroly a vnútorného auditu vo finančnom riadení Zdruţenia
„Región Beskydy“ podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a stanovených
finančných limitov priebeţne predseda predstavenstva a predstavenstvo zdruţenia.
(4) Ročnú správu pre Úrad VO o pouţitých postupoch a metódach VO v zmysle zákona zostaví manaţér
zdruţenia v spolupráci s predsedom predstavenstva z podkladov v príslušnom ekonomickom
(kalendárnom) roku a odošle ju na Úrad pre verejné obstarávanie v určenom termíne.

V Ţiline, 28.apríla 2011

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva

