
ZÁKLADNÉ KROKY A POSTUPY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  -  FINANČNÉ LIMITY

KTO SOM
KTORÝ § ZVO POUŽIŤ
Paragrafové ustanovenia ZVO
platné pre konkrétnu zákazku

ČO OBSTARÁVAM
ZA KOĽKO

Predpokladaná hodnota zákazky
stanovená podľa §6*

Tovary Služby Potraviny Stavebné
práce

Služby
Príloha č.1 ZVO

§10 ods. 10 Súhrnné správy

§117            Zadávanie zákaziek s nízkymi
                    hodnotami
§109 - §111 Elektronické trhovisko
                    (bežne dostupné tovary a služby)

§108
§109 - §111 Elektronické trhovisko
                    (bežne dostupné tovary a služby)
§112 - §116 Bez elektronického trhoviska

§66              Verejná súťaž
§67 - §69     Užšia súťaž
§70 - §73     Rokovacie konanie so zverejnením
§74 - §77     Súťažný dialóg 
§78 - §80     Inovatívne partnerstvo
§81 - §82     Priame rokovacie konanie
§58 - §61     Dynamický nákupný systém

od 5 000 €
do

213 999,99 €

od 5 000 €
do

69 999,99 €

od 
750 000 €

od 
5 350 000 €

od 260 000 €
do

749 999,99 €

od 180 000 €
do

5 349 999,99 €
-

od 5 000 €
do

69 999,99 €

od 5 000 €
do

259 999,99 €

od 5 000 €
do

179 999,99 €

od 70 000 €
do

213 999,99 €

od 70 000 €
do

213 999,99 €

od 
214 000 €

od 
214 000 €

od 
214 000 €

do 4 999,99 €

VEREJNÝ
OBSTARÁVATEĽ

Obec - §7b
VÚC - §7c

Právnická osoba
- §7d (§7 ods. 2)
Združenie - §7e

VÝNIMKY

§1 ods. 2-14

AKO
ĎALEJ

POSTUPUJEM

Zákazka 
“malého rozsahu”

Zákazka
s nízkou hodnotou

Podlimitná
zákazka

Nadlimitná
zákazka

      KROK č. 1 ,,KTO SOM“
P - pozri sa, či si sa správne zaradil ako subjekt verejného obstarávania podľa §7b) až e) ZVO
      KROK č. 2 ,,ČO OBSTARÁVAM“
O - over, či predmet zákazky trh ponúka, a v tabuľke zvoľ, či bude predmetom zákazky tovar, služby, služby v zmysle prílohy č. 1, potraviny alebo stavebné práce.
      KROK č. 3 ,,ZA KOĽKO“
S - stanov predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ) a zatrieď ju v tabuľke do prislúchajúceho intervalu finančných limitov v stĺpci pod zvoleným predmetom zákazky.
       KROK Č. 4 ,,AKO ĎALEJ POSTUPUJEM“
T - teraz urči postup zadávania zákazky, ktorý zodpovedá tvojmu finančnému limitu.
       KROK č. 5 ,,VÝNIMKY“
U - ubezpeč sa, či sa na tvoju zákazku nevzťahuje niektorá z výnimiek.
       KROK č. 6 ,,KTORÝ § ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POUŽIŤ“
P - postupuj podľa paragrafových ustanovení zodpovedajúcich určenému postupu zadávania zákazky.

LEGENDA: * Finančné limity platné od 1. 1. 2020

Vypracoval: Inštitút verejného obstarávania



Zjednodušenie procesu obstarávania
Úspora času verejných
obstarávateľova a dodávateľov
Zníženie nákladov dodávateľov Zlepšenie

správ zmlúv
a dodávateľov

Správa zmlúv
a dodávateľov

Vývoj požiadaviek,
ktoré formujú trh
a dodávateľskú
základňu

Príprava obstarávania
pred odchodom na trh

Obstarávací proces

nákupná
stratégia

finalizácia
zmlúv

manžment
zmlúv

riadenie vzťahov
s dodávateľmi

a negociácia zmlúv

analýza
trhu

identifikácia
obchodných

potrieb

identifikácia
potenciálnych
dodávateľov

exekúcia
nákupnej
stratégie

Vysoký

Nízky

Čas strávený
na činnostiach
s  p r i d a n o u

hodnotou

€

vyhlásenie verejného obstarávania
vysvetľovanie súťažných 
podkladov
oprava súťažných podkladov
predkladanie ponúk
vysvetľovanie ponúk
vyhodnocovanie ponúk
informovanie o výsledku
podpis zmluvy s úspešným 
uchádzačom

plnenie v zmysle zmluvy
správa zmlúv a dodávateľov
zdokumentovanie procesu VO
archivácia
povinné zverejňovanie v zmysle ZVO
(súhrnné správy, zverejnenie objednávok 
a faktúr atď.)

vznik potreby
plán VO / Smernica
konflikt záujmov / zainteresovaná osoba
prieskum trhu
prípravné trhové konzultácie - PTK
a) teoretické
b) praktické
predpokladaná hodnota zákazky - PHZ
postup VO
súťažné podklady
a) žiadosť o predloženie ponúk
b) opis predmetu zákazky
c) kritériá na vyhodnotenie ponúk
d) zmluva
e) ostatné dokumenty
určenie primeraných lehôt
zdokumentovanie prípravy
kontrola podkladov pred vyhlásením




