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Vnútorný predpis č. 12/2022 

Dodatok č.2 

k Smernici č. 118/2017 o verejnom obstarávaní 

 

Článok I 

Smernica Akadémie umení č. 118/2017 o verejnom obstarávaní na Akadémii umení v Banskej Bystrici 

a Dodatok č. 1 k smernici (ďalej len „Smernica č. 118/2017“) 

sa s účinnosťou od 31. marca 2022 z dôvodu zmeny zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 

 m e n í   a   d o p ĺ ň a  takto: 

 

1. v celej Smernici a dodatku č.1 k tejto smernici sa výraz „elektronické trhovisko“ nahrádza 

výrazom „elektronická platforma“. 

 

2. v zmysle § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa v Článku II. Smernice č. 118/2017 s názvom 

Finančné limity  mení bod 3 a nahrádza sa novým znením, ktoré znie: 

              „3. Zákazka je podlimitná, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit  

                    uvedený v § 5 ods. 2 zákona (ods. 2 tohto článku) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 

a) 180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na   

poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným 

obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e), 

b) 300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“ 

 

3. v zmysle § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa v Článku II. Smernice č. 118/2017  s názvom 

Finančné limity  vypúšťa bod 4. 

 

4. Doterajší bod 5 sa mení a označuje sa ako bod 4 a znie: 

 

„4. Zákazka s nízkou hodnotou je zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na 

poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná 

hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v bode 3. tohto článku a súčasne rovnaká alebo 

vyššia ako 10 000,-EUR v priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy, ak sa zmluva 

uzatvára na dlhšie obdobie ako na jeden kalendárny rok.“ 

 

5. Doterajší bod 6 sa označuje ako bod 5. 
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6. V zmysle § 13 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní sa v Čl. III Smernice č.118/2017 v ods.2 na 

konci vety sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úrad vlády 

Slovenskej republiky“. 

7. V Článku VI. Smernice č. 118/2017  sa mení bod 1 a znie: 

„Pre zadávanie podlimitnej zákazky sa primerane použijú ustanovenia paragrafov §112 – §116 Bežný 

postup pre podlimitné zákazky, resp. paragrafov §109 – §111 Zjednodušený postup pre zákazky na bežne 

dostupné tovary a služby.“   

8. Článok VII. Smernice č.118/2017 sa mení a znie: 

„Čl. VII  

Postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 

1. Postup podľa § 117 odst. 1 zákona – ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 

70 000€ pre tovary a služby a nižšia ako 180 000€ pre stavebné práce – verejný obstarávateľ 

môže zadať zákazku priamo uchádzačovi vybranému na základe vlastného prieskumu trhu, 

resp. vyzvať na predloženie ponuky len jeden hospodársky subjekt, za dodržania zásady, že 

vynaložené náklady na predmet zákazky sú hospodárne. O vykonaní prieskumu trhu sa 

vyhotovuje záznam ( príloha č. 1 smernice ). 

2. Postup podľa § 117 odst. 1 zákona – ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia  ako 

70 000€ pre tovary a služby a nižšia ako 180 000€ pre stavebné práce – v prípade, ak sa 

verejný obstarávateľ rozhodne vyzvať na predloženie ponuky viaceré hospodárske subjekty, 

je povinný túto výzvu uskutočniť prostredníctvom elektronickej platformy. 

3. Postup podľa § 117 odst. 5 a 6 – ak predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako 70 000€ 

pre tovary a služby a vyššia ako 180 000€ pre stavebné práce – v takomto prípade je verejný 

obstarávateľ povinný odoslať výzvu na predkladanie ponúk na uverejnenie 

prostredníctvom elektronickej platformy. Výzva sa pri tomto postupe zverejňuje vo 

Vestníku verejného obstarávania. 

Článok II 

 

1. Ostatný text Smernice č. 118/2017 a Dodatku č. 1 ostáva bez zmeny. 

2. Tento Dodatok č. 2 k Smernici č.118/2017 o verejnom obstarávaní na Akadémii umení  

     v Banskej Bystrici nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňa 31.3. 2022. 

 

 

V Banskej Bystrici, 30. 3. 2022 

 

        prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

rektor AU 

 


