PRO BONO
NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Pravidlá verejného obstarávania sú v Slovenskej republike uplatňované od
roku 1994, kedy nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných
prác. Za posledných 19 rokov prešlo verejné obstarávanie mnohými podstatnými zmenami.
V súčasnosti platný zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov je pomerne často menený, o čom svedčí aj 28 doposiaľ
prijatých noviel, o ktorých Vás pravidelne informujeme v mesačných vydaniach
bulletinu Čarnogurský ULC Pro Bono, alebo formou špeciálneho vydania. V marci
2013 prijala Národná rada Slovenskej republiky ďalšiu rozsiahlu novelu predmetného zákona, ktorá sa dotkla podstatných prvkov verejného obstarávania.
O niektorých posledných novinkách sme Vás informovali vo vydaní bulletinu
Čarnogurský ULC Pro Bono 05/2013. Okrem spomenutých došlo aj k zmenám
pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 10 miliónov Eur, zavedeniu nových kritérií
pri uzatváraní dodatkov, zjednoteniu pravidiel zadávania zákaziek podlimitných,
podprahových i zákaziek s nízkou hodnotou a mnohým ďalším. Novelizované
boli aj ustanovenia o revíznych postupoch napríklad zavedením možnosti podania odvolania voči rozhodnutiu Úradu.
Novela prijatá zákonom č. 95/2013 Z. z. nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2013
s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré sú účinné dňom vyhlásenia zákona,
dňa 23. apríla 2013 alebo neskôr, od 1. januára 2014. O ktoré ustanovenia
ide, upresníme v texte tohto bulletinu.
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ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Dôvodová správa k novele zákona o verejnom obstarávaní si za hlavný cieľ stanovila
dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, spojenú aj s posilnením súťažného
princípu a s dôrazom na záujem štátu, zabezpečiť flexibilitu a aktívnu otvorenosť procesov verejného obstarávania a ochrany kvalitných a poctivých dodávateľov. Realizovať
ho chce prostredníctvom radu rozsiahlych zmien.

Finančné limity

Ako sme Vás informovali v bulletine Čarnogurský ULC Pro Bono 05/2013, novela zmenila
nastavenie finančných limitov na určenie druhu zákazky. V súčasnosti platí, že:
a) nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad,
b) podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy
uzatvorenej na obdobie dlhšie ako jeden rok, nižšia ako finančný limit nadlimitnej
zákazky a súčasne, ak ide o zákazku:
(1) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenia
stavebných prác alebo poskytnutia služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1.000 Eur,
(2) ktorá nie je zákazkou podľa bodu 1 a jej predpokladaná hodnota je (a) rovnaká
alebo vyššia ako 20.000 Eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo (b) rovnaká alebo vyššia ako
30.000 Eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác a
(3) podlimitnou zákazkou je aj zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak
predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 40.000 Eur.

Dodatok k zmluve

Nové ustanovenie § 10a zákona o verejnom obstarávaní zakazuje uzatvárať dodatky
k zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, pokiaľ by sa jeho obsahom podstatným spôsobom zmenil pôvodný predmet zákazky, podstatným spôsobom menili
alebo dopĺňali podmienky umožňujúce účasť iných záujemcov, uchádzačov, týkajúce
sa prijatia ponuky alebo pokiaľ by sa zmenami mala zvýšiť cena plnenia, prípadne by
došlo k zmene ekonomickej rovnováhy.
Zo zákazu uzatvorenia dodatku z dôvodu zvýšenia ceny existuje výnimka podľa ust. § 10a
ods. 4. Novela počíta so situáciou, že po uzatvorení zmluvy nastanú také okolnosti,
ktoré budú mať vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, pričom vopred ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nebolo možné nastúpenie takých okolností vopred
predpokladať.
Po nastaní uvedenej zmeny nie je možné spravodlivo za pôvodných podmienok alebo
ceny požadovať plnenie. Jedine v uvedenom prípade bude možné uzatvoriť dodatok
k zmluve, ktorým bude upravená cena smerom nahor alebo zmenené podmienky.
Uzatvorenie dodatku je možné len na základe rozhodnutia rady.
So zákazom cenových dodatkov súvisí aj prijatý povinný mechanizmus zisťovania
trhovej ceny, ak ide o zmluvy s opakovaným plnením na dodanie tovaru. V prípade
prekladania cien a hodnôt prvkov ponúk predkladajú v elektronickej aukcii, podľa novej úpravy je povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy aj dojednanie, že
východiskom elektronickej aukcie je cena alebo hodnota zistená podľa vývoja cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu.
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POSTUPY ZADÁVANIA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK
Finančné
a ekonomické
postavenie

