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Čo je verejné obstarávanie ???

 Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy upravené
zákonom, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže
návrhov – jednoducho povedané, ak sa nakupuje za verejné
zdroje a predmet zákazky nie je vyňatý z pôsobnosti zákona.

 Zákazka je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo
viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na
jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými
uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie
služby.

 organizačný útvar organizácie identifikuje potrebu obstarania
určitej komodity → spraví prieskum trhu a pripraví opis
zákazky → uskutočnení sa proces verejného obstarávania →
uzavretie zmluvy → sledovanie plnenia zmluvy



Kde hľadať základnú úpravu legislatívnu úpravu 
verejného obstarávania ?

 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, schválený 18. 11. 2015, účinnosť od 18. 4. 2016

 Systematika zákona o VO – 7 častí

 • základné ustanovenia • postupy zadávania nadlimitných zákaziek •
zadávanie podlimitných zákaziek, zadávanie zákaziek s nízkou
hodnotou • súťaž návrhov • zadávanie zákaziek v oblasti obrany a
bezpečnosti • správa vo verejnom obstarávaní • záverečné
ustanovenia

 Smernica EPaR 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií

 Smernica EPaR 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení
smernice 2004/18/ES

 Smernica EPaR 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi
pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES



Vysvetlíme si základné pojmy vo verejnom 
obstarávaní – kto súťaží o zákazku ...

 hospodársky subjekt - fyzická osoba, právnická osoba
alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar,
uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu

 záujemca - hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť
vo verejnom obstarávaní

 uchádzač - hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku

 subdodávateľ - hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo
uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú
zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie

 skupina dodávateľov



Vysvetlíme si základné pojmy vo verejnom 
obstarávaní – kto vyhlasuje súťaž ...

 Verejný obstarávateľ (§ 7)

 Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi (ministerstvá)

 obec, vyšší územný celok,

 právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel
plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú
priemyselný charakter alebo obchodný charakter a je úplne
alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom,
kontrolovaná verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ
vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho
orgánu alebo kontrolného orgánu

 združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní
obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. a) až d)



Vysvetlíme si základné pojmy vo verejnom 
obstarávaní – kto vyhlasuje súťaž ...

 Dotovaný obstarávateľ (osoba podľa § 8 ods. 1)

 ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný
obstarávateľ ani obstarávateľ viac ako 50% finančných
prostriedkov (napr. z fondov EÚ) na dodanie tovaru, na
uskutočnenie stavebných prác (napr. malé/stredné podniky)

 Obstarávateľ (§ 9)

 právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo
nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva,
finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a
vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v zákone
(elektroenergetika, plynárstvo, vodné hospodárstvo, doprava,
poštové služby)



Základné rozdelenie zákaziek → civilné vs. obrana               
a bezpečnosť 

 Civilná zákazka na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných
prác, poskytnutie služieb

 Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti (piata časť zákona)

 dodanie vojenského vybavenia

 dodanie citlivého vybavenia (spojené s utajovanými
skutočnosťami)

 uskutočnenie SP, dodanie T alebo poskytnutie S ... súvisiace s
dodávkou vojenského/citlivého vybavenia

 uskutočnenie SP alebo poskytnutie S na osobitné vojenské
účely

 uskutočnenie SP alebo poskytnutie S, ktoré majú citlivý
charakter



Zákazky z pohľadu finančných limitov 

 Nadlimitné zákazky

 Nadlimitné verejné súťaže s využitím elektronického
trhoviska

 Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska

 Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

 Zákazky s nízkou hodnotou

 Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o
verejnom obstarávaní

 Výnimky bez ohľadu na finančný limit

 Výnimky v limite podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou
hodnotou



Veľa čísiel ... Finančné limity pre nadlimitné 
zákazky

Nadlimitná zákazka – civilná

Verejný obstarávateľ Obstarávateľ

PHZ Postup PHZ Postup

Tovar
Služba
Služba uvedená
v prílohe č.1 
zákona

≥ 144 000 eur
≥ 221 000 eur
≥ 750 000 eur

Druhá časť

(prvá a druhá

hlava) zákona

≥ 443 000 eur

≥ 1 000 000 eur
Druhá časť (prvá a tretia 

hlava) zákona

Stavebné práce ≥ 5 548 000 eur ≥ 5 548 000 eur



Nové finančné limity od 1.1.2019 pre verejných 
obstarávateľov

 Zákazky do 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok → mimo pôsobnosť ZVO

 Zákázky s nízkou hodnotou na tovary a služby → od 5 000 eur
do 70 000 eur

 Zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce → od 5 000 eur
do 180 000 eur

 Zákazky s nízkou hodnotou na služby podľa prílohy č. 1 k ZVO →
od 5 000 eur do 260 000 eur

 Podlimitné zákazky na tovary a služby → od 70 000 eur
do 144 000 eur/221 000 eur

 Podlimitné zákazky na stavebné práce → od 180 000 eur
do 5 548 000 eur

 Podlimitné zákazky na služby podľa prílohy č. 1 k ZVO → od 260 000
eur do 750 000 eur



Zákazky, na ktoré sa ZVO nevzťahuje – výnimky 

 Kde hľadať výnimky? § 1 ods. 2 až 14 a § 8 ods. 2 ZVO (finančné
prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej
prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva)

 Výnimky bez ohľadu na finančný limit (napr.):

 nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb
a iných nehnuteľností

 in-house zákazky (tzv. vnútorné obstarávanie)

 vysielací čas (rozhlas, TV, internetové vysielanie)

 Výnimky pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou (napr.):

 činnosť znalca, tlmočníka, prekladateľa

 umelecký výkon

 zákazky zadávané medzi verejnými obstarávateľmi navzájom

 zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy



In-house zákazky
 Úprava v ustanovení § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z.

 Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne a zároveň musia
byť splnené počas celého trvania realizácie predmetnej zákazky:

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu
obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými
zložkami → má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj
významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby

b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva
pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný
obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto
verejným obstarávateľom → vezme sa do úvahy priemerný
celkový obrat za posledné roky, ak údaje nie sú dostupné →
podnikateľský plán

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť
súkromného kapitálu → ak bolo preukázané, že v čase zadávania
zákazky prijímateľ vedel o vstupe súkromného kapitálu, výdavky
sú neoprávnené



Nové výnimky od 1.1.2019 a nová povinnosť ...
 Nové výnimky vo finančnom limite podlimitnej zákazky a

zákazky s nízkou hodnotou, na ktoré sa pôsobnosť ZVO
nevzťahuje:

 § 1 ods. 12 písm. l) ZVO: dodanie tovaru alebo poskytnutie služby
súvisiacej so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva SR
v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodnom zoskupení

 § 1 ods. 12 písm. q) ZVO: dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom
je verejný obstarávateľ a dodávateľom verejný obstarávateľ,
ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo
poskytuje službu

 § 1 ods. 12 písm. w) ZVO: letecká preprava osôb poskytovaná
priamo leteckým dopravcom v rámci pravidelných leteckých
dopravných služieb

 povinnosť uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách, so
zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie
kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa nevzťahuje ZVO (ak neboli
zverejnené v CRZ)



Nové výnimky od 1.1.2019
 § 1 ods. 12 písm. x) ZVO: dodanie živých zvierat,

 § 1 ods. 12 písm. y) ZVO: dodanie krmív určených pre zvieratá v
zoologických záhradách,

 § 1 ods. 12 písm. z) ZVO: dodanie tovaru alebo poskytnutie služby
pre zákazky určené výlučne na výskumné, experimentálne,
študijné alebo vývojové účely a ide o verejného obstarávateľa
začleneného do sektora výskumu a vývoja podľa osobitného
predpisu,

 § 1 ods. 12 písm. aa) ZVO: príprava a zabezpečenie
medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni
prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR alebo člena vlády SR

 § 1 ods. 14 ZVO: tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej
predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva
uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok

 Vypustenie osôb podľa § 8 ods. 2 (ktorým verejný obstarávateľ
poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP) zo ZVO –
od 26. septembra 2018



Odporúčané pravidlá pri obstarávaní zákaziek, na ktoré 
sa ZVO nevzťahuje

 každé použitie výnimky odporúčame riadne zdôvodniť a podložiť
relevantnou dokumentáciou

 v relevantných prípadoch → použiť prieskum trhu → prieskum
trhu by mal preukázať, že zákazka, ktorá bude zadaná priamo
dodávateľovi je hospodárnejšia oproti ponukám iných
dodávateľov zisteným v rámci prieskumu trhu.

