PRO BONO
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Oblasť verejného obstarávania patrí medzi oblasti, ktoré spolu s ďalšími pravidlami pre voľný pohyb tovarov, služieb, pracovných síl a kapitálu vytvárajú
prostredie pre konkurenciu v rámci spoločného vnútorného trhu EÚ a sú zárukou
vyrovnaného a udržateľného rastu, vyššej zamestnanosti a sociálnej starostlivosti, vyššej životnej úrovne a kvality života, ako aj ekonomickej a sociálnej
súdržnosti.
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.
Zákon o verejnom obstarávaní zabezpečoval uplatňovanie základných princípov
verejného obstarávania ako transparentnosť procesu verejného obstarávania,
nediskriminácia a zabezpečenie rovnakých podmienok uchádzačov či efektívnosť
pri vynakladaní verejných prostriedkov. Pre výkon dohľadu nad verejným obstarávaním vrátane riešenia námietok proti postupu obstarávateľa, výkon dohľadu
nad koncesným obstarávaním, vydávanie Vestníka verejného obstarávania, vedenie zoznamu podnikateľov a pre prípravu odborne spôsobilých osôb na verejné
obstarávanie bol dňa 1. januára 2000 zriadený Úrad pre verejné obstarávanie.
V súčasnosti je predmetná oblasť upravená zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V najnovšom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO
Špeciál Vám prinášame informácie o poslednej novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú môžeme nazvať aj „veľkou novelou“.
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VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Verejným obstarávaním rozumieme pravidlá a postupy, ktorými sa zadávajú zákazky
na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie
služieb a súťaž návrhov. Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“ alebo len „zákon“) upravuje zadávanie zákaziek na
dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie
služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.
Zákazkou je v zmysle zákona zmluva s peňažným plnením 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.

Predpokladaná
hodnota zákazky

Zákazka je buď nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje
ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať
z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase,
keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva
na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle rovnaký alebo
porovnateľný predmet zákazky predáva v čase začatia postupu zadávania zákazky.
Obstarávateľom je (1) 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 ust. § 8 odsekoch 3 až 9, napr. v oblasti energetiky, dopravy a pod. Pod rozhodujúcim vplyvom sa
rozumie, ak verejný obstarávateľ priamo alebo nepriamo (a) vlastní väčšinu akcií alebo
väčšinový obchodný podiel, (b) ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu. Obstarávateľom je aj (2) právnická osoba vykonávajúca aspoň
jednu z činností podľa ust. § 8 ods. 3 až 9 na základe osobitných alebo výlučných práv.

Pôvodná definícia
verejného
obstarávateľa

Podľa úpravy platnej a účinnej do dňa 31. marca 2011 sa za verejného obstarávateľa považovala (1) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, (2) obec, (3) vyšší
územný celok, (4) právnická osoba, ktorá bola založená alebo zriadená na osobitný
účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú výlučne priemyselný charakter ani komerčný charakter, a (a) bola úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným
obstarávateľom (okrem združenia právnických osôb), (b) bola kontrolovaná vyššie uvedeným verejným obstarávateľom alebo (c) uvedený verejný obstarávateľ vymenúval
alebo volil viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
Verejným obstarávateľom sa ďalej rozumelo (5) združenie právnických osôb, ktorého
členom bol aspoň jeden z vyššie uvedených verejných obstarávateľov.

Platná definícia
verejného
obstarávateľa

V súlade s novelou sa za verejného obstarávateľa považuje (1) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, (2) obec, (3) vyšší územný celok, (4) právnická osoba, (a) ktorá je
úplne alebo z väčšej časti financovaná Slovenskou republikou, obcou, vyšším územným
celkom alebo právnickou osobou podľa ust. § 6 ods. 1 písm. d) zákona, alebo (b) v ktorej
verejný obstarávateľ podľa ust. § 6 ods. 1 písm. a) až d) vykonáva priamu alebo nepriamu
výlučnú kontrolu alebo (c) v ktorej verejný obstarávateľ podľa ust. § 6 ods. 1 písm. a) až d)
vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu. Verejným obstarávateľom podľa ust. § 6 ods. 1 písm. d) môže byť aj právnická osoba založená alebo
zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, ak niektorý z verejných obstarávateľov okrem združenia právnických osôb vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej kontrolného
orgánu. Verejným obstarávateľom je ďalej (5) združenie právnických osôb, ktorého
členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v bodoch (1) – (4).

