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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
 
 

V Bratislave, 28. 06. 2017 
 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 25 bod 1 
smernice rektora číslo 10/2016–SR zo dňa 31. 05. 2016 Verejné obstarávanie 
v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „smernica“) 
 

vydáva 
 

nasledovný  
Dodatok číslo 1 

k smernici rektora číslo 10/2016-SR zo dňa 31. 05.2016 
Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 

 
Článok I. 

 
Smernica rektora číslo 10/2016 – SR Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „smernica rektora číslo 10/2016“) sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V celom texte smernice rektora číslo 10/2016-SR sa slová  „v znení zákona 

č. 438/2015 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov“. 
 

2. V celom texte smernice rektora číslo 10/2016-SR sa slovo „EUR“ alebo skratka „€“ 
nahrádza slovom „eur“ v príslušnom gramatickom tvare. 

 
3. K  slovám „Príloha číslo ... k smernici rektora číslo 10/2016-SR zo dňa 31. 05. 2016 

Verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ 
sa pripájajú slová „ v znení dodatku číslo 1 zo dňa 28. 06. 2017“. 

 
4. V článku 3 bod 3 sa číslica „5 000“ nahrádza číslicou „15 000“, číslica „20 000“ 

sa nahrádza číslicou „50 000“ a číslica 70 000“ sa nahrádza číslicou „150 000“. 
 

5. V článku 4 bod 1 sa pred bodkou dopĺňajú slová „prostredníctvom systému e-
procurement na stránke www.eprocurement.sk, ktorý zabezpečuje spoločnosť e-
BIZ s.r.o.“ 

 
6. V článku 4 bod 3 prvá veta znie: 

„Súčasti STU sú povinné vkladať podklady na plán VO prostredníctvom systému e-
procurement a následne vytlačené zo systému v listinnej podobe doručiť 
na Útvar VO Rektorátu STU, a to prostredníctvom konzultanta, najneskôr do 15. 
decembra príslušného kalendárneho roka.“. 

http://www.eprocurement.sk/
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7. V článku 5 bod 2 písm. f) znie: 

“f)   v prípadoch, ak je zodpovednou osobou dekan alebo riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU, 
na požiadanie príslušnej súčasti STU posudzuje návrhy postupov 
a dokumentáciu všetkých zákaziek s vyššou predpokladanou hodnotou ako 
5 000 eur bez DPH, a to pred ich vyhlásením,“. 

 
8.  V článku 5 bod 2 písm. m) znie: 

„m) ak výsledkom verejného obstarávania má byť zmluva alebo rámcová dohoda 
(ďalej len „zmluva“), predkladá návrh tejto zmluvy na pripomienkovanie tým 
súčastiam STU, ktorých sa predmet zmluvy týka, a to ešte v procese prípravy 
súťažných podkladov. Výzva/oznámenie sa zverejnia až na základe 
odsúhlasenia návrhu zmluvy dotknutými súčasťami STU.“. 

Doterajšie písmená m) až q) sa označujú ako n) až r).  
 

9. V článku 12 bod 2 sa číslica „5 000“ nahrádza číslicou „15 000“. 
 

10. V článku 12 bod 3 sa číslica „1 000“ nahrádza číslicou „5 000“. 
 

11. V článku 12 bod 4 znie: 
 
„(4)   Postupy vo verejnom obstarávaní graficky v eurách bez DPH: 
 
4.1 Bežne dostupný T/S/SP 

Finančný limit bez DPH Postup  Realizuje 

do  5 000  Bez prieskumu trhu súčasť STU  

5 000 <15 000 Prieskum trhu súčasť STU  

15 000<209 000 Elektronické trhovisko T/S súčasť STU  

 
 

4.2 Bežne nedostupný T/S/SP – bez využitia elektronického trhoviska 

Finančný limit bez DPH Postup  Realizuje 

do  5 000  Bez prieskumu trhu  súčasť STU  

5 000  < 50 000  Prieskum trhu pre T/S súčasť STU  

5 000 < 150 000  Prieskum trhu pre SP súčasť STU  

50 000 < 209 000  podlimitné zákazky bez využitia 
elektronického trhoviska - § 113 
zákona T/S 

Útvar VO Rektorátu 
STU 

150 000 < 5 225 000  podlimitné zákazky bez využitia 
elektronického trhoviska - § 113 
zákona  SP 

Útvar VO Rektorátu 
STU 

nad 209 000  Nadlimitná zákazka  - § 65 a nasl. 
zákona  T/S 

Útvar VO Rektorátu 
STU 

nad 5 225 000  Nadlimitná zákazka  - § 65 a nasl. Útvar VO Rektorátu 
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zákona   SP STU 

 
4.3 Potraviny 

Finančný limit bez DPH Postup  Realizuje 

5 000 < 40 000  Prieskum trhu pre potraviny súčasť STU  

 
12. V článku 18 bod 2 tabuľka znie: 

 Finančný limit v eurách bez DPH Druh 

1 ≥    15 000  do < 209 000  Tovary/T 

2 ≥    15 000  do < 209 000  Služby/S 

3 ≥    15 000  do < 5 225 000  Stavebné práce/SP 

 
13. V článku 16 bod 7 sa číslica „20 000“ nahrádza číslicou „50 000“ a číslica 

„70 000“ sa nahrádza číslicou „150 000“. 
 
14. V článku 17 bod 1 sa slová „Lazar Consulting“ nahrádzajú slovami „e-BIZ“. 

 
15. V článku 21 bod 4 sa slová igor.kolenicka@stuba.sk nahrádzajú slovami 

„vedúceho útvaru verejného obstarávania Rektorátu STU!. 
 

16. V prílohe číslo 6 smernice rektora číslo 10/2016-SR sa slová „5 bod 2 písm. p)“ 
nahrádzajú číslicou „16“. 

 
 

Článok II. 
 

1. Ostatné ustanovenia smernice rektora číslo 10/2016-SR vrátane je príloh 
zostávajú nedotknuté. 
 

2. Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 10/2016-SR nadobúda účinnosť dňom 
01. júl 2017. 

 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.1 
rektor 

                                                        
1
 Originál podpísaného dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 10/2016-SR Verejné obstarávanie 

v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je uložený a k nahliadnutiu prístupný 
na právnom a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

mailto:igor.kolenicka@stuba.sk