 Ako realizovať prieskum trhu?

 aktuálnu cenovú ponuku hospodárskeho subjektu, v prospech
ktorého bude zadaná zákazka v režime výnimky porovnať
s cenovými ponukami iných dodávateľov

 Ak je to objektívne možné, prijímateľ realizuje prieskum trhu pre
účely overenia hospodárnosti tak, že aktuálnu cenovú ponuku
hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého bude zadaná zákazka
v režime výnimky, porovná s cenovými ponukami minimálne
ďalších dvoch hospodárskych subjektov → hospodárske subjekty
musia byť oprávnené dodávať tovar, poskytovať služby, alebo
realizovať stavebné práce, ktoré tvoria predmet zákazky



Ako začínam proces verejného obstarávania? → určením 
predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)

 PHZ sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom
ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných
limitov

 PHZ sa určuje ako cena bez DPH

 PHZ určím na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký
alebo porovnateľný predmet zákazky → CRZ, web

 Prieskum trhu → oslovenie vybraných záujemcov so žiadosťou
o predloženie cenovej ponuky

 Prípravné trhové konzultácie

 Koľkými údajmi o cenách potenciálnych záujemcov o zákazku musí
verejný obstarávateľ disponovať?

 V akom časovom období musí verejný obstarávateľ údaje o cene
získať, aby boli považované za aktuálne?

 Ako vypočítam PHZ pri zmluve uzavretej na dobu neurčitú? Ako 48-
násobok mesačnej platby



Ďalšie pravidlá na určovanie PHZ

 do PHZ sa musí zahrnúť aj hodnota

 opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,

 všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,

 ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo
účastníkom súťaže návrhov,

 predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný
obstarávateľ poskytne dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na
uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie
stavebných prác

 ak je zákazka vnútorne rozdelená na časti, celková PHZ tvorí
súčet hodnôt jednotlivých častí zákazky

 povinnosť verejného obstarávateľa v dokumentácii
k verejnému obstarávaniu uchovávať aj informácie a podklady,
na základe ktorých určil PHZ



Prípravné trhové konzultácie (§ 25)

 verejný obstarávateľ môže pred začatím VO uskutočniť trhové
konzultácie s cieľom požiadať o radu alebo prijať radu od nezávislých
odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú
možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného
obstarávania, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší
princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti

 ak záujemca alebo uchádzač poskytol verejnému obstarávateľovi radu
(konzultáciu) alebo sa iným spôsobom podieľal na príprave postupu
VO, verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia, aby sa účasťou
daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž ...
Aké opatrenia?

 najmä oznámenie príslušných informácií ostatným záujemcom alebo
uchádzačom, ktoré sa vymenili alebo vyplynuli z konzultácií

 verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, resp. vo výzve na predkladanie ponúk (podlimitná
zákazka), internetovú adresu, na ktorej sú príslušné informácie
dostupné



Rozdelenie zákaziek na časti (§ 28) – 1 zákazka VO 
je vnútorne rozdelená na samostatné časti

 verejný obstarávateľ môže rozdeliť zákazku na
samostatné časti, pričom v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania určí veľkosť a predmet takýchto
častí a uvedie, či ponuky možno predložiť na jednu časť,
niekoľko častí alebo všetky časti

 ak verejný obstarávateľ nerozdelí nadlimitnú zákazku na
časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch

 ak ponuky možno predložiť na niekoľko častí alebo všetky
časti, verejný obstarávateľ môže obmedziť počet častí,
ktoré možno zadať jednému uchádzačovi



Nedovolené rozdelenie zákaziek na samostatné 
zákazky s cieľom vyhnúť sa prísnejšiemu postupu VO                   

(§ 6 ods. 16)
 zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej

predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú
hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona

 Ako sa posudzuje nedovolené rozdelenie zákazky?

 vecná (predmet zákazky), miestna (miesto realizácie zákazky),
časová súvislosť (zákazky vyhlásené počas určitého
vymedzeného obdobia)

 Je dôležité si položiť otázku, či bolo možné predvídať opätovnú
požiadavku na obstarávanie obdobných tovarov, prác alebo
služieb?

 Ide o nedovolené rozdelenie zákazky, ak počas 3 mesiacov
vyhlásim 2 zákazky na výpočtovú techniku podlimitným
postupom s využitím EKS a PHZ každej zákazky je 60 000 eur bez
DPH?



Podmienky účasti

 kvalifikačné kritériá skúmajúce osobu záujemcu/
uchádzača

 predpokladom na vyhodnotenie ponuky ako úspešnej je
splnenie podmienok účasti

 najčastejším nedostatkom pri kontrole je nastavenie
neprimeraných a diskriminačných podmienok účasti

 Ako rozdeľujeme podmienky účasti?

 Osobné postavenie

 Finančné a ekonomické postavenie

 Technická alebo odborná spôsobilosť



Osobné postavenie (§ 32)

 VO sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:

 nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne
odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

 Preukazuje sa doloženým výpisom z registra trestov nie starším
ako tri mesiace.



Osobné postavenie

 nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu

 Preukazuje sa doloženým potvrdením zdravotnej
poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace.

 Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ak
zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky
platiť v splátkach.



Osobné postavenie

 nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

 Preukazuje sa doloženým potvrdením miestne
príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace.

 Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ak
zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky
platiť v splátkach.

 nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v
reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

 Preukazuje sa doloženým potvrdením príslušného súdu
nie starším ako tri mesiace.



Osobné postavenie

 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu

 Preukazuje sa doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky.

 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

 Preukazuje sa doloženým čestným vyhlásením.

 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného
porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných
predpisov,) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať

 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady, ak
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z
informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu



Osobné postavenie
 nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo

preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného
porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ
a obstarávateľ preukázať

 Ako je to z dokladmi zahraničných uchádzačov?

 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo
obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z
požadovaných dokladov, možno ich nahradiť čestným vyhlásením
podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom
podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom,
inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu uchádzača alebo záujemcu.



Zoznam hospodárskych subjektov
 informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je

ÚVO

 slúži na preukázanie osobného postavenia a nahrádza
jednotlivé doklady → hospodársky subjekt vo verejnom
obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok
účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov

 zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva
s platnosťou na 3 roky

 zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný
voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v
ňom nie je potrebné v postupoch verejného
obstarávanie overovať



Finančné a ekonomické postavenie (§ 33)

 Dispozitívny charakter, t. j. verejný obstarávateľ môže
vyžadovať aj iné primerané podmienky účasti finančného a
ekonomické postavenia, ako sú upravené v ustanovení § 33

 vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky

 potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za
škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný
predpis

 súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich

 prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľad
o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka,
najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.



Finančné a ekonomické postavenie (§ 33)
 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a

ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah

 V takomto prípade preukáže verejnému obstarávateľovi, že pri
plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia.

 Ako to preukáže? → písomnou zmluvou uzavretou s treťou
osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a
ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať
záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) – oprávnenie podnikať v
predmete zákazky – a nesmú u nej existovať dôvody na
vylúčenie



Technická alebo odborná spôsobilosť (§ 34)
 taxatívny charakter, je možné vyžadovať iba podmienky účasti, ktoré s

technickou alebo odbornou spôsobilosťou spája zákon

 zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce
tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona

 zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o
uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

• bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
dokladom je referencia,

• bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto
zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač
alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu
o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

 Ak je to potrebné na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže,
verejný obstarávateľ môže určiť dlhšiu dobu.



Technická alebo odborná spôsobilosť (§ 34)
 ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a

odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie
ponúk

 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva,
ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy

 ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o
priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte
riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky

 údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom
vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií
na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie
služby



Technická alebo odborná spôsobilosť (§ 34)

 ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, vzorkami, opismi alebo
fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to
verejný obstarávateľ vyžaduje alebo certifikátmi alebo
potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na
technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce
sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo
určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu

 údajmi o riadení dodávateľského reťazca a systému
sledovania, ktorý uchádzač alebo záujemca bude môcť
použiť pri plnení zmluvy

 uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač
alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom



Technická alebo odborná spôsobilosť (§ 34)
 uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti

alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej,
tretej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah

 musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti

 Ako to preukáže? písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy
musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité
musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie; oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o
požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo
relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač alebo záujemca
môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať
stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.