Verejné obstarávanie
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VŠEOBECNE O NOVELIZÁCII
ZÁKONOM Č. 58/2011 Z. Z.
Prijatím zákona č. 58/2011 Z. z. (ďalej len „novela“) novelizovala Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2011 zákon o verejnom obstarávaní, ktorý má za cieľ zlepšiť verejné obstarávanie najmä prostredníctvom:
(1) celkového zníženia limitov pre určenie rozsahu zákazky so zámerom presadzovania vyšších foriem súťaží s dôslednejšou kontrolou ich priebehu,
(2) zvýšenia transparentnosti vďaka rozšíreniu rozsahu povinne zverejňovanej dokumentácie (výzvy, oznámenia, ponuky, zápisnice, zmluvy, dodatky a pod.),
(3) obmedzenia neprehľadného zvyšovania vysúťaženej ceny zákazky zmluvnými dodatkami ich povinným zverejňovaním a zavedením cenového stropu takéhoto zvyšovania,
(4) odstránenia možnosti vylúčenia ponuky na základe „neobvykle nízkej ceny“ zavedením v širšom zmysle chápaného inštitútu „mimoriadne nízkej ponuky“ vychádzajúceho zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES,
(5) zjednotenia spôsobu obstarávania prioritných a neprioritných služieb,
(6) odstránenia možnosti okamžitého vylúčenia účastníka z verejného obstarávania
iba na základe formálnych nedostatkov v doručených podkladoch,
(7) zavedenia povinnosti používať elektronické aukcie pri zadávaní nadlimitných zákaziek a od 1. januára 2012 aj pri zadávaní podlimitných zákaziek,
(8) zavedenia povinnosti písomne odôvodňovať uskutočnenie verejného obstarávania
formou „užšej súťaže“,
(9) opätovného zavedenia možnosti určenia neplatnosti zmluvy alebo dodatku k zmluve súdom, ak boli uzatvorené v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu, novela predpokladá zlepšenie hospodárskej
súťaže a podnikateľského prostredia, pretože obmedzí zneužívanie nejednoznačných
ustanovení zákona s cieľom manipulácie procesu verejného obstarávania a zvýši
tak rovnosť šancí uchádzačov v súťaži. Predpokladaným následkom by mal byť tiež
zvýšený počet podnikateľských subjektov so záujmom zúčastňovať sa na verejnom
obstarávaní. Pri realizácii elektronických aukcií sa predpokladá, že si verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zabezpečí potrebný softvér a súvisiace služby individuálne,
napríklad aj formou prenájmu alebo outsourcingu s prihliadnutím na ich ekonomickú
výhodnosť. Vďaka tomu sa náklady obstarávateľa súvisiace so zavedením povinných
elektronických aukcií môžu nielen znížiť na minimum, ale podľa preukázaných skúseností z praxe dosiahnutím nižších výsledných obstarávacích cien dokonca aj úplne
eliminovať.
Novelou sa najmä znižujú finančné limity pre určenie rozsahu zákazky (podlimitná,
podprahová zákazka alebo zákazka s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej
hodnoty zákazky).
Novela bližšie upravuje definíciu verejného obstarávateľa, najmä pokiaľ sa jedná
o právnickú osobu financovanú a kontrolovanú štátom, obcou alebo vyšším územným
celkom, v ktorej štát, obec alebo VÚC vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov
jej riadiaceho orgánu alebo ktorá je založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia
potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a štát,
obec alebo VÚC vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu.
Osoby spolufinancované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom podľa novely
môžu pri verejnom obstarávaní postupovať podľa rovnakých kritérií ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, v závislosti od výšky poskytnutých finančných prostriedkov.
Medzi činnosti v odvetví energetiky a tepelnej energetiky na účely verejného obstarávania novela doplnila prepravu ropy a skladovanie ropy, prepravu ropy prostredníctvom
potrubia a skladovanie ropy v nádržiach.