Finančné a ekonomické postavenie je možné spravidla preukázať napríklad vyjadrením
banky, potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu, súvahou alebo výkazom o majetku či prehľadom o celkovom obrate. Na preukázanie finančného alebo ekonomického
postavenia môže uchádzač alebo záujemca využiť finančné zdroje inej osoby, a to bez
ohľadu na ich právny vzťah. Osoba, ktorej zdroje majú byť na uvedený účel použité,
musí spĺňať zákonom stanovené podmienky. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa dané preukázanie týka,
uchádzač alebo záujemca bude oprávnený poskytnúť plnenie buď sám, alebo prostredníctvom tej osoby, s ktorou prostredníctvom písomnej zmluvy preukázal finančné
alebo ekonomické postavenie. Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Podmienky účasti

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa uvádzajú podmienky účasti, ktoré sa
týkajú (1) osobného postavenia, (2) finančného a ekonomického postavenia a (3) technickej alebo odbornej spôsobilosti. Podľa novej právnej úpravy pre určenie podmienok
účasti platí, že pri zadávaní zákazky:
(1) súvisiacej s vykonávaním niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 zákona o verejnom obstarávaní (napríklad v odvetví dopravy, poštových služieb, energetiky a pod.)
je verejný obstarávateľ povinný určiť podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. a)
a doklady podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
(2) je verejný obstarávateľ povinný uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu
s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, a to vo vzťahu k tým subdodávateľom, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej
(a) 30 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov Eur,
(b) 50 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku,
než podľa prvého bodu,
(3) ak je to odôvodnené povahou zákazky, sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ oprávnení určiť, že určitú vecne vymedzenú časť plnenia nesmie uchádzač alebo
záujemca zabezpečiť subdodávateľom, pričom vylúčenie sa nesmie týkať celého
rozsahu zákazky a ani takej časti, v ktorej zabezpečenie plnenia subdodávateľom
celkom zjavne nemôže mať nepriaznivý dopad na riadne a včasné dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebnej práce alebo poskytnutie služby,
(4) na účely preukázania finančného a ekonomického postavenia finančnými zdrojmi
tretej osoby nadlimitnej zákazky s predpokladanou hodnotou najmenej 10 miliónov Eur je verejný obstarávateľ oprávnený akceptovať len vyjadrenie banky alebo
pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub o poskytnutí úveru.
Splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní sa posudzuje v súlade s oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi. Obstarávateľ posudzuje
splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil. Podľa novej úpravy
mu vznikla ďalšia povinnosť v prípade, ak určil podmienku účasti podľa zmeneného
znenia § 28 ods. 1 písm. a) alebo písm. b). Vtedy bude povinný posudzovať aj všetky
referencie za dané obdobie. Pri určení alebo aktualizácii pravidiel na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením nesmie vyžadovať od niektorých záujemcov také požiadavky, ktoré nevyžadoval od ostatných záujemcov, alebo opakovane doklady, ktoré už má k dispozícii.
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Novela zákona o verejnom obstarávaní definovala lehotu na predloženie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Podľa ust. § 33 ods. 13 sa
uvedená lehota považuje za zachovanú, ak uchádzač alebo záujemca predloží, doplní
doklady najneskôr v posledný deň lehoty.
Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa obsahu. V zmysle nového odseku 14 v ust. § 33 zákona o verejnom obstarávaní platí, že
verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyžadujú preukázanie tých skutočností, ktoré
sú všeobecne známe. Verejný obstarávateľ, ktorým je orgán verejnej moci, nebude
vyžadovať preukazovanie skutočností, ktoré mu sú známe z jeho činnosti.