Určenie podmienok účasti (§ 38) pozor na 
primeranosť a nediskriminovať ...

 verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, v súťažných podkladoch

 podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia,

 podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia
a doklady na ich preukázanie, ak sa vyžadujú,

 podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti a doklady na ich preukázanie, ak sa vyžadujú

 podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určí na preukázanie
splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a
musia súvisieť s predmetom zákazky

 verejný obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov alebo od
záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického
postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti



Návod na určenie primeraného obratu dáva priamo 
zákon ...

 požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nesmie presiahnuť

 dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej na obdobie 12
mesiacov, ak je trvanie zmluvy alebo rámcovej dohody dlhšie ako 12
mesiacov,

 dvojnásobok predpokladanej hodnoty, ak je trvanie zmluvy, rámcovej
dohody alebo koncesnej zmluvy rovnaké alebo kratšie ako 12
mesiacov

 Vyšší minimálny obrat môžem vyžadovať iba, ak ide o tovary, stavebné
práce alebo služby, ktorých povaha je spojená s osobitným rizikom;
túto požiadavku odôvodní v súťažných podkladoch.

 Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje obrat za viac ako
jeden hospodársky rok, jeho výšku môže určiť iba súhrnne za určené
obdobie → čo to znamená? → nepožadujem obrat 100 000 eur za
každý z rokov 2015, 2016, 2017, ale súhrnný obrat 300 000 eur za roky
2015-2017



Jednotný európsky dokument JED
 JED je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže

predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom

 JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho
subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, spĺňa
objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu
obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ
obmedzil počet záujemcov, poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil
JEDom.

 Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a
ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED
obsahuje informácie aj o tejto osobe.



Jednotný európsky dokument JED

 ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ
môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného
obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo
záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo
dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom

 uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému
obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu

 ak verejný obstarávateľ má k dokladom prístup, tieto od
uchádzača alebo záujemcu nevyžaduje a požadované informácie
získa na základe prístupu do elektronickej databázy; verejný
obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo
dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a
ktoré sú aktuálne a platné



Opis predmetu zákazky
 podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných

podkladoch

 Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ opísať jednoznačne,
úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré
zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným
postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov okrem
náležite odôvodnených prípadov; musia byť určené tak, aby bol
zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo
záujemcov a zabezpečená hospodárska súťaž

 § 42 ods. 3 technické požiadavky sa nesmú odvolávať na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie,
patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by
tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých
záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky;
takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať
predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto
odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“



Zábezpeka
 Aký účel plní zábezpeka ponuky? → zabezpečenie viazanosti ponuky

 Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie
záruky, alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet
verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

 Zábezpeka nesmie presiahnuť

 5% z PHZ a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur, ak ide o nadlimitnú
zákazku,

 3% z PHZ a nesmie byť vyššia ako 100 000 eur, ak ide o podlimitnú
zákazku.

 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač
odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo neposkytne
súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu.

 Lehota viazanosti ponúk nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty, lehotu
viazanosti ponúk nemožno predĺžiť.

 Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže uchádzač
predložiť v listinnej podobe.



Kritériá na vyhodnotenie ponúk (§ 44)

 ... musia súvisieť s predmetom zákazky, byť
nediskriminačné a musia podporovať hospodársku
súťaž → rozhodnú o úspešnom uchádzačovi

 Ponuky sa vyhodnocujú na základe

 najlepšieho pomeru ceny a kvality,

 nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti
najmä nákladov počas životného cyklu alebo

 najnižšej ceny



Kritériá na vyhodnotenie ponúk (§ 44)
 najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny alebo 

nákladov a ďalších kritérií, ktoré zahŕňajú 

 kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne hľadiská súvisiace
s predmetom zákazky – najmä:

 kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné
vlastnosti,

 prístupnosť, riešenia vhodné pre všetkých používateľov,

 sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky,

 obchodovanie a jeho podmienky,

 organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na
plnenie zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať
významný vplyv na úroveň plnenia,

 záručný servis, pozáručný servis, technická pomoc, dodacie
podmienky, ako je dátum dodania, spôsob dodania, lehota
dodania (lehota poskytnutia služby/lehota výstavby alebo termín
ukončenia



Prečo by sme mali používať aj iné kritériá ako 
najnižšia cena?

 Modelová situácia: Verejný obstarávateľ si nie je istý, akú
úroveň technického riešenia (kvality) si môže vzhľadom na
finančné prostriedky, ktorými disponuje, dovoliť.

 Možné riešenie 1: v technickej špecifikácii požaduje nižšiu
úroveň technického riešenia (kvality) a použije kritérium
najnižšia cena

 Výsledok: verejný obstarávateľ síce nakúpi za najnižšiu cenu,
možno ešte lacnejšie než predpokladal, ale bude mu dodaná
nižšia úroveň technického riešenia

 Možné riešenie 2: v technickej špecifikácii požaduje nižšiu
úroveň technického riešenia (kvality) a použije kritérium
najlepší pomer ceny a kvality

 Výsledok: uchádzači môžu ponúknuť aj vyššiu úroveň
technického riešenia (kvality) než je minimálna úroveň a za
vyššiu úroveň získajú v hodnotení vyšší počet bodov



Prečo by sme mali používať aj iné kritériá ako 
najnižšia cena?

 Modelová situácia: Verejný obstarávateľ má prioritne záujem o
čo najvyššiu kvalitu (napr. odborné poradenské služby).

 Možné riešenie 1: v podmienkach účasti stanoví čo
najprísnejšie požiadavky na skúsenosti a prax kľúčových
expertov

 Výsledok: riziko, že podmienky účasti nastaví neprimerane
prísne a bude mu predložený nízky počet ponúk alebo iba
1 ponuka

 Možné riešenie 2: v podmienkach účasti stanoví minimálne
požiadavky na skúsenosti a prax expertov a v rámci kritérií na
vyhodnotenie ponúk získa lepšie bodové hodnotenie ten
uchádzač, ktorý ponúkne expertov s vyššou úrovňou skúseností

 Výsledok: uchádzači môžu ponúknuť najlepších expertov, akými
disponujú



Váhovosť kritérií & zakázané kritériá
 Verejný obstarávateľ je povinný určiť každému z kritérií

(s výnimkou prípadov, ak hodnotí iba najnižšiu cenu), relatívnu
váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným
maximálnym rozpätím (napr. v bodoch alebo %) a určí pravidlá
hodnotenia kritérií (spôsob prideľovania bodov, hodnotenia
úmerou a pod.)

 Relatívnu váhu uvedie verejný obstarávateľ v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch
alebo vo výzve na predkladanie ponúk

 Ak nemožno z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu
kritérií, verejný obstarávateľ ich uvedie v zostupnom poradí
dôležitosti.

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť najmä dĺžka
záruky, podiel subdodávok a inštitúty zabezpečujúce zmluvné
plnenie (napr. zmluvná pokuta, lehota splatnosti faktúr)



Pozor na nastavenie váhovosti kritérií
Modelový prípad

 Verejný obstarávateľ použil kritériá:

 Cena – 25%

 Dodacia lehota – 45%

 Nástup na servisný zásah – 30%

 Kto uspel? Uchádzač č. 2 aj napriek cene, ktorá bola vyššia
o 70 000 eur (viac ako 20%), pričom zmluvná pokuta za
omeškanie dodania bola iba 0,5 % za deň omeškania



Vysvetlenie súťažných podkladov

 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie
informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu
a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým
záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však (šesť dní
– nadlimitné zákazky, 3 pracovné dni podlimitné
zákazky) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti za predpokladu, že
o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred;



Predkladanie ponúk (nadlimitné, podlimitné zákazky)

 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk.

 Elektronicky (povinná elektronická komunikácia od 19.10.2018), s
uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže

 Elektronická ponuka musí byť predložená v určených
komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola
zabezpečená pred zmenou jej obsahu.

 2-obálkový systém (iba do 31.12.2018): Ponuka sa predkladá tak,
aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú
slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť
ponuky, označenú slovom „Ostatné“.

 Veľká novela s účinnosťou od 1.1.2019 ruší „dvojobálkový“
systém



Etapa vyhodnotenia ponúk

 vyhodnotenie splnenia podmienok účasti → požiadaviek na predmet
zákazky → kritérií na vyhodnotenie ponúk

 Reverzná súťaž: vyhodnotenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a
požiadaviek na predmet zákazky → vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti

 Super reverzná súťaž: vyhodnotenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
→ vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z
predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie
podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí
dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov do

 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia
uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov



Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
 pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo

záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, je povinnosťou verejného obstarávateľa zohľadniť
referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii
referencií, ak takéto referencie existujú

 pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo
záujemcov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) písomne
požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie
byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,
nahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na
plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú
predmetnú podmienku účasti

 písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá
nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje
finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie



Dôvody na vylúčenie spojené s nesplnením podmienok 
účasti

 uchádzač nesplnil podmienky účasti,

 predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady,
ktorým uplynula lehota platnosti,

 poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov

 nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov v určenej lehote,

 nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným
európskym dokumentom v určenej lehote,

 nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie
podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa
určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa
určené požiadavky



Ďalšie dôvody na vylúčenie vo fáze hodnotenia 
splnenia podmienok účasti

 konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými
opatreniami,

 na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že
uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s
iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku
súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na
súťaž,

 nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené
verejným obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa
určené požiadavky, v lehote piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti

 nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na
plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich
zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1
písm. c) alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo
orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti



Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek a žiadosť o vysvetlenie ponuky

 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.

