Obec Bzince pod Javorinou
__________________________________________________________________

SMERNICA
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
NA ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI

Vypracoval: Ing. Eva Gregušová
zástupca starostu
Schválil: Obecné zastupiteľstvo dňa 7.12.2011

Čl. 1
Účel smernice
1. Zákon č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov upravuje zadávanie zákaziek na dodanie
tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb,
súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní).
2. Účelom tejto smernice je zabezpečenie jednotného postupu pri zadávaní zákaziek
s nízkymi hodnotami na dodanie tovaru, zákaziek s nízkymi hodnotami na
uskutočnenie stavebných prác a zákaziek s nízkymi hodnotami na poskytnutie
služieb.
Čl. 2
Základné pojmy
1. V zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní Obec Bzince pod
Javorinou(ďalej len obec) je verejným obstarávateľom.
2. Jednotlivé druhy tovarov sa určujú podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV)
zverejneného na internetovej stránke: www.uvo.gov.sk.
3. Stavebné práce sa určujú podľa činnosti uvedených v prílohe č. 1 zákona o verejnom
obstarávaní (príloha č. 1 smernice) a poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 a 3
zákona o verejnom obstarávaní (príloha č. 2 smernice).
4. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty
a musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný
predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo
oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie
takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z
ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v
čase začatia postupu zadávania zákazky (§ 5 zák. o verejnom obstarávaní).
5. Činnosti vo verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ (obec) povinný vykonávať
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby okrem zákaziek s nízkymi hodnotami.
6. Záujemca na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba
alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce
alebo poskytuje službu a má záujem o účasť v užšej súťaži, v rokovacom konaní
alebo v súťažnom dialógu, alebo si vo verejnej súťaži prevzala súťažné podklady.
7. Uchádzač na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba
alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce
alebo poskytuje službu a predložila ponuku.
Čl. 3
Zákazka
1. Zákazka na účely zákona o verejnom obstarávaní je zmluva s peňažným plnením
uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo
obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi
na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných
prác alebo poskytnutie služby.

2. Zákazka na dodanie tovaru je zákazka, ktorej premetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru
na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia;
môže zahŕňať činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.
3. Zákazka na uskutočnenie stavebných prác je zákazka, ktorej predmetom je
uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a
uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činnosti uvedených v
prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo uskutočnenie stavby (príloha č. 1
tejto smernice). Stavba na účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako
celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, a uskutočnenie
stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
4. Zákazka na poskytnutie služby na účely zákona o verejnom obstarávaní je zákazka,
ktorej predmetom je poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 alebo 3 zákona
o verejnom obstarávaní (príloha č. 2 tejto smernice). Zákazka, ktorej predmetom je
poskytnutie služby podľa prílohy č. 2 alebo 3 zákona o verejnom obstarávaní
(príloha č. 2 smernice) a ktorá zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce podľa
prílohy č. 1 zákona (príloha č. 1 smernice), sa považuje za zákazku na poskytnutie
služby. Zákazka, ktorej predmetom je dodanie tovaru aj poskytnutie služby podľa
prílohy č. 2 a 3 zákona (príloha č. 2 smernice), sa považuje za zákazku na
poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota služby prevyšuje predpokladanú
hodnotu tovaru.
5. Zmluva musí mať písomnú formu okrem zmluvy uzavretej pri zákazke s nízkou
hodnotou (§102 zákona o verejnom obstarávaní).
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Čl. 4
Finančné limity
V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky je zákazka:
a.) nadlimitná
b.) podlimitná
c.) podprahová
d.) s nízkou hodnotou
Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je
vyššia ako
a) 193 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby
zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e) zákona
o verejnom obstarávaní
b) 4 845 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
Podlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je:
a.) nižšia ako 193 000 eur a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 40 000 eur, ak
ide zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby
zadávanú verejným obstarávateľom,
b.) nižšia ako 4 845 000 eur a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 200 000 eur, ak
ide zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným
obstarávateľom.
Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je:
a.) nižšia ako 40 000,– € a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10 000,– €, ak ide
zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby
zadávanú verejným obstarávateľom,
b.) nižšia ako 200 000,– € a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 20 000,– €, ak
ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným
obstarávateľom.

5. Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak
predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako:
a) 10 000,– €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na
poskytnutie služby,
b) 20 000,– €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
6. Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak
predpokladaná hodnota zákazky je ako finančný limit uvedený v bode 5 čl. 4 tejto
smernice v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa
zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
Čl. 5
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a
cene.
2. Verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať činnosti pri zadávaní zákaziek
s nízkymi hodnotami prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
3. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy,
okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon (napr. lízingová zmluva, poistná
zmluva). Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu.
4. Kontrolu postupu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami a podprahových
zákaziek vykonáva kontrolór obce
5. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nemožno podať námietky.
Čl. 6
Postupy zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami
1. Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovaru alebo poskytnutie
služby s predpokladanou hodnotou nižšou a súčasne rovnou ako 1000,00 € a pri
zákazke na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou nižšou a
súčasne rovnou ako 2000,00 € sa priamo vystaví objednávka alebo uzavrie zmluva.
2. Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovaru alebo poskytnutie
služby s predpokladanou hodnotou vyššou ako 1000,00 € a súčasne rovnou ako
5000,00 € a pri zákazke na uskutočnenie stavebných prác vyššou ako 2000,00 € a
súčasne rovnou ako 7000,00 € sa výber dodávateľa zabezpečí na základe informácií
získaných prieskumom trhu, napr. vytvorenie vlastnej databázy o dodávateľoch,
spracovanie rozpočtov, využívanie firemných cenníkov, katalógov, propagačných
materiálov a informácií z výstav, telefonicky, priamym oslovením dodávateľov a
pod. Ak sa prieskum trhu uskutoční telefonicky zapíše sa meno osoby dodávateľa,
ktorá poskytla informácie, jej telefónny kontakt, dátum a čas podania informácií.
Výsledok prieskumu trhu bude uvedený na tlačive Záznam z vyhodnotenia zákazky
s nízkou hodnotou (príloha č. 3 tejto smernice). V prípade, ak sa nevyberie
dodávateľ s najnižšou cenou, spíše sa odôvodnenie výberu dodávateľa.
3. Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovaru alebo poskytnutie
služby s predpokladanou hodnotou vyššou ako 5000,00 € a súčasne nižšou ako
10000,00 € sa výber dodávateľa uskutoční ako v bode 2 a výzva na predloženie
ponuky sa zašle minimálne 3 potenciálnym dodávateľom.
4. Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na uskutočnenie stavebných prác s
predpokladanou hodnotou vyššou ako 7000,– € a súčasne nižšou ako 20 000,00 €
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sa výber dodávateľa uskutoční zaslaním výzvy na predloženie ponuky minimálne
3 potenciálnym dodávateľom.
Prieskum trhu okrem cenových relácií musí byť zameraný aj na kvalitatívne
parametre, dodacie lehoty, v závislosti od zákazky napr. aj záručný a pozáručný
servis, prípadne dostupnosť náhradných dielov a pod.
Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zákazke s nízkou hodnotou použiť
elektronickú aukciu.
Vyhodnotenie zákazky s nízkou hodnotou uvedenou v bode 1. a v bode 2. čl.6 tejto
smernice uskutoční starosta obce.
Vyhodnotenie zákazky s nízkou hodnotou uvedenou v bode 3. čl.6 tejto smernice
uskutoční komisia, ktorú navrhuje starosta obce a schvaľuje OZ.
Verejný obstarávateľ je povinný raz štvrťročne na webovej stránke obce zverejniť
súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,00 €
Čl. 7
Vecné limity, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa

1. Verejný obstarávateľ po vykonaní analýzy a preukázaní hospodárnosti pri
vynakladaní finančných prostriedkov spojených s prieskumom trhu vymedzuje
okruh zákaziek, pri ktorých nie je potrebné výber dodávateľa realizovať
prostredníctvom prieskumu trhu pre zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru
alebo poskytnutie služby do limitu menej ako 10 000,– €:
a) tovary
- pohonné hmoty, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny do dopravných
prostriedkov
- vecné a kvetinové dary pri uvítaní do života a životných jubileách
- drobný materiál na opravu a údržbu
- drobný materiál na opravu motorových vozidiel a strojov
- predmety na propagáciu obce
- upomienkové predmety
- ceny, plakety, diplomy a medaile
- odborné knihy, brožúry a zákony
b) služby
- vydávanie publikácií a propagačného materiálu
- právne a advokátske služby
- poistné služby
- inzercia
- oprava a údržba vianočného osvetlenia
- oprava a údržba obecného rozhlasu
- telekomunikačné služby
- servis vozidiel v autorizovaných servisoch
- servis zariadení u autorizovaných dodávateľov
- údržba a oprava verejného osvetlenia
- revízie zariadení
- aktualizácie softvéru
- školenia, kurzy, semináre
- technické služby na verejné podujatia (ozvučenie, osvetlenie a pod.)
2. Prieskum trhu sa nevykoná, ak predmet zákazky z technických dôvodov ,
umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže
poskytnúť len určitý dodávateľ.

3.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom,
ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno
uskutočniť výber dodávateľa na zadávanie zákazky do limitu uvedeného v bode 5
čl. 4, sa zákazka zadá najdostupnejšiemu dodávateľovi. Za mimoriadnu udalosť sa
považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca
život alebo zdravie ľudí, životné prostredie alebo škody na majetku. Písomné
zdôvodnenie priameho zadania musí byť podpísané starostom obce

.
Čl. 8
Všeobecné ustanovenia
1.
2.
3.
2.

Evidenciu zákaziek vedie prednosta obce.
Doklady z postupu zadávania zákaziek sa archivujú 5 rokov.
Všetky ceny uvádzané v tejto smernici sú bez DPH.
Pri zadávaní nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a podprahových
zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie
služieb a pri použití postupu súťaž návrhov verejný obstarávateľ postupuje podľa
zákona o verejnom obstarávaní.
3. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.

V Bzinciach pod Javorinou dňa 7.12.2011
Ing. Pavel Bahník
starosta obce

Prílohy smernice:
- Príloha č. 1 - Stavebné práce (oddiel 45 slovníka obstarávania)
- Príloha č. 2 - Prioritné služby, neprioritné služby
- Príloha č. 3 - Záznam z vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou

Príloha č. 1 k Smernici
(Príloha č. 1 k zákonu č. 25/2006 Z. z.)
STAVEBNÉ PRÁCE (ODDIEL 45 SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA)

NACE1)
ODDIEL F

STAVEBNÍCTVO

Oddiel Skupina Trieda Predmet

Poznámky

45

Tento oddiel zahŕňa výstavbu nových budov a diel, renovácie a
bežné opravy

Stavebné práce
45.1

Príprava staveniska
45.11 Demolačné práce a búranie
budov; zemné práce

Kód CPV
45000000
45100000

Táto trieda zahŕňa
- búranie budov a ďalších stavieb
- vyčisťovanie stavenísk
- zemné práce: výkopové práce, skládkovanie, vyrovnávanie a
úprava stavenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny,
odstraňovacie práce atď.
- prípravu miesta pre ťažbu:
- odkrývanie nadložia a ďalšia úprava a prípravu ložiskových
území a nálezísk

45110000

Táto trieda tiež zahŕňa
- odvodnenie staveniska
- odvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy
45.12 Prieskumné vrty a prieskumné
vrtné práce

Táto trieda zahŕňa
45120000
- prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber vzoriek z
vrtného jadra na stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné
účely
Táto trieda nezahŕňa
- hĺbenie vrtov na ťažbu ropy alebo plynu, pozri 11.20
- vŕtanie vodných studní, pozri 45.25
- hĺbenie banských šácht, pozri 45.25
- prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a
seizmický prieskum, pozri 74.20

45.2

Práce na kompletnej alebo
čiastočnej stavbe; stavebné
inžinierstvo
45.21 Všeobecná výstavba budov a
stavebno-inžinierske práce

45200000

Táto trieda zahŕňa
- výstavbu všetkých druhov budov, výstavbu inžinierskych stavieb
- mosty, vrátane visutých mostov pre diaľnice, viaduktov, tunelov a
podzemných dráh
- diaľkové potrubia, komunikačné a elektrické vedenia
- mestské potrubné siete, mestské komunikačné a elektrické
vedenia
- doplnkové práce v mestách
- kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií na mieste