Zábezpeka

Viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou. Limity zábezpeky boli zmenené nasledovne. Zábezpeka nesmie presiahnuť:
(a) 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 1.000.000 Eur,
ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov Eur,
(b) 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 150.000 Eur, ak ide
o inú zákazku.
V prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa zábezpeka prepadne už nie len
v prípade, ak (1) uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky, ale aj
vtedy, ak 2) uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti čestným
vyhlásením a požadované doklady nepredloží v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na
posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech, alebo (3)
neposkytne súčinnosť podľa nového znenia ust. § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

Vyhodnocovanie
ponúk

Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet
zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky.
Pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti sú ponuky vyhodnocované aj z hľadiska
požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok.
Komisia už v prípadoch mimoriadne nízkych ponúk nemusí nutne požadovať od uchádzačov podrobnosti týkajúce sa tých častí ponuky, ktoré sú podstatné na určenie ceny.
Doplnené ustanovenie § 42 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní definuje klasifikáciu
mimoriadne nízkej ponuky v prípade predloženia minimálne troch ponúk, ktoré splnili požiadavky na predmet zákazky, od uchádzačov spĺňajúcich podmienky účasti. V uvedenom prípade mimoriadne nízkou ponukou bude vždy aj ponuka, ktorá obsahuje
cenu plnenia, ktorá je najmenej o
(1) 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
(2) 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň
(3) 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, pokiaľ je vyjadrená konkrétnym
číslom.
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Elektronická aukcia

Elektronická aukcia predstavuje opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia zákona o verejnom obstarávaní na predkladanie (1) nových cien upravených
smerom nadol, (2) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa
týkajú určitých prvkov ponúk, alebo (3) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov
ponúk.
Od 1. januára 2014 bude možné elektronickú aukciu uskutočňovať len prostredníctvom
certifikovaného systému na uskutočňovanie elektronických aukcií.
Precizovaním ust. § 43 ods. 3 bola upravená povinnosť použitia elektronickej aukcie,
a to vždy vo verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením
pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu. Uvedená povinnosť rovnako platí aj pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému
a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody. Aj pri
zákazkách na dodanie tovaru, ktorý nie je bežne dostupný na trhu, na uskutočnenie
stavebných prác alebo poskytnutie služby môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
použiť elektronickú aukciu.
Ukončenie elektronickej aukcie bolo novelou limitované na dva z predchádzajúcich
troch spôsobov. V súčasnosti tak verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, ak:
(1) na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve
na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov,
(2) nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú
požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. V danom prípade vo výzve na účasť
v elektronickej aukcii sa uvedie lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia
elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty.

Riadna súčinnosť

Úspešný uchádzač alebo uchádzači majú odo dňa 23. apríla 2013 novú povinnosť poskytovať verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú
na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzatvorenie písomne vyzvaní. Sankciou za odmietnutie uzatvorenia zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody alebo za nesplnenie povinnosti riadnej súčinnosti je možnosť
verejného obstarávateľa a obstarávateľa kontrakt uzatvoriť s tým uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Podobne v prípade ak aj druhý uchádzač odmietne uzatvorenie kontraktu alebo neposkytne v stanovenej lehote súčinnosť, môže
byť oslovený ten uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Lehota na uzatvorenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody môže byť určená dlhšie, než
na 30 dní.

Rokovacie konanie
so zverejnením

Jedným z postupov vo verejnom obstarávaní je i rokovacie konanie so zverejnením.
Rokovacie konanie zákon o verejnom obstarávaní definuje ako postup, v rámci ktorého
verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokuje s vybratým uchádzačom alebo vybratými
uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo
priame rokovacie konanie. Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet
záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie.
Rokovacie konanie so zverejnením je možné použiť, len pokiaľ je splnená aspoň jedna
z podmienok podľa ust. § 55 zákona o verejnom obstarávaní. V súčasnosti je možné
použiť rokovacie konanie so zverejnením, aj pokiaľ ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú právnické služby alebo ostatné služby, pri ktorých je
kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby,
ktorá ich poskytuje alebo vykonáva osobne za právnickú osobu.
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Pre uvedené tzv. neprioritné služby vychádzajúc z čl. 21 smernice 2004/18/ES a čl. 32
smernice 2004/17/ES bol zavedený osobitný režim. Verejný obstarávateľ pri neprioritných službách:
(1) môže použiť ako kritérium na vyhodnotenie ponúk aj podmienky účasti a predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom alebo záujemcom, a to aj vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu
osobne vykonáva,
(2) nie je povinný použiť elektronickú aukciu a
(3) môže uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti,
umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka
neobsahuje hodnotu plnenia o viac než 20 % vyššiu, než je hodnota plnenia
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.