 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade
pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré
poskytli uchádzači;

 Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od
uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky.

 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v
informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol,
písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné
aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť
k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.



Mimoriadne nízka ponuka 

 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu
k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada
uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

 hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných
postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,

 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má
uchádzač k dispozícii

 osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby
navrhovanej uchádzačom,

 dodržiavania povinností voči subdodávateľom ...

 Ak boli predložené najmenej 3 ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, mimoriadne
nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia
najmenej o

 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem
ponuky s najnižšou cenou a 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa
ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia



Vylúčenie ponuky po fáze hodnotenia splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky 

 uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,

 ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v
dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,

 uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky,

 uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom
v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa,

 uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej
ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak
komisia neurčila dlhšiu lehotu,

 uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a
dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo
nákladov

 uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené
informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk ...



Subdodávatelia
 Verejný obstarávateľ môže v súťažných podkladoch vyžadovať, aby

 uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety
subdodávok,

 navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie

 možnosť priamych platieb subdodávateľom

 Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný
uchádzač v zmluve, rámcovej dohode najneskôr v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia.

 Verejný obstarávateľ je povinný v návrhu zmluvy, rámcovej dohody určiť

 povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o
subdodávateľovi,

 pravidlá zmeny subdodávateľa

 Uvedené informácie sú dôležité aj z pohľadu povinnosti zápisu do registra
partnerov verejného sektora



Uzavretie zmluvy

 Uzavretá zmluva alebo rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so
súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom
alebo uchádzačmi.

 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa
odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, (jedenásty deň pri
využití prostriedkov elektronickej komunikácie), ak nebola doručená
žiadosť o nápravu, alebo ak neboli doručené námietky

 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy alebo
rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo
dňa uplynutia zákonných lehôt, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, verejný
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnili ako
druhý v poradí.



Register partnerov verejného sektora a VO
 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorí majú

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní
v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia majú povinnosť zapisovať sa do registra a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora (§ 11)

 Verejný obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý
nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný
v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov
verejného sektora (§ 19).

 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

 partnerom verejného sektora, je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je
subjektom verejnej správy a ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej
inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych
štrukturálnych a investičných fondov ...

 Partnerom verejného sektora nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté
finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne
neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa
plnenie;

 Ako sa uvedené limity posudzujú? každá zmluva samostatne → nesčítavajú sa
finančné objemy zmlúv toho istého dodávateľa



Zrušenie verejného obstarávania (§ 57)
 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak

 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní,

 nedostal ani jednu ponuku,

 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám

 jeho zrušenie nariadil ÚVO

 Verejný obstarávateľ môže zrušiť VO alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu
postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného
zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo
verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto
zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok
verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky
alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako
predpokladaná hodnota.

 Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil
verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile
odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.



Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO

 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
hospodárne.

 Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac
hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný
zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a
nediskriminácie.

 Môžem teda zadať zákazku s nízkou hodnotou tak, že oslovím iba
1 hospodársky subjekt? Áno, ale odporúča sa vykonať prieskum
trhu za účelom dodržania hospodárnosti

 Zároveň treba postupovať podľa interných pravidiel daného
verejného obstarávateľa, osoby podľa § 8 (ak sú upravené)

 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý
nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) – oprávnenie
dodávať predmet zákazky a f) – zákaz účasti alebo ak u neho existuje
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) – konflikt záujmov.



Zákazky s  nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO

 od 1.1.2019 sa limity zvýšili do 70 000 eur bez DPH v
prípade tovarov, služieb/ do 180 000 eur v prípade
stavebných prác/ do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb
podľa prílohy č. 1

 Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú
správu o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie
kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho
štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä
hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu
dodávateľa.

 Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje
písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to
vyžadujú osobitné predpisy.



Zákazky s nízkou hodnotou – prieskum trhu
 Prijímateľovi sa odporúča vykonať prieskum trhu:

e-mailové oslovenie so žiadosťou o predloženie
ponuky alebo prieskum cez web

 Prijímateľ osloví minimálne 3 potenciálnych záujemcov
alebo identifikuje minimálne 3 potenciálnych
dodávateľov (napr. údaje na webových sídlach
záujemcov)

 je možné určiť úspešného uchádzača na základe
určenia predpokladanej hodnoty zákazky (ak
prijímateľovi neboli predložené tri cenové ponuky, je
možné pre účely určenia PHZ použiť aj cenové ponuky
identifikované cez webové rozhranie, alebo určiť
predpokladanú hodnotu zákazky aj na základe dvoch
cenových ponúk)



Zákazky s využitím elektronického trhoviska
 Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži

na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov alebo služieb, bežne
dostupných na trhu, a to aukčným postupom. Správcom elektronického
trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 Možnosť použiť trhovisko aj v prípade nadlimitnej verejnej súťaže na
nákup tovarov alebo služieb.

 Bežná dostupnosť na trhu, všeobecná úprava v § 2 ods. 5 písm. o) ZVO:

 Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú
tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré

1. nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe
špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

2. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo
prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň

3. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo
poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané,
uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

 Test bežnej dostupnosti



Bežná dostupnosť a pohľad ÚVO
 Výkladové stanoviská ÚVO z februára 2017

 Bežná dostupnosť a služby → služby intelektuálneho
plnenia nie je možné považovať za bežne dostupné →
od 1.1.2019 úprava priamo v ZVO

 Bežná dostupnosť a stavebné práce → zákazky na
stavebné práce, ktoré sú realizované na základe
projektovej dokumentácie nie sú bežne dostupné → od
1.1.2019 všetky stavebné práce nie sú bežne dostupné

 A čo bežná dostupnosť a tovary ?

 Novela ZVO účinná od 1.11.2017 → v prípade bežne
dostupných tovarov, služieb a stavebných prác je
využitie elektronického trhoviska dobrovoľné →
prijímateľ postupuje podlimitným postupom s využitím
e-trhoviska alebo podlimitným postupom bez využitia
e-trhoviska !!!



Kedy zadávam podlimitnú zákazku s využitím                             
e-trhoviska?

 Podlimitné zákazky na bežne dostupné tovary, práce, služby

 Aké sú finančné limity na podlimitné zákazky s využitím
e-trhoviska?

 tovary a služby: od 1.1.2019: 70 000 eur až 144 000 eur (verejný
obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO – Slovenská republika
zastúpená svojimi orgánmi)

 tovary a služby: od 1.1.2019: 70 000 eur až 221 000 eur (verejný
obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až d) ZVO – napr. obec,
VÚC)

 stavebné práce: od 1.1.2019 sa stavebné práce nezadávajú cez
EKS

 osoba podľa § 8 ods. 1 → tovary (okrem potravín) a služby
(okrem služby uvedenej v prílohe č. 1): 100 000 eur až finančný
limit pre nadlimitnú zákazku; stavebné práce: 250 000 eur až
5 548 000 eur;



Podlimitné elektronické trhovisko – priebeh
 Postup podľa § 109 ZVO s predbežným akceptovaním ponuky

 registrovaný uchádzač je oprávnený kedykoľvek zverejniť na
e-trhovisku ponuku → zverejnená ponuka je návrhom na uzavretie
zmluvy voči vopred neurčenému verejnému obstarávateľovi

 verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať ponuku s najnižšou
cenou, zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo
ekvivalentný tovar, stavebné práce alebo služby sú zverejnené v čase
akceptovania aspoň tri ponuky

 po predbežnom akceptovaní ponuky je všetkým registrovaným
uchádzačom, ktorí v osobnom profile majú uvedený údaj o rovnakej
klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo služieb, zaslaná na adresu
elektronickej komunikácie informácia o predbežnom akceptovaní
ponuky

 po predbežnom akceptovaní ponuky je v lehote, ktorú určí verejný
obstarávateľ a ktorá nesmie byť kratšia ako 72 hodín, každý registrovaný
uchádzač oprávnený predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku, ktorá je
totožná s tou, ktorá bola predbežne akceptovaná

 po uplynutí lehoty verejný obstarávateľ akceptuje ponuku s najnižšou
cenou a akceptovanie ponuky je prejavom vôle uzatvoriť zmluvu



Podlimitné elektronické trhovisko – priebeh

 Postup podľa § 110 ZVO so zverejnením opisného
formuláru → najčastejšie využívaný postup cez e-trhovisko

 vypracovanie opisného formuláru → zadanie opisného
formuláru do EKS na posúdenie správcovi EKS (24 hod.) →
karanténa (možné podanie rozporov) – 48 hodín →
zadanie objednávky (min. 72 hodín) → po uplynutí lehoty
na predkladanie ponúk e-aukcia pri tovaroch a fakultatívna
e-aukcia pri službách → vygenerovanie zmluvy



Elektronické trhovisko – otázky ???

