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Všeobecne záväzné nariadenie obecného zastupiteľstva
KRAJNÉ

č. 1/2003
o verejnom obstarávaní
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom podľa § 6, odsek 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z. z. a
zákona č. 530/2002 Z. z. vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok I
Predmet úpravy
§1
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s § 1, § 13, zákona č.
263/99 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zákonov určiť metódy a postup
verejného obstarávania používaného obstarávateľom pri uzavieraní verejných zmlúv na
dodanie tovaru, verejných zmlúv na zhotovenie prác a na poskytnutie služieb.
2. Všeobecne záväzné nariadenie určuje postup verejného obstarávania metódou
podprahovou s nižšou cenou.
Článok II
Podprahová metóda s nižšou cenou
§2
1. Metóda verejného obstarávania sa označuje ako podprahová s nižšou cenou:
a) ak súčet rovnakých druhov tovarov alebo služieb bez DPH je najviac 250.000 Sk v
priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy,
b) ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok a prác, ktorých
úhrnná cena bez DPH počas trvania zmluvy je najviac 500.000 Sk.
Na uzavretie zmluvy sa použije zjednodušený postup verejného obstarávania.
Článok III
Postup pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou
§3
1. Obstarávateľ postupuje pri rokovaní bez zverejnenia tak, aby vynaložené náklady na
získanie predmetu obstarávania boli primerané jeho kvalite a cene.
Obstarávateľ podľa svojich podmienok určí finančný limit alebo vecný limit, pri ktorom
nebude vykonávať prieskum trhu.

§4
1. Finančný limit pre podprahovú metódu verejného obstarávania s nižšou cenou je
250.000 Sk pre § 2 odst. 1 písm. a 500.000 Sk pre § 2 odst. 1 písm. b.
2. Pri uzatváraní zmlúv sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem zmlúv, pri ktorých to
vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.
Článok VI
Ostatné metódy verejného obstarávania
§5
Pri ostatných metódach verejného obstarávania – verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie
konanie so zverejnením, rokovacie konanie bez zverejnenie sa postupuje z mysle zákona
č. 263/99 Z. z. v znení zákona č. 557/2001 Z. z. a zákona č. 530/2002 Z. z.
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o verejnom obstarávaní bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Krajnom uznesením číslo II/2003 zo dňa 20. 2. 2003.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. 3. 2003.

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