45210000
okrem
45213316
45220000
45231000
45232000

Táto trieda nezahŕňa
- služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20
- montáž kompletných prefabrikovaných konštrukcií z
nebetónových častí vlastnej výroby, pozri oddiely 20, 26 a 28
- stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov,
bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných
športových zariadení, pozri 45.23
- stavebnoinštalačné práce, pozri 45.3
- dokončovacie práce, pozri 45.4
- architektonické a inžinierske činnosti, pozri 74.20
- riadenie projektov výstavby, pozri 74.20
45.22 Montáž strešných konštrukcií a
pokrývačské práce

Táto trieda zahŕňa
- montáž striech
- kladenie strešných krytín
- izolovanie proti vode

45261000

45.23 Výstavba diaľnic, ciest,
letiskových plôch a športovísk

Táto trieda zahŕňa
- výstavbu diaľnic, ulíc, ciest, ďalších cestných komunikácií a
komunikácií pre chodcov
- výstavbu železníc
- výstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskách

45212212
a DA03
45230000
okrem
-

- stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov,
bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných
športových zariadení
- nanášanie vodorovného dopravného značenia na cestách a
parkoviskách

45231000
45232000
45234115

Táto trieda nezahŕňa
- prípravné zemné práce, pozri 45.11
45.24 Výstavba vodných diel

Táto trieda zahŕňa výstavbu:
- vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí, rekreačných
(pribrežných) prístavov, plavebných komôr atď.
- priehrad a hrádzí
- bagrovanie pod vodou
- podzemné práce

45240000

45250000
45.25 Ostatné špecializované stavebné Táto trieda zahŕňa
práce
- stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt spoločný pre 45262000
rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú odborné schopnosti
alebo špeciálne zariadenia:
- stavbu základov, vrátane pilotáže
- vŕtanie a stavbu studní na vodu, hĺbenie šácht
- montáž kovových konštrukcií nepochádzajúcich z vlastnej výroby
- ohýbanie ocele
- murovanie a pokladanie kameňov
- montáž a demontáž lešení a pracovných plošín, vrátane prenájmu
lešení a pracovných plošín
- stavbu komínov a priemyselných pecí
Táto trieda nezahŕňa
- prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 71.32
45.3

Stavebnoinštalačné práce

45300000

45.31 Elektroinštalačné práce

Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu do budov alebo iných stavieb:
- elektrického vedenia
- telekomunikačných systémov
- elektrických vykurovacích systémov
- antén na obytné domy
- požiarnych poplašných systémov
- bezpečnostných systémov proti vlámaniu
- výťahov a pohyblivých schodov
- bleskozvodov atď.

45213316
45310000
okrem
45316000

45.32 Izolačné práce

Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti vibráciám
do budov alebo iných stavieb

45320000

Táto trieda nezahŕňa
- izoláciu proti vode, pozri 45.22
45.33 Inštalatérske práce

Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu do budov alebo iných stavieb:
- kanalizácie a sanitárneho vybavenia
- montáž plynovodu
- vykurovacích, ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných
zariadení a vedení
- zavlažovacích systémov

45330000

Táto trieda nezahŕňa
- inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri 45.31
45.34 Ostatné stavebnoinštalačné
práce

45.4

Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu svetelných a signalizačných systémov na cestách,
železniciach, letiskách a v prístavoch
- inštaláciu armatúr a pevného príslušenstva na budovy alebo iné
stavby inde nezaradené

Kompletizačné stavebné práce

45234115
45316000
45340000

45400000

45.41 Omietkarské práce

Táto trieda zahŕňa
45410000
- nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo
štukovaných omietok, vrátane pletivových materiálov pod omietku

45.42 Stolárske práce

Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu dverí, okien, okenných rámov a zárubní, sektorových
kuchýň, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného
vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z
vlastnej výroby
- dokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené obloženie stien,
posuvné priečky atď.