 Čo znamená podanie rozporu a ako ich riešiť ?

 Môžem určovať pri zákazkách zadaných s využitím
e-trhoviska podmienky účasti?

 Akú určiť lehotu na predkladanie ponúk?

 Môžem určiť iné kritéria ako najnižšia cena?

 Na aké obdobie je možné uzavrieť Rámcovú dohodu?

 Ako postupujem, keď chcem uzavrieť Rámcovú dohodu na
bežne dostupné komodity na dlhšie obdobie ako 12
mesiacov alebo určiť iné kritériá ako najnižšia cena?

 Môžem použiť elektronického trhovisko aj keď zadávam
zákazku, ktorá je vo finančnom limite zákazky s nízkou
hodnotou?



Podlimitné zákazky bez využitia e-trhoviska
 Ako začíname? Určením PHZ → pokračujeme výzvou na predkladanie

ponúk, ktorá je zverejnená vo Vestníku VO

 Čo obsahuje výzva? hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných
tovarov, stavebných prác alebo služieb; predpokladanú hodnotu
uvedie vždy, ak určí podmienky účasti vo väzbe na predpokladanú
hodnotu alebo ak vyžaduje zábezpeku,

 podmienky účasti

 výšku zábezpeky, ak sa vyžaduje,

 prístup k súťažným podkladom a inej sprievodnej dokumentácii,

 kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,

 informáciu, či sa povoľujú variantné riešenia,

 lehotu na predkladanie ponúk a adresu, na ktorú sa ponuky
predkladajú,

 dátum, čas a miesto otvárania ponúk,

 informáciu, či sa použije elektronická aukcia



Podlimitné zákazky bez využitia e-trhoviska
 Aká je minimálna lehota na predkladanie ponúk?

 12 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na
uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na dodanie tovaru
alebo zákazku na poskytnutie služby,

 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na
uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na uskutočnenie
stavebných prác

 Verejný obstarávateľ poskytuje prístup k súťažným podkladom a
inej sprievodnej dokumentácii odo dňa uverejnenia výzvy na
predkladanie ponúk vo vestníku.

 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej
dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi
všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o
vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.



Podlimitné zákazky bez využitia e-trhoviska

 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok
účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.

 Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných
podkladoch, nesmú byť v rozpore s výzvou na
predkladanie ponúk.

 Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení
ponúk → reverzná súťaž aj pri podlimitnom postupe
zadávania zákazky

 Priame rokovacie rokovanie (výzva na rokovanie) možné
aj pri podlimitnom postupe zadávania zákazky



Nadlimitné postupy zadávania zákaziek

 Predbežné oznámenie (fakultatívne) → možno uverejniť
v profile verejného obstarávateľa → pred uverejnením
predbežného oznámenia sa pošle publikačnému úradu
(úradný vestník EÚ) a ÚVO oznámenie o tom, že bude
uverejnené touto formou.

 Ako začíname? Určením PHZ → pokračujeme oznámením
o vyhlásení VO zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ a vo
vestníku VO

 spracovanie súťažných podkladov → musia byť
zverejnené v profile v deň zverejnenia oznámenia v
úradnom vestníku EÚ



Súťažné podklady a komisia
 Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce

podrobné vymedzenie predmetu zákazky.

 V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ uvedie všetky okolnosti,
ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky.

 Súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo
fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky.

 kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na
vypracovanie a predkladanie ponúk

 obsahujú aj návrh zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorých časť
obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak
sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou
súťažných podkladov

 verejný obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť
najmenej trojčlennú komisiu; členovia komisie musia mať odborné
vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky

 časti súťažných podkladov, ktoré majú byť súčasťou ponuky a
hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky alebo návrhu
upravovať, verejný obstarávateľ uverejní v editovateľnej podobe



Postupy pri nadlimitných zákazkách

 verejná súťaž,

 užšia súťaž,

 rokovacie konanie so zverejnením,

 súťažný dialóg,

 inovatívne partnerstvo,

 priame rokovacie konanie a ...

 súťaž návrhov



Verejná súťaž
 verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet

hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ponuku na
základe oznámenia a SP

 Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

 35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania publikačnému úradu,

 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ
uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a
najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania a predbežné oznámenie obsahuje
všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase,
keď sa predbežné oznámenie uverejňuje;

 Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní odo dňa
odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ vyžaduje
predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami.



Užšia súťaž
 užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet

hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady
vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti

 verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a
nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov,
ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na 5
tak, aby umožnil hospodársku súťaž

 Aké kritériá na obmedzenie počtu záujemcov sa využívajú?
najčastejšie počet a finančný objem referencií

 Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia
ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania publikačnému úradu.

 Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný
obstarávateľ povinný riadne odôvodniť, lehota na
predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní



Užšia súťaž
 výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ súčasne pošle

len vybraným záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti

 verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na predloženie ponuky toho,
kto nepožiadal o účasť

 výzva na predkladanie ponúk obsahuje odkaz na internetovú
adresu, na ktorej sú súťažné podklady dostupné

 Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,

 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak
verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12
mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu

 Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní odo dňa
odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ
vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami



Rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg
 RKsZ/súťažný dialóg môže verejný obstarávateľ použiť, ak

ide o tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajúce aspoň
jednu z týchto podmienok:

 potreby verejného obstarávateľa nemožno uspokojiť bez
prispôsobenia už dostupných riešení,

 ich súčasťou je návrh riešenia alebo inovačné riešenie,

 v dôsledku osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy
alebo zložitosti predmetu zákazky, právnych alebo
finančných podmienok zákazky alebo rizík s nimi
spojených, nemožno zadať zákazku bez uskutočnenia
rokovania,

 verejný obstarávateľ nemôže (nevie) dostatočne presne
určiť technické špecifikácie

 v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži
boli všetky ponuky neregulárne alebo neprijateľné;



Inovatívne partnerstvo
 Novinka, ktorú zákon č. 25/2006 Z. z. nepoznal

 Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobmedzený počet
hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady
vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti.

 Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a
nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov,
ktorých vyzve na účasť, a to najmenej na 3 tak, aby umožnil
hospodársku súťaž.

 Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru
ceny a kvality.

 Čím sa líši od RKsZ a súťažného dialógu?

 Predmetom VO je potreba inovačného výrobku, stavebných
prác alebo služieb, ktorú nemožno uspokojiť dodaním
tovarov, stavebných prác alebo služieb už dostupných na trhu



Priame rokovacie konanie (§ 81)
 Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy,

ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok, pričom medzi
najčastejšie dôvody patria:

 v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži žiadny
hospodársky subjekt nepredložil ponuku alebo doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca
nespĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez vykonania
podstatných zmien nespĺňa potreby a požiadavky určené verejným
obstarávateľom

 tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý
hospodársky subjekt, ak predmetom zákazky je vytvorenie alebo
nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu

 z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu,
že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a
chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia
parametrov verejného obstarávania alebo

 ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná
alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je
výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania



Priame rokovacie konanie
 zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác

alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej
udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú
nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň
nemožno uskutočniť súťažný postup

 ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži
návrhov

 ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v
opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác
alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za
predpokladu, že sú v súlade so základným projektom, pôvodná
zákazka bola zadávaná súťažným postupom a informácia o
zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už
súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri
zadávaní pôvodnej zákazky, predpokladaná hodnota pôvodnej
zákazky zahrnula aj hodnotu prípadného PRK a opakovaná
zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej
zmluvy.



Priame rokovacie konanie
 Ak verejný obstarávateľ použije priame rokovacie

konanie, sú povinní poslať publikačnému úradu a ÚVO
oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu; to neplatí, ak
ide o priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej
udalosti.