POSTUPY PRI PODLIMITNÝCH ZÁKAZKÁCH
Pri podlimitných zákazkách bola zavedená nová a zjednotená právna úprava. Jej východiskom je delenie zákaziek z hľadiska ich predmetu na bežné tovary, služby a práce a iné
zákazky.

Elektronické
trhovisko

Tovary, služby a práce, ktoré sú bežne dostupné na trhu, by mali byť obstarávané
s využitím elektronického trhoviska. Ide o informačný systém, ktorého správcom bude
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ktorý bude fungovať spôsobom ako bežne
známe systémy, určené na elektronický nákup.
Princípom elektronického trhoviska je najmä bezodplatná prístupnosť všetkým dodávateľom, ktorí o registráciu na ňom prejavia záujem. Bude permanentne generovať
ponuku a teda aj ceny bežných tovarov, služieb a prác.
Podmienky realizácie obchodov na trhovisku budú upravené rovnako pre všetky druhovo rovnaké prípady, a to prostredníctvom obchodných podmienok. Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickom trhovisku je registrácia uchádzača alebo záujemcu.
Po registrácii bude oprávnený kedykoľvek zverejniť ponuku tovarov, stavebných prác
alebo služieb bežne dostupných na trhu, pričom je povinný ich zoradiť do príslušnej
časti podľa klasifikácie. Realizácia obstarávania bude založená na princípe predbežnej akceptácie najvýhodnejšej ponuky, s následným umožnením registrovaným dodávateľom predložiť konkurenčnú, výhodnejšiu ponuku.
Ak z dôvodu počtu ponúk nebude môcť verejný obstarávateľ predbežne akceptovať
ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou, zverejnenú na
elektronickom trhovisku, (1) zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo služieb, (2)
registrovaní uchádzači a záujemcovia predložia ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska, (3) ak ide o tovary bežne dostupné na trhu, na postup verejného
obstarávateľa sa použijú ustanovenia o elektronickej aukcii podľa § 43 zákona
o verejnom obstarávaní.
V prípade podlimitných zákaziek na tovary, služby a práce, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu, budú obstarávané spôsobom podľa ust. § 100 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. bez využitia elektronického trhoviska. Ide o postup, ktorý sa uplatňoval pri
zadávaní podprahových zákaziek podľa predchádzajúcej právnej úpravy.
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Porovnávací zoznam

Ďalším spôsobom je využitie porovnania cien na základe porovnávacieho zoznamu,
ktorý vedie úrad. Pri zaradení tovaru, stavebnej práce alebo služby, ktoré sú bežne
dostupné na trhu do porovnávacieho zoznamu, vychádza úrad z prehľadu najčastejšie obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné
na trhu. Verejný obstarávateľ môže v prípade dodania tovaru, stavebnej práce alebo
služby zaradenej do porovnávacieho zoznamu vyzvať na rokovanie jedného alebo
viacerých z vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy.

SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Štátna správa
vo verejnom
obstarávaní

Ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie je úrad, ktorý sídli v Bratislave. Jeho orgánmi sú predseda, podpredseda a rada.
Zavedenie nového orgánu úradu, a to rady, súvisí so zriadením odvolacieho konania
v námietkovom konaní. Má deväť členov a skladá sa z osôb, ktoré menuje vláda, predsedu a podpredsedu úradu. V rámci výkonu svojich právomocí rozhoduje o odvolaní
proti rozhodnutiu o zrušení použitého postupu zadávania zákazky alebo jej časti alebo
súťažných návrhov, o odstránení protiprávneho stavu a pokračovaní vo verejnom obstarávaní opätovným vykonaním kontrolovaného úkonu, o odstránení protiprávneho
stavu a pokračovaní vo verejnom obstarávaní alebo proti rozhodnutiu o zamietnutí námietok. Rada rozhoduje aj o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje
vedúci ústredného orgánu štátnej správy.
Predsedom rady je predseda úradu a podpredsedom rady je podpredseda úradu. Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady menovaný vládou má nárok na odmenu a na
úhradu preukázaných cestovných výdavkov, stravného a ubytovacích výdavkov spojených s účasťou na rokovaní rady. Funkčné obdobie člena rady menovaného vládou je
päťročné. Ak sa výkon funkcie člena rady menovaného vládou skončí pred uplynutím
funkčného obdobia, nového člena rady môže vláda vymenovať len na zvyšok takto
skončeného funkčného obdobia.
Rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov. Jej rokovania sú neverejné.
Do ust. § 116 a nasl. bola novelou zavedená úprava certifikácie a akreditácie, ktorou
sa sleduje zabezpečenie profesionálneho výkonu verejného obstarávania prostredníctvom akreditovaných osôb. Nová úprava prináša sprehľadnenie a zosúladenie nástrojov
využívaných v danom procese, najmä v oblasti elektronickej aukcie.

Konanie
o námietkach

Námietkové konanie je ďalšou z oblastí, ktorá podlieha zásadným systémovým zmenám.
Dané zmeny možno rozdeliť do troch skupín - koncentrácia námietkového konania
do konania s jedným rozhodnutím, zavedenie odvolacieho konania a podriadenie námietkového konania správnemu poriadku s dôrazom na kontradiktórnosť konania.
Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bolo možné podať námietky proti postupu obstarávateľa celkovo v siedmych prípadoch, resp. v siedmych štádiách obstarávania,
pričom o každej z námietok bolo potrebné konať, čo v extrémnych prípadoch paralyzovalo celý proces a v mnohých prípadoch ho neúmerne predĺžilo.
Výška kaucie pri podaní námietok bola upravená nasledovne:
(1) pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“
(a) z pôvodných 1.800 Eur na 1 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní
nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní nadlimitnej zákazky na
poskytnutie služieb, najviac však 4.000 Eur,
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(b) z pôvodných 7.500 Eur na 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní
nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, najviac však 10.000 Eur,
(c) z pôvodných 600 Eur na 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní
podlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní podlimitnej zákazky na
poskytnutie služieb, najviac však 2.000 Eur,
(d) z pôvodných 3.600 Eur na 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní
podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, najviac však 5.000 Eur,
(2) po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ 1 % z ponukovej ceny uchádzača
najviac 300.000 Eur namiesto pôvodných 600.000 Eur, pričom ponukovou cenou sa
rozumie celková cena ponúknutá navrhovateľom za predmet zákazky; za ponukovú
cenu sa považuje aj čistá súčasná hodnota jednorazovej platby alebo opakovanej
platby,
(3) 3.000 Eur, ak nie je možné určiť výšku kaucie podľa písmena a) alebo b),
(4) 1 % z ponukovej ceny uchádzača pri vylúčení uchádzača pre mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 5, najmenej však 600 Eur a najviac 30.000 Eur.
V rámci konania o námietkach úrad preskúmava len zákonnosť postupov kontrolovaného. Úvahy, ktorými sa kontrolovaný pri postupe podľa zákona o verejnom obstarávaní
riadil, preskúma len vtedy, ak sú celkom zjavne mimo medzí, ktoré ustanovuje zákon
o verejnom obstarávaní. Úrad je viazaný obsahom námietky okrem námietok podaných
orgánom štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie. Uvedené námietky podané
orgánom štátnej správy s účinnosťou od 23. apríla 2013 rozhoduje úrad v samostatnom konaní o námietkach, ktoré začína dňom doručenia námietky.
Podľa prechádzajúcej úpravy nebolo možné podať námietky pri zadávaní podprahovej
zákazky okrem námietok podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
a pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Podľa účinnej právnej úpravy nemožno námietky podať (1) pri podlimitných zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a), pri ktorých
verejný obstarávateľ postupoval s využitím elektronického trhoviska a (2) pri podlimitných zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. b), pri ktorých verejný obstarávateľ postupoval
bez využitia elektronického trhoviska, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo
nižšia ako 40.000 Eur, ak pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby a 200.000 Eur, ak
ide o uskutočnenie stavebných prác.
S účinnosťou od 1. júla 2013 je možné podať proti rozhodnutiu o námietkach, s výnimkou rozhodnutia podľa § 139 ods. 1, odvolanie. Odvolanie musí byť doručené úradu
do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o námietkach.
S podaním odvolania je účastník konania povinný zložiť na účet úradu kauciu. Povinnosť zložiť kauciu sa nevzťahuje na podanie odvolania v prípade, ak úrad v konaní
o námietkach nevydal rozhodnutie v lehote do 30 dní, odkedy mu bola doručená kompletná dokumentácia. Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr posledný
deň lehoty na podanie odvolania. Výška kaucie pri podaní odvolania proti rozhodnutiam o námietkach je, ak ide o zadávanie
a) nadlimitnej zákazky, dvojnásobok sumy kaucie, ktorú bol navrhovateľ povinný zložiť pri podaní námietky, voči rozhodnutiu o ktorej odvolanie smeruje,
b) podlimitnej zákazky, 3.000 Eur.
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O odvolaní rozhoduje rada. Napadnuté rozhodnutie preskúma v celom rozsahu a ak
je to nevyhnutné, doplní doterajšie konanie, prípadne odstráni zistené vady. V odvolacom konaní rada rozhoduje vo veci samej. Má povinnosť preskúmať aj oneskorene
podané odvolanie, či neodôvodňuje zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
Pokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, účastník ho môže vziať späť. Ak tak urobí, nemôže ho podať opätovne.
Rada môže preskúmavať aj právoplatné rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Preskúmanie mimo
odvolacieho konania s výnimkou rozhodnutia rady o proteste prokurátora a rozhodnutia rady o odvolaní. Pri
preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania rada rozhodnutie zruší, alebo zmení. Po uplynutí troch rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia ho však
už ani zrušiť a ani zmeniť nebude radou možné. Proti rozhodnutiu rady o preskúmaní
rozhodnutia mimo odvolacieho konania odvolanie nie je prípustné.

