Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné pre verejných obstarávateľov podľa § 7
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
platné od 20.04.2018
verejný obstarávateľ podľa
§ 7 ods. (1) písm. a) ZVO

Zákazka podľa limitu

zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky

Limit (v EUR bez DPH)

Limit (v EUR bez DPH)

tovary, služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu

< 15 000

tovary a služby nie bežne dostupné na trhu

< 50 000

stavebné práce nie bežne dostupné na trhu

< 150 000

potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov,
domovy sociálnych služieb*, ak tieto poskytujú stravovanie

< 200 000

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby

< 200 000

tovary a služby bežne dostupné na trhu

≥ 15 000 < 144 000

tovary a služby nie bežne dostupné na trhu

≥ 15000 < 221 000

≥ 15000 < 5 548 000

stavebné práce bežne dostupné na trhu
civilná podlimitná zákazka

verejný obstarávateľ podľa
§ 7 ods. (1) písm. b) až e) ZVO

≥ 15 000 < 144 000

≥ 50 000 < 221 000

stavebné práce nie bežne dostupné na trhu

≥ 150 000 < 5 548 000

potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov,
domovy sociálnych služieb*, ak tieto poskytujú stravovanie

≥ 200 000 < 221 000

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby)

≥ 200 000 < 750 000

tovary a služby, súťaž návrhov

≥ 144 000

≥ 221 000

potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov,
domovy sociálnych služieb*, ak tieto poskytujú stravovanie

≥ 221 000

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby)

≥ 750 000

stavebné práce

≥ 5 548 000

podlimitná koncesia

služby, stavebné práce

< 5 548 000

nadlimitná koncesia

služby, stavebné práce

≥ 5 548 000

civilná nadlimitná zákazka

* Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živn. podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
čevenou sú označené aktuálne zmeny (týkajú sa nadlimitných zákaziek)

Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné pre osoby podľa § 8 ods. (1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

platné od 20.04.2018
platné okrem výnimiek uvedených v § 8 ods. (3) a (4) ZVO

Zákazka podľa limitu

Predmet zákazky

dotované verejným obstarávateľom podľa
§ 7 ods. (1) písm. a) ZVO

Limit (v EUR bez DPH)

Limit (v EUR bez DPH)

tovary a služby

< 40 000

stavebné práce

< 140 000

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO
(sociálne služby a iné osobitné služby)

< 400 000

tovary a služby

≥ 40 000 < 144 000

stavebné práce

≥ 140 000 < 5 548 000

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO
(sociálne služby a iné osobitné služby)

≥ 400 000 < 750 000

tovary a služby, súťaž návrhov

≥ 144 000

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO
(sociálne služby a iné osobitné služby)

≥ 750 000

stavebné práce

≥ 5 548 000

podlimitná koncesia

služby, stavebné práce

< 5 548 000

nadlimitná koncesia

služby, stavebné práce

≥ 5 548 000

zákazka s nízkou hodnotou

podlimitná zákazka

nadlimitná zákazka

* Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

čevenou sú označené aktuálne zmeny (týkajú sa nadlimitných zákaziek)

Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné pre osoby podľa § 8 ods. (2)
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

platné od 20.04.2018

Zákazka podľa limitu

Predmet zákazky

Limit (v EUR bez DPH)

tovary a služby

< 40 000

stavebné práce

< 140 000

potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy
sociálnych služieb*, ak tieto poskytujú stravovanie

< 200 000

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby)

< 400 000

tovary a služby

≥ 40 000

stavebné práce

≥ 140 000

potraviny určené pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy
sociálnych služieb*, ak tieto poskytujú stravovanie

≥ 200 000

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby)

≥ 400 000

podlimitná koncesia

služby, stavebné práce

< 5 548 000

nadlimitná koncesia

služby, stavebné práce

≥ 5 548 000

zákazka s nízkou hodnotou

podlimitná zákazka

platné okrem výnimiek uvedených v § 8 ods. (3) a (4) ZVO
* Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov.

pozn. Služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO - ÚVO nešpecifikovalo nadlimitnú úroveň

Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné pre obstarávateľov podľa § 9
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
platné od 20.04.2018

Zákazka podľa limitu

nadlimitná zákazka

nadlimitná koncesia

Predmet zákazky

Limit (v EUR bez DPH)

tovary a služby, súťaž návrhov

≥ 443 000

stavebné práce

≥ 5 548 000

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby)

≥ 1 000 000

služby, stavebné práce

≥ 5 548 000