 Ako PRK prebieha? Verejný obstarávateľ vyzve na
rokovanie jedného alebo viacerých vybraných
záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v § 81,
s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o
technických, administratívnych a finančných
podmienkach.

 Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo
záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti a postup končí uzavretím
zmluvy.



Súťaž návrhov
 postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov získať

najmä v oblasti architektúry, územného plánovania,
stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala
porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s
udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien

 Návrh na účely tohto zákona je písomne alebo graficky
vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka,
ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie
zákazky

 Súťaž návrhov sa použije, ak

 na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na
poskytnutie služby alebo

 ide o súťaž návrhov s udeľovaním cien a odmien účastníkom.

 Súťaž návrhov sa organizuje ako verejná súťaž návrhov alebo
užšia súťaž návrhov.



Súťaž návrhov
 Ak ide o verejnú súťaž návrhov, lehota na predkladanie

návrhov je najmenej 35 dní odo dňa odoslania oznámenia
o vyhlásení súťaže návrhov publikačnému úradu

 Ak ide o užšiu súťaž návrhov, lehota na predloženie
žiadostí o účasť je najmenej 20 dní odo odoslania
oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov a lehota na
predkladanie návrhov je najmenej 30 dní odo dňa
odoslania výzvy na predkladanie návrhov.

 Súťaž návrhov sa uskutočňuje podľa súťažných podmienok.

 Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu
zloženú z fyzických osôb, ktoré odborne posúdia súťažné
podmienky a predložené návrhy, pričom pri hodnotená
musí byť zachovaná anonymita návrhov.

 Ide o postup, ktorý pripúšťa subjektívne hodnotenie, ktoré
však musí byť náležité odôvodnené ...



Rámcová dohoda
 Rámcová dohoda je písomná dohoda medzi jedným alebo

viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným
alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová
dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej
platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva
predmetu zákazky;

 Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem
výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej
dohody.

 Na základe rámcovej dohody môže verejný obstarávateľ alebo
viacerí verejní obstarávatelia, ktorí boli jasne a určito
identifikovaní v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
zadávať zákazku len hospodárskemu subjektu alebo
hospodárskym subjektom, ktorí sú zmluvnou stranou tejto
rámcovej dohody.

 Ak je rámcová dohoda uzavretá s jedným hospodárskym
subjektom, zákazky sa zadávajú v rámci podmienok určených v
rámcovej dohode.



Rámcová dohoda – ako zadávam čiastkové zákazky
 Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi

subjektmi, zákazky sa zadávajú jedným z týchto spôsobov:

 na základe podmienok upravených v rámcovej dohode bez
opätovného otvárania súťaže, podmienky musia byť uvedené aj v
súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitému
na uzavretie rámcovej dohody,

 opätovným otvorením súťaže, ak rámcová dohoda neobsahuje všetky
podmienky upravujúce plnenie zákaziek alebo

 ak rámcová dohoda obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie
zákaziek, zákazky sa zadávajú sčasti bez opätovného otvárania
súťaže a sčasti opätovným otvorením súťaže; objektívne kritériá, na
určenie toho, či sa konkrétna zákazka zadá na základe podmienok
upravených v rámcovej dohode alebo opätovným otvorením súťaže
vrátane podmienok, na ktoré sa môže vzťahovať opätovné otvorenie
súťaže, musia byť určené aj v súťažných podkladoch.

 Je možné uzavrieť čiastkovú zákazku na základe rámcovej dohody
na obdobie, ktoré presiahne platnosť rámcovej dohody???



Zmeny zmluvy - Dodatky podľa § 18 ZVO
 § 18 ods. 1 písm. a) ZVO → pôvodná zmluva/rámcová dohoda

obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy,
vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a
opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku,
ktorou by sa menil charakter zmluvy/rámcovej dohody

 § 18 ods. 1 písm. b) ZVO → doplňujúce tovary, stavebné práce
alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej
zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie
je možná z ekonomických alebo technických dôvodov a spôsobí
verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú
duplicitu nákladov

 § 18 ods. 1 písm. c) ZVO → potreba zmeny vyplynula z okolností,
ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej
starostlivosti predvídať

 hodnota zmien podľa § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) ZVO nesmie
presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy



Dodatky podľa § 18 ZVO – kedy sú dovolené

 § 18 ods. 1 písm. e) ZVO → nedochádza k podstatnej zmene
pôvodnej zmluvy/rámcovej dohody bez ohľadu na hodnotu tejto
zmeny

 Kedy je zmena zmluvy podstatná ???

 mení sa povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej
dohody

 dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v
pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných
hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku
ako pôvodne prijatú ponuku,

 mení sa ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom,
ktorý pôvodná zmluva, rámcová dohoda neupravovala

 nahrádza sa pôvodný dodávateľ novým dodávateľom



Dodatky podľa § 18 ZVO – kedy sú dovolené

 De minimis pravidlo → § 18 ods. 3 ZVO zmluvu možno
meniť, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit
podľa § 5 v závislosti od typu zákazky a zároveň nižšia ako

 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na
stavebné práce

 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na dodanie
tovaru alebo poskytnutie služby

 Možná kumulácia dodatkov

→ 50% + 50% + 10%/resp. 15% + opakovaná možnosť uzavrieť
dodatok podľa § 18 ZVO



Revízne postupy a dohľad                  
vo verejnom obstarávaní



Revízne postupy – žiadosť o nápravu
 žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi pred uzavretím

zmluvy

 Žiadosť o nápravu je potrebné podať do 10 dní odo dňa uverejnenia

 oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu alebo oznámenia o vyhlásení VO,

 výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia
elektronického trhoviska,

 do 10 dní odo dňa prevzatia dokumentov (súťažných podkladov), ak
žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v týchto
dokumentoch; najneskôr však do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk

 Verejný obstarávateľ do 7 dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu
doručenej v lehote

 doručí žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo
účastníkom písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o
nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie
nápravy alebo

 doručí žiadateľovi písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu
s odôvodnením.



Námietky (nadlimitné a podlimitné zákazky bez 
využitia EKS)

 Námietky je oprávnený podať

 uchádzač, záujemca, účastník, osoba, ktorej práva alebo právom chránené
záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán
štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci,

 Námietky môžu smerovať proti

 oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu, proti podmienkam uvedeným v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, a vo výzve na predkladanie
ponúk pri podlimitnej zákazke,

 podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie
žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným

 výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v
súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v
súťaži návrhov,

 vylúčeniu,

 vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,

 inému úkonu

 Námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému do 10 dní



Konanie o preskúmanie úkonov 
kontrolovaného

 Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred
uzavretím zmluvy sa začína

 z vlastného podnetu ÚVO

 na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním
zadávanej zákazky alebo koncesie

 na základe podnetu Úradu vlády SR alebo riadiaceho orgánu

 Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí
zmluvy sa začína

 z vlastného podnetu ÚVO

 na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať
námietky alebo

 na základe podnetu orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí
právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému
poskytnuté finančné prostriedky z Európskej úniez



Výsledok konania o preskúmanie úkonov 
kontrolovaného

 Zastavenie konania - ak nebol porušený zákon, alebo podanie
nemalo požadované náležitosti

 Ak ÚVO v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred
uzavretím zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený
tento zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok
verejného obstarávania, rozhodnutím nariadi odstrániť protiprávny
stav alebo zrušiť použitý postup zadávania zákazky

 Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí
zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon
a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného
obstarávania, v rozhodnutí uvedie taxatívny výpočet ustanovení
tohto zákona, ku ktorých porušeniu došlo

 ÚVO rozhodne v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného do
30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli na
ÚVO (konanie o preskúmaní úkonov kontrolovaného začína
doručením oznámenia o začatí konania kontrolovanému)

 Proti rozhodnutiu môže účastník konania podať odvolanie do 10 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia → o odvolaní rozhoduje Rada ÚVO



Konflikt záujmov                

vo verejnom 

obstarávaní



Čo rozumieme pod konfliktom záujmov                               
vo verejnom obstarávaní? 

 Konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď
osoby na strane verejného obstarávateľa alebo
poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v mene
obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu
obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto
postupu (bez nutnosti ich priameho zapojenia), majú
priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný
osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom
VO.

 Konflikt záujmov: verejný obstarávateľ vs. uchádzač
(ich vzájomné prepojenie)



Úprava konfliktu záujmov v novom zákone o verejnom 
obstarávaní  č. 343/2015 Z. z. (§ 23)

 definícia konfliktu záujmov a všeobecná povinnosť verejného
obstarávateľa mu predchádzať ...

 určenie pojmu zainteresovaná osoba

§ 23 ods. 3 zainteresovanou osobou je najmä

a) zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného
obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo
verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo
realizácii verejného obstarávania alebo

b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa
alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného
obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho
príprave alebo realizácii.