Ex ante kontrola

Cieľom nového inštitútu, tzv. ex ante kontroly, je poskytnúť obstarávateľovi ešte
pred začatím procesu obstarávania akúsi garanciu toho, že ním zvolený postup je
správny. Podstatou kontroly je výstup, ktorým úrad potvrdí, že zvolený postup a dokumenty sú správne. Nadväzne na to, ak sa obstarávateľ od takto potvrdeného postupu
a dokumentov neodchýli, námietka proti nim nemôže byť úspešná. O ex ante kontrolu
môže verejný obstarávateľ požiadať v prípade nadlimitnej zákazky čo i len z časti financovanej z prostriedkov Európskej únie.
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Informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované advokátskou kanceláriou Čarnogurský ULC ako bonus pre všetkých jej klientov a tiež pre
pravidelných čitateľov bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento bulletin bol zostavovaný
s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária Čarnogurský ULC nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Informácie uvedené v tomto bulletine nie sú poskytovaním právnych rád ani inou formou poradenstva. Žiadna z informácií uvedených v tomto bulletine
Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál nie je ponukou, návrhom, obchodom ani odporúčaním pred rozhodnutím. Z obsahu tohto bulletinu nemožno odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy, neobsahuje komplexnú analýzu oblastí, ktoré sú
v ňom spomínané, a preto aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov
pri konkrétnych krokoch či postupoch preto vždy odporúčame vyhľadať a využiť profesionálne konzultácie a poradenstvo.
Zobrazovaný, tlačený a akýmkoľvek iným spôsobom použitý obsah alebo súčasť obsahu tohto bulletinu môžu byť využité len na súkromný účel. Obsah
alebo súčasť obsahu tohto bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál nie je možné využívať pre účely zisku, alebo ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie Čarnogurský ULC. Podmienka predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje i na
odberateľov z oblasti poskytovateľov tlačových a informačných služieb a médií.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, JUDr. Paulínu Ondrášikovú: ondrasikova@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
© Čarnogurský ULC, 2013
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