VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TVRDOŠÍN
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ č. 8/2008
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) o verejnom
obstarávaní.
Čl. I
PREDMET NARIADENIA
Predmetom tohto nariadenia je postup verejného obstarávania používaného mestom ako
obstarávateľom na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb.
Čl. II
POSTUP PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
1. Na zadávanie zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky
na poskytnutie služieb je mesto povinné primerane uplatňovať zákon o verejnom obstarávaní.
2. Nadlimitné, podlimitné a podprahové zákazky mesto zadáva zákonným postupom
a prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, pričom vždy uzaviera písomnú zmluvu a plní si
svoju oznamovaciu a informačnú povinnosť voči Úradu pre verejné obstarávanie.
3. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou mesto postupuje tak, aby vynaložené náklady na
obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
4. Za zákazku s nízkou hodnotou sa považuje:
a) Zákazka na dodanie tovaru s predpokladanou hodnotou bez DPH nižšou ako 30 000 euro.
b) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou bez DPH nižšou ako
120 000 euro.
c) Zákazka na poskytnutie služby s predpokladanou hodnotou bez DPH nižšou ako 30 000
euro.
5. Za účelom efektívnosti, finančnej hospodárnosti, zachovania primeranej časovej náročnosti
a prehľadnosti zadávania zákaziek s nízkou hodnotou sa stanovujú nasledovné pravidlá:
a) Zákazka na dodanie tovaru:
- s predpokladanou hodnotou nižšou a súčasne rovnou ako 1 659,69 euro bez DPH –
nevyžaduje sa prieskum trhu,
- s predpokladanou hodnotou od 1 659,72 euro bez DPH do predpokladanej hodnoty
nižšej a súčasne rovnej ako 9 958,17 euro bez DPH – vyžaduje sa prieskum trhu
o ktorom sa urobí záznam do tlačiva, ktorého vzor je uvedený nižšie (ďalej len záznam),
- s predpokladanou hodnotou od 9 958,20 euro bez DPH do predpokladanej hodnoty
nižšej ako 30 000 euro bez DPH – vyžaduje sa prieskum trhu vykonaný písomným, resp.
osobným oslovením minimálne troch dodávateľov o čom sa urobí záznam do tlačiva,
ktorého vzor je uvedený nižšie (ďalej len záznam),
b) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
- s predpokladanou hodnotou nižšou a súčasne rovnou ako 9 958,17 euro bez DPH –
nevyžaduje sa prieskum trhu,
- s predpokladanou hodnotou od 9 958,20 eura bez DPH do predpokladanej hodnoty
nižšej a súčasne rovnej ako 33 193,91 euro bez DPH – vyžaduje sa prieskum trhu
o ktorom sa urobí záznam do tlačiva, ktorého vzor je uvedený nižšie (ďalej len záznam),
- s predpokladanou hodnotou od 33 193,95 euro bez DPH do predpokladanej hodnoty
nižšej ako 120 000 euro bez DPH – vyžaduje sa prieskum trhu vykonaný písomným
oslovením minimálne troch dodávateľov o čom sa urobí záznam do tlačiva, ktorého vzor
je uvedený nižšie (ďalej len záznam).

c) Zákazka na poskytnutie služby:
- s predpokladanou hodnotou nižšou a súčasne rovnou ako 1 659,69 euro bez DPH –
nevyžaduje sa prieskum trhu,
- s predpokladanou hodnotou od 1 659,72 euro bez DPH do predpokladanej hodnoty
nižšej a súčasne rovnej ako 9 958,17 euro bez DPH – vyžaduje sa prieskum trhu
o ktorom sa urobí záznam do tlačiva, ktorého vzor je uvedený nižšie (ďalej len záznam),
- s predpokladanou hodnotou od 9 958,20 euro bez DPH do predpokladanej hodnoty
nižšej ako 30 000 euro bez DPH – vyžaduje sa prieskum trhu vykonaný písomným, resp.
osobným oslovením minimálne troch dodávateľov o čom sa urobí záznam do tlačiva,
ktorého vzor je uvedený nižšie (ďalej len záznam),
6. Mesto nie je povinné vykonávať činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
Čl. III
PRIESKUM TRHU
1. Prieskum trhu vykoná primátor mesta alebo ním poverená osoba. Poverenie postačuje v ústnej
forme, primátor však schvaľuje výber dodávateľa podpisom na tlačive záznamu o vykonaní
prieskumu trhu.
2. Prieskum trhu je možné vykonať osobne, telefonicky, prostredníctvom internetu, elektronickou
poštou, využitím katalógov s cenníkmi, ponukových listov, letákov a pod., ako aj kombináciou
týchto spôsobov.
3. Ak sa prieskum trhu vykonal pomocou katalógov, letákov, internetu a pod., priložia sa
k záznamu použité tlačoviny, alebo vytlačené materiály z počítača.
4. Ak sa pri prieskume trhu vyžaduje písomné oslovenie dodávateľov, je možné využiť poštový
styk, elektronickú poštu alebo fax.
5. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov,
v ktorých to vyžaduje zákon.
6. Výsledok verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa neposiela Úradu
pre verejné obstarávanie.
7. Pri zákazke na dodanie práce s nízkou hodnotou z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej
obcou, ktorú nemohla predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nie je nutné vykonať
prieskum trhu písomným oslovením minimálne troch dodávateľov.
Čl. IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Mesto eviduje všetky doklady z verejného obstarávania a uchováva ich päť rokov po uzavretí
zmluvy, resp. objednávky.
2. Kontrolu zadávania zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a týmito smernicami
vykonáva hlavný kontrolór mesta.
3. Toto VZN o verejnom obstarávaní bolo schválené uznesením č. 16/2008 Mestským
zastupiteľstvom v Tvrdošíne zo dňa 12.12. 2008 a vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa
15.12.2008.
Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2009.

Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

„VZOR tlačiva záznamu“
Záznam
o vykonaní prieskumu trhu a o výsledku obstarania predmetu zákazky § 102 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta
Tvrdošín č. 8/2008 o verejnom obstarávaní.
Zákazka na:
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služby : .........................................
................................................................................................................................................................
Opis zákazky : ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Mesto Tvrdošín
Mestský úrad, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Zastúpené Ing. Ivanom Šaškom, primátorom mesta
zodpovedný pracovník:
Por. Uchádzač
číslo názov a adresa sídla

Prieskum
vykonaný
dňa

Spôsob
vykonania
prieskumu

Cena
predmetu
zákazky v
eurách
bez DPH

Cena
predmetu
zákazky v
eurách s DPH

Na základe vykonaného prieskumu trhu najprijateľnejšiu cenovú ponuku na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služby predložil uchádzač:
................................................................................................................................................................
Zdôvodnenie:
Uchádzač vo svojej ponuke predložil najprijateľnejšie kritérium: .......................................................
................................................................................................................................................................
podpis zodpovedného pracovníka
V Tvrdošíne dňa ...........................
Prílohy:

podpis primátora mesta