Úprava konfliktu záujmov v novom zákone                                
o verejnom obstarávaní  č. 343/2015 Z.z. (§ 23)

(4) Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k hospodárskemu
subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi,
uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa
o konflikte záujmov dozvie.

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní prijať primerané
opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia konflikt záujmov. Opatreniami podľa
prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy
alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov.

 Zákon o verejnom obstarávaní zároveň umožňuje, aby verejný
obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania uchádzača alebo
záujemcu, ak konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými
opatreniami (§ 40 ods. 6 písm. f).



Hranica medzi potenciálnym a preukázaným konfliktom záujmov 
– odporúčanie, ako postupovať

 potenciálny konflikt záujmov sa stáva preukázaným (100%
korekcia), ak zainteresovaná osoba nebola vylúčená z procesu
prípravy a realizácie verejného obstarávania ???

 uvedené pravidlo nie je aplikovateľné v každom prípade
identifikovaného prepojenia, ale v prípade najzávažnejších
prípadov konfliktu záujmov je daná interpretácia akceptovateľná →
medzi najzávažnejšie prípady konfliktu záujmov patria:

I. ak je zainteresovanou osobou člen komisie na vyhodnotenie ponúk
alebo

II. člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača/zamestnanec
úspešného uchádzača je blízkou osobou podľa § 116 a § 117
Občianskeho zákonníka vo vzťahu k zainteresovanej osobe alebo

III. zainteresovaná osoba vystupuje v čase prípravy a realizácie
verejného obstarávania na strane verejného obstarávateľa a zároveň
na strane uchádzača



Je možné uzavrieť zistenie k potenciálnemu 
konfliktu záujmov bez finančnej opravy ?

 Dôležité je posúdiť, či boli identifikované také
porušenia pravidiel a postupov VO, ktoré môžu
súvisieť s prepojením medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačom a či mohla vzniknúť
uchádzačovi, u ktorého bolo identifikované
prepojenie na verejného obstarávateľa nejaká
neprimeraná výhoda

 Pri určovaní, resp. neurčení finančnej opravy za
konflikt záujmov sa zohľadní priebeh a osobitné
okolnosti každého VO ...



Kontrola a finančné opravy za 

porušenie pravidiel verejného 

obstarávania podľa prílohy č. 3 

zmluvy o poskytovaní regionálneho 

príspevku



Kontrolu verejného obstarávania vykonáva ÚPVII         
– poskytovateľ regionálneho príspevku

 Poskytovateľ vykonáva kontrolu postupu prijímateľa v oblasti VO
podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite po
podpise zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku

 Predmetom kontroly je súlad postupu prijímateľa so zákonom o
verejnom obstarávaní (ZVO) od prípravy VO až po uzavretie zmluvy,
ktorá zahŕňa najmä:

 určovanie predpokladanej hodnoty zákazky

 kontrolu primeranosti podmienok účasti, požiadaviek na predmet
zákazky a kritérií na vyhodnotenie ponúk

 vyhodnocovanie ponúk

 uzavretie zmluvy



Kedy kontrolujeme zákazky ?

 kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom
(po vyhodnotení ponúk a ukončení revíznych postupov):

 nadlimitné zákazky

 kontrola po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

 nadlimitné zákazky (iba úkony, ktoré vedú k uzavretiu
zmluvy)

 podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska,,
zákazky s nízkymi hodnotami, zákazky s využitím
elektronického trhoviska, zákazky, na ktoré a nevzťahuje
pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní)



Zásady uplatňujúce sa pri určovaní výšky 
finančných opráv

 Kontrolný orgán je povinný brať na zreteľ závažnosť a
následky zisteného porušenia pravidiel VO, pričom finančné
opravy sa uplatňujú iba v prípade zistení, ktoré mali alebo
mohli mať vplyv na výsledok VO.

 Ak má porušenie len formálny charakter bez skutočného
alebo potenciálneho vplyvu na výsledok VO, RO neurčuje
finančnú opravu.

 Pri určení percentuálnej sadzby vychádza kontrolný orgán
z prílohy č. 3 zmluvy o poskytovaní regionálneho príspevku
a určuje finančné opravy vo výške 5%, 10%, 25% alebo
100%.



 V prípade, že v rámci % sadzby uplatnenej vo vzťahu
k porušeniu je uvedená možnosť zníženia tejto sadzby na
nižšiu hodnotu podľa závažnosti, musí byť toto zníženie
riadne odôvodnené (napr. vyšší počet predložených
ponúk, absencia cezhraničného záujmu o zákazku VO,
absencia uplatnených revíznych postupov alebo žiadosti o
vysvetlenie vo vzťahu ku skutočnosti, ktorá predstavuje
identifikovaný nedostatok)

 V prípade zistenia viacerých porušení kontrolný orgán
uplatňuje jednu percentuálnu sadzbu, a to takú, ktorá sa
vzťahuje na porušenie s vyššou sadzbou, teda finančné
opravy sa nespočítavajú.



Najčastejšie typy porušení a % sadzby finančných opráv 
podľa prílohy č. 3 k zmluve o poskytovaní regionálneho 

príspevku

 Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky, 100 %, možnosť 
zníženia na 25 %, ak bol dodržaný určitý stupeň zverejnenia

 Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky, 100 % - vzťahuje sa
na každú z rozdelených zákaziek, 25 % v prípade zákaziek, v
rámci ktorých bol obídený postup zadávania zákazky, ale bol
dodržaný určitý stupeň zverejnenia rozdelenej zákazky.

 Nedovolené spájanie rôznorodých zákaziek, 25% v prípade, ak
bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej
zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo
poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení
zákazky na stavebné práce do PHZ. 10 % - v ostatných prípadoch
nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek.



 Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie
ponúk alebo nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na
predloženie žiadosti o účasť, finančná oprava 25 %, s možnosťou
zníženia na 10 % alebo 5 %

 Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania v prípade predĺženia lehoty
na predkladanie ponúk predĺženia lehoty na žiadosti o účasť,
finančná oprava 10 %, s možnosťou zníženia na 5 %

 Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo
stavebné práce zadávané s využitím elektronického trhoviska
alebo prostredníctvom dynamického nákupného systému,
finančná oprava 25 %, s možnosťou zníženia na 10 % v prípade
zákaziek na dodanie tovaru

 Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní
nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018,
finančná oprava 25 %, 10% alebo 5 %



 Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania,
finančná oprava 100 %

 Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo
kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných
pokladoch alebo oznámení, finančná oprava 25 %, s možnosťou
zníženia na 10 % alebo 5 %

 Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné,
finančná oprava 25 %, s možnosťou zníženia na 10 % alebo 5 %

 Nedostatočne opísaný predmet zákazky, finančná oprava 10 %,
s možnosťou zníženia na 5 %

 Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov
v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a
súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk
uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a
pravidlami na ich uplatnenie, finančná oprava 25 %,
s možnosťou zníženia na 10 % alebo 5 %



 Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého
zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky, finančná
oprava 25 %, s možnosťou zníženia na 10 % alebo 5 %

 Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky, finančná oprava 25 %

 Konflikt záujmov, finančná oprava 100 %

 Úspešný uchádzač, resp. jeho subdodávateľ nie je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora, finančná oprava 25 %
(uchádzač) alebo 10 % (subdodávateľ), ak ani po identifikovaní
tohto typu zistenia zo strany kontrolného orgánu nedôjde
v primeranej lehote k zápisu do RPVS

 Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti
častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo
v súťažných podkladoch, finančná oprava 25 % z ceny zmluvy
plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy
vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy;



 Zníženie rozsahu zákazky, finančná oprava je hodnota zníženia
rozsahu + 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie
v rozsahu zákazky je podstatné) → zníženie rozsahu zákazky nie
je podstatné, ak je nižšie ako:

a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie
služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce,

b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynul
z nepredvídateľných okolností;

 Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby
bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona
č. 343/2015 Z. z., finančná oprava 100 % z hodnoty dodatočnej
zákazky; v prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných
prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú
20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota
dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu
nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 %
z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.



