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S M E R N I C A    
 
Interný predpis upravujúci záväzné postupy  pri  uplatňovaní zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej „Zákon „) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Dunajská Streda, verejný obstarávateľ  podľa §6 písm. b) Zákona.   
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Zmena na strane č. 7 Smernice 

 

Článok 4 

Finančné limity vo verejnom obstarávaní 
 

(1) Nadlimitnou zákazkou v súlade s § 4 ods. 2 Zákona je zákazka zadávaná verejným 

obstarávateľom podľa § 6 písm. b)   Zákona, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo 

vyššia ako:  

a) 209 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, 

b) 209 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, 

c) 5 225 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 

Archivácia dokladov 10 rokov od podpísania zmluvy. 

 

(2) Podlimitnou zákazkou v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zákona  je zákazka zadávaná verejným 

obstarávateľom podľa § 6 písm. b) Zákona, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu 

kalendárneho  roka  alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára  na dlhšie obdobie ako 

jeden kalendárny rok  rovná alebo vyššia ako:  

a) 5 000 eur do 209 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu,  

b) 5 000 eur  do 209 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu,  

c) 5 000 eur  do 5 225 000 ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných 

na trhu,  

d) 40 000 eur do 209 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie potravín   

Pri použití postupu s využitím elektronického trhoviska,  je možné uzatvoriť rámcovú dohodu 

maximálne na 12 mesiacov.  

Archivácia dokladov 5 rokov od podpísania zmluvy. 

Podlimitná zákazka bežne dostupná na trhu,  postup podľa § 96 až § 98 Zákona, ktorá sa zadáva s 

využitím  elektronického  trhoviska.   

 

(3) Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom podľa § 6 písm. b)   

Zákona, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho  roka  alebo počas platnosti 

zmluvy, ak sa zmluva uzatvára  na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok  rovná alebo vyššia 

ako:  

a)  20 000 eur do 209 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru  a poskytnutie služby, nie bežne 

dostupného na trhu,  

b) 30 000 eur do 5 225 000 ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác nie bežne 

dostupných na trhu 

Archivácia dokladov 5 rokov od podpísania zmluvy. 

Podlimitná zákazka zadávaná postupom podľa § 100 Zákona, ktorá sa zadáva bez využitia  

elektronického  trhoviska. 

 

(4) Podlimitnou zákazkou  je  aj zákazka v súlade s § 100 ods.1  písm. f) bod č. 2 Zákona, kde 

môže podať námietku len orgán štátnej správy podľa § 137 ods.2 písm. b)  Zákona.  Otváranie  
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ponuky na mieste a v čase uvedenom vo výzve  na predkladanie ponúk a spôsobom podľa § 100 

ods. 6 Zákona. Jedna obálka – jednokolové konanie. 

a)  20 000 eur do  40 000 eur na dodanie tovaru a poskytnutie služby, nie bežne dostupný na trhu 

b)  30 000 eur do 200 000 eur na uskutočnenie stavebných prác, nie bežne dostupné na trhu 

Archivácia dokladov 5 rokov od podpísania zmluvy. 

Podlimitná zákazka zadávaná postupom podľa § 100 Zákona, ktorá sa zadáva bez využitia  

elektronického  trhoviska.   

 

(5) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby 

postupom podľa § 9 ods.9 Zákona verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní zabezpečiť  

aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.    

                  a)   od   0  do 5 000 eur bežne dostupné na trhu,  

                  b)   od   0 do 20 000 eur tovary, služby nie bežne dostupné na trhu,  

a) od   0 do 30 000 eur stavebné práce nie bežne dostupné na trhu, 

b) od   0  do 40 000 eur potraviny. 

Archivácia dokladov 5 rokov od podpísania zmluvy. 

 
Zmena na strane č. 10 Smernice 

Článok 7 

Zadávanie  zákaziek postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona 

 

(7) Zodpovední zamestnanci Referátu, Investičného oddelenia a vo výnimočných prípadoch aj externá 

spoločnosť zodpovedajú za prípravu a realizáciu verejného obstarávania postupom podľa § 9 ods. 

9 Zákona a to:   

o pri zákazkách na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo poskytnutie služby, pri ktorej je   

predpokladaná hodnota od 0 eur do 20 000 eur v priebehu rozpočtového roka alebo počas 

platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden rozpočtový rok,  

o pri zákazkách  na uskutočnenie stavebných prác,  pri ktorých je predpokladaná hodnota od  0  eur 

do 30 000 eur v priebehu rozpočtového roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára 

na dlhšie obdobie ako jeden rozpočtový rok alebo  

o pri zákazkách  na nákup potravín,  pri ktorých je predpokladaná hodnota od 0 eur do 40 000 eur 

v priebehu rozpočtového roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 

obdobie ako jeden rozpočtový rok alebo  

o pri zákazkách  na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác bežne 

dostupných na trhu,  pri ktorých je predpokladaná hodnota od  0 eur do 5 000 eur v priebehu 

rozpočtového roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako 

jeden rozpočtový rok, 

 

Platnosť a účinnosť Dodatku č. 1 k Smernici zo dňa 01.11.2015 nastáva dňom 01.01.2016 

 

 

                                                                                 

                                                                                      
JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 