45420000

Táto trieda nezahŕňa
- kladenie parkiet a iných podlahových krytín z dreva, pozri 45.43
45.43 Obkladanie stien a kladenie
podlahových krytín

Táto trieda zahŕňa
45430000
- dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie v budovách
alebo iných stavbách:
- keramických, betónových obkladačiek alebo dlažby, alebo
obkladačiek a dlažby z tesaného kameňa
- parkiet a inej podlahovej krytiny z dreva
- kobercov a linolea, vrátane krytiny z gumy alebo z umelej hmoty
- podlahovej krytiny alebo obkladov stien z terazza, mramoru,
granitu alebo bridlice
- tapiet

45.44 Maliarske, natieračské a
sklenárske práce

Táto trieda zahŕňa
- vnútorne a vonkajšie maľovanie a natieranie budov
- maľovanie a natieranie inžinierskych stavieb
- inštaláciu skla, zrkadiel atď.

45440000

Táto trieda nezahŕňa
- montáž okien, pozri 45.42
45.45 Iné kompletizačné a
dokončovacie stavebné práce

45212212
Táto trieda zahŕňa
- montáž súkromných bazénov
a DA04
45450000
- čistenie parou, pieskovanie a podobné činnosti na exteriéroch
budov
- iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce inde neuvedené
Táto trieda nezahŕňa
- čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70

45.5

Prenájom stavebných alebo
demolačných strojov a zariadení
s obsluhou
45.50 Prenájom stavebných alebo
Táto trieda nezahŕňa
demolačných strojov a zariadení - prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení bez
s obsluhou
obsluhy, pozri 71.32

45500000

4550000

1) Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú.
v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 761/93 z 24. marca 1993 (Ú. v.
ES L 83, 3. 4.1993, s. 1).
V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a NACE sa použije názvoslovie NACE.

Príloha č. 2 k Smernici
(Príloha č. 2 k zákonu č. 25/2006 Z. z.)
PRIORITNÉ SLUŽBY

Kategória
číslo

Predmet

Referenčné číslo Referenčné číslo CPV
CPC1)

1.

Opravy a údržba

6112, 6122,
633, 886

Od 50100000-6 do 50884000-5 (okrem
50310000-1 do 50324200-4 a 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od
51000000-9 do 51900000-1

2.

Služby pozemnej dopravy2), vrátane služieb pancierových
automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy
poštových zásielok

712 (okrem
71235), 7512,
87304

Od 60100000-9 do 60183000-4 (okrem
60160000-7, 60161000-4, 60220000-6)
a od 64120000-3 do 64121200-2

3.

Služby osobnej a nákladnej leteckej dopravy okrem
prepravy poštových zásielok

73 (okrem 7321) Od 60410000-5 do 60424120-3 (okrem
60411000-2, 60421000-5) a 60500000-3
od 60440000-4 do 60445000-9

4.

Pozemná a letecká preprava poštových zásielok2)

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2,
60421000-5

5.

Telekomunikačné služby

752

Od 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7
a od 72700000-7 do 72720000-3

6.

Finančné služby
a) poisťovacie služby
b) bankové a investičné služby3)

Ex 81, 812, 814 Od 66100000-1 do 66720000-33)

7.

Počítačové a súvisiace služby

84

Od 50310000-1 do 50324200-4 od
72000000-5 do 72920000-5
(okrem 72318000-7 a od 72700000-7 do
72720000-3), 79342410-4

8.

Výskum a vývoj4)

85

Od 73000000-2 do 73436000-7 (okrem
73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

9.

Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných
kníh

862

Od 79210000-9 do 79223000-3

10.

Prieskum trhu, prieskum verejnej mienky

864

Od 79300000-7 do 79330000-6, a 793423109, 79342311-6

11.

Poradenstvo pre manažment5) a súvisiace služby

865, 866

Od 73200000-4 do 73220000-0 od
79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3,
79342100-4, 79342300-6, 79342320-2,
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8

12.

Architektonické služby; inžinierske služby a integrované
inžinierske služby; urbanistické plánovanie a záhradná
architektúra; súvisiace vedecké a technické poradenstvo,
technické testovania a analýzy

867

Od 71000000-8 do 71900000-7 (okrem
71550000-8) a 79994000-8

13.

Reklamné služby

871

Od 79341000-6 do 79342200-5 (okrem
79342000-3 a 79342100-4

14.

Upratovanie budov a správa budov

874, 82201 do
82206

Od 70300000-4 do 70340000-6 a od
90900000-6 do 90924000-0

15.

Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na
základe zmluvy

88442

Od 79800000-2 do 79824000-6 a od
79970000-6 do 79980000-7

16.

Likvidácia odpadovej vody a odpadu; sanitárne a podobné
služby

94

Od 90400000-1 do 90743200-9 (okrem
90712200-3 od 90910000-9 do 90920000-2 a
50190000-3, 50229000-6 50243000-0

1) Nomenklatúra CPC (dočasná verzia) použitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.
2) Okrem služieb železničnej dopravy spadajúcich do kategórie 18 CPC prov.
3) Okrem zmlúv na finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných
nástrojov a služieb centrálnej banky. Tiež okrem zmlúv o kúpe alebo nájme pozemkov, existujúcich budov alebo iných nehnuteľností
alebo práv k nim akýmikoľvek finančnými prostriedkami; avšak zmluvy na finančné služby uzatvorené v rovnakom čase, pred alebo po
kúpnej zmluve alebo zmluve o nájme v akejkoľvek forme sa použijú postupy podľa tohto zákona.
4) Okrem zmlúv na výskum a vývoj iných ako zmlúv, pri ktorých prospech využíva výhradne verejný obstarávateľ a/alebo obstarávateľ
na plnenie svojich vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutá služba je v plnom rozsahu financovaná verejným obstarávateľom
a/alebo obstarávateľom.
5) Okrem rozhodcovských a zmierovacích konaní.
V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a CPC sa uplatní nomenklatúra CPC.

Príloha č. 2 k Smernici
(Príloha č. 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.)
NEPRIORITNÉ SLUŽBY

Kategória Predmet obstarávania
číslo

Referenčné
číslo
CPC1)

Referenčné číslo CPV

Od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6

17.

Hotelové a reštauračné služby

64

18.

Železničná doprava

711

Od 60200000-0 do 60220000-6

19.

Vodná doprava

72

Od 60600000-4 do 60653000-0 a od 63727000-1 do 63727200-3

20.

Podporné a pomocné dopravné služby

74

Od 63000000-9 do 63734000-3 (okrem 63711200-8, 637127000, 63712710-3 a od 63727000-1 do 63727200-3) a 98361000-1

21.

Právnické služby

861

Od 79100000-5 do 79140000-7

22.

Umiestňovanie a poskytovanie2)
pracovníkov

872

Od 79600000-0 do 79635000-4 (okrem 79611000-0, 796320003, 79633000-0) a od 98500000-8 do 98514000-9

23.

Vyšetrovacie a bezpečnostné služby okrem 873 (okrem
služieb obrnených automobilov
87304)

Od 79700000-1 do 79723000-8

24.

Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie

92

Od 80100000-5 do 80660000-8 (okrem 80533000-9, 805331000, 80533200-1

25.

Zdravotnícke a sociálne služby

93

79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9 (okrem 853210005 a 85322000-2

26.

Rekreačné, kultúrne a športové služby3)

96

Od 79995000-5 do 79995200-7, a od 92000000-1 do 92700000-8
(okrem 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6

27.

Ostatné služby

1) Nomenklatúra CPC (dočasná verzia) použitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.
2) Okrem pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
3) Okrem zmlúv na nadobúdanie, vývoj, produkciu alebo koprodukciu programového materiálu určeného na televízne alebo rozhlasové
vysielanie a zmlúv o vysielacom čase.
V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a CPC sa uplatní nomenklatúra CPC.

Príloha č. 3 k Smernici
Záznam z vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou
na ................................................... zo dňa .........................

Verejný obstarávateľ: Obec Bzince pod Javorinou
Názov zákazky: ................................................................................................................
Opis zákazky: ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Predpokladaná hodnota zákazky: .................................................................................
Forma prieskumu trhu: ...................................................................
Kritérium vyhodnotenia ponúk: ...................................................
Prílohy záznamu: .................................................................................
Názov a sídlo dodávateľov, ktorí zaslali ponuky a ich cenové návrhy:
Vybratý dodávateľ: .......................................................................................................
.........................................................................................................................................
Údaje o prijatej ponuke: ...............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Zdôvodnenie: (v prípade nevybratia najnižšej cenovej ponuky)
Zákazku s nízkou hodnotou vyhodnotil:
Meno a priezvisko

Podpis

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