Nedostatky 

identifikované                              

pri kontrole VO



Zistenia národných kontrolných orgánov

... keď verejný obstarávateľ pri zákazke na stavebné práce
nesprávne určí podmienky účasti
• určenie neprimeraných podmienok účasti technickej

spôsobilosti týkajúcich sa predloženia zoznamu potvrdených
referencií na stavebné práce (predmetom zákazky boli pozemné
stavby, referencie boli požadované na inžinierske stavby +
uchádzač mal predložiť až 4 zmluvy v hodnote zákazky);

... ako nepožadovať referencie 
• vyžadovanie referencií a kľúčových expertov s praxou z oblasti 

verejnej správy;
... keď mením podmienky súťaže – ako musím predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk
• verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie

záujemcu upravil („zjemnil“) podmienky účasti, ale
nedostatočne predĺžil lehotu na predkladanie ponúk →
minimálna zákonná lehota na predkladanie ponúk mala začať
plynúť nanovo



... možná dohoda obmedzujúca súťaž, spájanie 
zákaziek a nedostatočný opis zákazky

• možné nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky v prípade
úspešného uchádzača (zmluvné podmienky v rozpore so
súťažnými podkladmi)

• možné kolúzne správanie uchádzačov pri VO, ktoré napĺňa
znaky dohody obmedzujúcej súťaž (rovnaké zmluvy
s identickými chybami v ponukách všetkých 3 uchádzačov);

• zlučovanie rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného
obstarávania (stavebné práce a interiérové vybavenie);

• výzva na predkladanie ponúk neobsahovala podrobný opis
predmetu zákazky (týka sa vedľajších zákaziek obstarávaných v
rámci projektu – stavebný dozor, projektová dokumentácia,
služby verejného obstarávania);



... kedy nevylučovať na mimoriadne nízkej ponuke

• vylúčenie uchádzačov z dôvodu neobvykle nízkej ceny
(mimoriadne nízkej ponuky), napriek tomu, že obaja uchádzači
poskytli verejnému obstarávateľovi relevantné vysvetlenie;

... „ukážkový“ príklad nedovoleného rozdelenia zákaziek

• rozdelenie zákaziek na interiérové vybavenie, IKT a audio techniku,
v dôsledku čoho sa obišiel prísnejší postup verejného obstarávania
(boli vyhlásené podprahové zákazky, prípadne zákazky s nízkou
hodnotou, pričom sa malo jednať o nadlimitné alebo podlimitné
zákazky);

... pozor na pravidlá uplatnenia kritérií na hodnotenie ponúk 

• nesprávne určené pravidlo na uplatnenie kritéria na
vyhodnotenie ponúk „Technické požiadavky“, ktoré bolo
hodnotené prideľovaním vopred určeného počtu bodov (3 body
alebo 1 bod) a nie priamou alebo nepriamou úmerou



... „modelový“ prípad možnej dohody obmedzujúce súťaž

 obálky ponúk vypísané rovnakým písmom,

 ponuky podané z rovnakej pošty, aj napriek rozdielnemu
sídlu jednotlivých uchádzačov,

 identický návrh zmluvy v ponukách, podobná štruktúra
ponuky, čestných vyhlásení v ponuke,

 suma uvedená slovom v ponuke neúspešného uchádzača sa
zhodovala s cenou v ponuke úspešného uchádzača,

 jednotkové ceny vo výkaze výmer prenásobené podobným
koeficientom;



Dopravné projekty 
 zistenie: podmienka účasti technickej alebo odbornej

spôsobilosti na predloženie certifikátov vydaných podľa
národných predpisov

 zistenie: rezerva na nepredvídateľné náklady vo výške 10 %
zahrnutá do PHZ a zmluvy

 Aktuálny pohľad na rezervu → nemá byť súčasťou PHZ,
nemá byť súčasťou ponukovej ceny → funkciu rezervy plnia
dôvody na zmenu zmluvy podľa § 18, najmä § 18 ods. 3
umožňujúci navýšenie ceny o 10 % (tovary, služby), resp. 15
% (stavebné práce)



Referencie a údaje o vzdelaní a odbornej praxi, 
čiastkové zákazky na základe rámcovej dohody

• zistenie: diskriminačná podmienka účasti technickej alebo
odbornej spôsobilosti, aby uchádzači predkladali v ponuke
referencie na stavby začaté a ukončené za predchádzajúcich 5
rokov → verejný obstarávateľ musí brať do úvahy hodnotu tých
prác, ktoré boli realizované v sledovanom období, bez ohľadu či
v tomto období začali a boli aj ukončené

• zistenie: požiadavka 10-ročnej praxe u prekladateľov za
účelom splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti → aká je ideálna dĺžka požadovanej praxe???

• zistenie: verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na základe
rámcovej dohody uplatnil MEAT kritériá, ale čiastkové zákazky
pri opätovnom otvorení súťaže zadával iba na základe kritéria
najnižšej ceny



Sektor zdravotníctva

 zistenie: diskriminačná podmienka účasti technickej alebo
odbornej spôsobilosti týkajúca sa preukázania skúseností
s výstavbou (rekonštrukciou) budov špecifických pre
zdravotníctvo (zdravotnícke zariadenia)

 zistenie: verejný obstarávateľ určil v podmienkach súťaže 
technické špecifikácie spôsobom, aby požiadavkám 
mohla vyhovieť len určitá konkrétna značka konkrétneho 
výrobcu, čo znamená, že zdravotnícke zariadenia mohol 
dodať len určený/špecifikovaný dodávateľ 

• spájanie zákazky na stavebné práce (rekonštrukcia
nemocníc) so zákazkami na dodanie tovaru (medicínske
prístroje), ktorý nie je nevyhnutný pre samotnú realizáciu
stavebných prác a naopak;
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Zistenia ku konfliktu záujmov

 člen komisie na vyhodnotenie ponúk, ktorý zároveň
pripravoval časť súťažných podkladov, je konateľom
subdodávateľa úspešného uchádzača

 osoba poskytujúca podpornú činnosť vo verejnom
obstarávaní obci (verejnému obstarávateľovi) bola
prepojená s úspešným uchádzačom (telefónne číslo
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a súťažných
podkladoch bolo rovnaké ako kontaktné telefónne číslo
úspešného uchádzača + konateľ úspešného uchádza sa
podieľal na vypracovaní výkazu výmer v súťažných
podkladoch)

 predseda komisie verejného obstarávateľa a zároveň
odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie, ktorá
pripravovala súťažné podklady, bola zároveň
zamestnancom úspešného uchádzača



... a ďalšie nedostatky

 prijímateľ požadoval v rámci technickej alebo odbornej
spôsobilosti preukázať skúsenosti s realizáciou rôznych
typov prác v jednej zákazke → skúseností s výstavbou
električkovej dvojkoľajovej trate a s realizáciou rôznych
typov prác výlučne na električkovej trati v rámci jednej
zákazky (rekonštrukcia zastávok, výmena výhybiek)

 prijímateľ požadoval od uchádzačov v rámci preukazovania
splnenia podmienky účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti, aby uchádzači predložili za predchádzajúce 3
roky referencie za každý rok v požadovanej hodnote

 prijímateľ požadoval od uchádzačov, aby preukázali
v rámci podmienok účasti, že vlastnia strojové vybavenie



Modelové prípady -

nájdite chybné VO



Verejný obstarávateľ/prijímateľ: mesto

Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska na služby

Predmet zákazky: upratovacie služby

 predpokladaná hodnota zákazky 95 000 eur bez DPH

 prijímateľ v opisnom formulári uviedol, pre ktoré mesto sa služby
obstarávajú

 výsledkom VO je zmluva, ktorá má charakter rámcovej dohody
na 24 mesiacov

 prijímateľ požadoval po uzavretí zmluvy predložiť referencie za
predchádzajúce 3 hospodárske roky

 úspešný uchádzač nebol zapísaný v registri partnerov verejného
sektora

 Aké chyby spravil prijímateľ pri zadávaní zákazky a akú výšku
finančnej opravy by sme uplatnili?



Verejný obstarávateľ/prijímateľ: Slovenská správa ciest

Podlimitná zákazka na stavebné práce

Predmet zákazky: rýchlostná cesta + most

 predpokladaná hodnota zákazky 5 290 000 eur bez DPH

 Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku VO na
webovom sídle ÚVO

 zákazka nebola rozdelená na časti

 výsledkom verejného obstarávania mala byť zmluva o dielo s
lehotou výstavby na 48 mesiacov

 prijímateľ požadoval od uchádzačov obrat za posledné tri
hospodárske roky vo výške 8,5 milióna eur

 kritérium na vyhodnotenie ponúk bola cena (30 %), lehota
výstavby (50 %), podiel subdodávok (10 %), zmluvná pokuta za
omeškanie výstavby (10 %)

 Aké chyby spravil verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky a
akú výšku finančnej opravy by sme uplatnili?



Ďakujem za pozornosť
Mgr. Branislav Hudec

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

02/2092 8102                                        
branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
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