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Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác
v podmienkach Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Táto Smernica dekana č. 1/2015 (ďalej len „Smernica SvF“) upravuje
a spodrobňuje ustanovenia Smernice rektora č. 2/2015-SR „Verejné obstarávanie v
podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ (ďalej len „Smernica
STU“) ako aj zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v oblasti
verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb
a zákaziek na uskutočnenie stavebných prác (ďalej tiež „T/S/SP“) v podmienkach
Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Čl. 2
Zákazky
1.

Zákazky obstarávané na úrovni SvF sa v zmysle zákona členia nasledovne:
a) zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako 1000 € bez DPH,
b) zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je:
- nižšia ako 20 000 € bez DPH - ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem
potravín alebo o zákazku na poskytnutie služby,
- nižšia ako 30 000 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných
prác,
c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky
je nižšia ako 40 000 € bez DPH,
d) zákazky s vyššou predpokladanou hodnotou ako v bodoch a) až c).

2.

Zákazky uvedené v bode a) tohto článku sa obstarávajú priamym zadaním tak,
aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho
kvalite a cene.

3.

Zákazky uvedené v bode b) a c) tohto článku sa obstarávajú prostredníctvom
elektronického trhoviska, ak ide o nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb
bežne dostupných na trhu, ako aj o zabezpečenie s tým súvisiacich činností.
V ostatných prípadoch sa obstarávanie zákaziek realizuje prieskumom trhu
s minimálne tromi ponukami. Podrobnosti upravuje Smernica STU.
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Tovary a služby

Predpokladaná hodnota
0 – 1000 € bez DPH
1000 – 20 000 € bez DPH

Stavebné práce

0 – 1000 € bez DPH
1000 – 30 000 € bez DPH

Potraviny

0 –1000 bez DPH
1000 – 40 000 € bez DPH

4.

Postup
Priame zadanie objednávky
Elektronické trhovisko/Prieskum
trhu
Priame zadanie objednávky
Elektronické trhovisko/Prieskum
trhu
Priame zadanie objednávky
Elektronické trhovisko/Prieskum
trhu

Zákazky uvedené v bode d) tohto článku sa obstarávajú postupom podľa článku
5 tejto Smernice.

Čl. 3
Obstarávanie zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska
1.

Obstarávanie zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska sa riadi
Smernicou STU a je v kompetencii fakulty. Realizáciu výberu dodávateľa cez
elektronické trhovisko pre SvF môžu uskutočňovať len poverení zamestnanci
SvF, ktorí majú pridelený prístup do elektronického trhoviska. Podrobnosti sú
uvedené v Smernici STU, články 17-19.

2.

Poverenými zamestnancami fakulty sú:
- Ing. Milan Potočár, Mgr. Jana Tarová – pre oblasť IKT a laboratórnych
prístrojov,
- Ivan Jaslovský, Andrea Unčíková – pre oblasť služieb, stavebných prác
a ostatných komodít.
Čl. 4
Obstarávanie zákaziek prieskumom trhu

1.

Obstarávanie zákaziek prieskumom trhu sa riadi Smernicou STU a je v
kompetencii fakulty.

2.

Prieskum trhu vykonáva kontaktná osoba poverená vedením organizačnej zložky
fakulty.

3.

Povinnosti kontaktnej osoby sú upravené v Smernici STU.

4.

Vedenie organizačnej zložky a jej kontaktná osoba vopred konzultuje prieskum
trhu s osobami poverenými na výkon kontroly pre príslušnú oblasť pri
zohľadnení zákona o verejnom obstarávaní podľa Smernice SvF, článok 7.

5.

Prieskum trhu sa uskutočňuje predpísanou formou pred zadaním objednávky do
IS Magion.
Dokumentáciu z prieskumu trhu ukladá poverený zamestnanec SvF.

6.
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Čl. 5
Nadlimitné, podlimitné zákazky
1.

Verejné obstarávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek zabezpečuje
výhradne len Oddelenie pre verejné obstarávanie Rektorátu STU (ďalej len OVO)
v spolupráci s pracoviskom fakulty, pre ktoré sa zákazka obstaráva.

2.

Súčinnosť fakulty s OVO zabezpečuje konzultant fakulty v zmysle Smernice STU.

3.

Verejné obstarávanie je možné začať až po schválení plánu verejného
obstarávania, resp. po odsúhlasení verejného obstarávania zákazky nad rámec
plánu verejného obstarávania v zmysle Smernice STU.

4.

Požiadavku na verejné obstarávanie tovarov, služieb alebo stavebných prác
adresovanú na OVO vypĺňa cieľové pracovisko fakulty, pre ktoré sa obstaráva
zákazka, a to v dostatočnom časovom predstihu v zmysle Smernice STU.
Požiadavka na verejné obstarávanie sa považuje za doručenú len v prípade, že je
vyplnená úplne. Osobitné povinnosti súčastí STU pri verejnom obstarávaní sú
uvedené v Smernici STU.

Čl. 6
Tovary a služby spoločné pre STU
1.

Verejné obstarávanie pre tovary a služby spoločné pre STU organizuje OVO.

2.

Spoločné tovary a služby je možné nakupovať iba u zmluvného dodávateľa STU
vybraného na základe VO.

3.

Zmluvy nadobúdajú v zmysle zákona účinnosť na druhý deň po ich zverejnení
v Centrálnom registri zmlúv. Adresa Centrálneho registra zmlúv:
http://www.crz.gov.sk/

Čl. 7
Personálne zabezpečenie
1.

Konzultantom SvF pre verejné obstarávanie je na základe poverenia rektora STU
Ing. Milan Potočár.

2.

Osobami poverenými na výkon kontroly pri aplikovaní zákona o verejnom
obstarávaní a tiež osobami s písomným potvrdením o ich oprávnení konať v
mene STU vo veciach verejného obstarávania prostredníctvom elektronického
trhoviska za SvF STU sú pre vybrané okruhy komodít:
 Ing. Milan Potočár – kancelárska a výpočtová technika,
 Ivan Jaslovský – stavebné práce a všetky ostatné tovary a služby.

4

1.

Čl. 8
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
Za oboznámenie podriadených zamestnancov s touto smernicou zodpovedá
príslušný vedúci organizačnej zložky.

2.

Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať len dekanom
podpísanými dodatkami.

3.

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.

4.

Touto smernicou sa zrušuje Smernica dekana č. 1/2013 a všetky predchádzajúce
vnútorné predpisy týkajúce sa verejného obstarávania na SvF.

Bratislava, 22.05.2015

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., v.r.
dekan
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