Všeobecne o novelizácii
zákonom č. 58/2011 Z. z.
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Novela ďalej rozšírila zoznam dokumentov a údajov, ktoré verejný obstarávateľ zasiela Úradu pre verejné obstarávanie a ostatným príslušným osobám. Konkretizovala
informácie, o ktorých je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný zachovávať
mlčanlivosť. Uvedené sa však nevzťahuje na zmluvy, ktoré musí verejný obstarávateľ
povinne zverejňovať v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
Po novom musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odôvodniť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu
k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti. Novela ďalej
upravuje, v akých prípadoch môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požiadať
uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie požadovaných dokladov.
Zavádza sa tiež inštitút mimoriadne nízkej ponuky, keď obstarávateľ musí písomne
požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu
podstatné a ďalej určuje prísnejšie predpoklady vylúčenia uchádzača s mimoriadne
nízkou ponukou.

LIMITY PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Zákon rozlišuje nadlimitnú, podlimitnú, podprahovú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou. Novela zákona zmenila limity pri podlimitných a podprahových zákazkách.

Nadlimitná zákazka

Nadlimitnou zákazkou je taká zákazka, pri ktorej predpokladaná hodnota zákazky je
rovnaká alebo vyššia ako:
a) 133 000 Eur, ak sa jedná o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom, ktorým je Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi; pre verejného
obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného
v prílohe č. 4 zákona, napr. výbušniny, toxické látky, slzotvorný plyn a pod.
b) 206 000 Eur, ak sa jedná o zákazku na dodanie tovaru zadávanú ostatnými verejnými obstarávateľmi; pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak sa jednalo
o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4,
c) 133 000 Eur, ak sa jedná o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom, ktorým je Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v písmene e),
d) 206 000 Eur, ak sa jedná o zákazku na poskytnutie služby zadávanú ostatnými obstarávateľmi,
e) 206 000 Eur, ak sa jedná o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii 8
prílohy č. 2, kategórii 5 telekomunikačné služby podľa spoločného slovníka obstarávania zodpovedajúce kódom CPC 7524, 7525, 7526 a zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 3 zadávanú verejným obstarávateľom,
f) 412 000 Eur, ak sa jedná o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom,
g) 5 150 000 Eur, ak sa jedná o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitná zákazka

Podlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný
limit uvedený pri nadlimitnej zákazke a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:
a) 40 000 Eur (podľa predchádzajúcej úpravy bol tento limit stanovený na 60 000 Eur),
ak sa jedná o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b) 200 000 Eur (pôvodne 360 000 Eur), ak sa jedná o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Limity podľa zákona o verejnom obstarávaní
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Podprahová zákazka

Podprahovou zákazkou rozumieme zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia
ako finančný limit podlimitnej zákazky a súčasne:
a) rovnaká alebo vyššia ako 10 000 Eur (pôvodne 30 000 Eur), ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b) rovnaká alebo vyššia ako 20 000 Eur (pôvodne 120 000 Eur), ak ide o zákazku na
uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Zákazka s nízkou
hodnotou

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je taká zákazka, ktorej
predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4 písm. a) a b)
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na
dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
Zníženie limitov a zjednotenie limitov medzi zákazkami na dodanie tovaru
a poskytnutie služieb má za cieľ obmedziť možnosť obchádzania finančných limitov
stanovených pre jednotlivé zákazky.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Zvýšiť informovanosť Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj verejnosti o prebiehajúcich verejných obstarávaniach majú za cieľ nové ust. § 8 ods. 7 a 8, na ktoré sa viaže
nové ust. § 20 o uchovávaní mlčanlivosti. Podľa novej úpravy tak vzniká verejnému
obstarávateľovi a obstarávateľovi povinnosť bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov poslať Úradu pre verejné obstarávanie
v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe (1) kópiu zápisnice o posúdení splnenia
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, (2) kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, (3) kópiu zápisnice z otvárania ponúk, (4) kópiu
zápisnice o vyhodnotení ponúk, (5) kópiu zápisnice o zasadnutí poroty, (6) kópiu správy
podľa § 21 ods. 2, to znamená správy o každej zákazke, o každej rámcovej dohode
a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá sa považuje za súčasť
dokumentácie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú pritom povinní zachovávať
mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré
im uchádzač alebo záujemca poskytol.
Na uvedenú povinnosť sa vzťahuje aj nové ust. § 49 ods. 5 zákona, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu (1) informáciu o uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo
rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich zverejnenia podľa osobitného predpisu, alebo (2) kópiu uzavretej zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody
a dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia, ak sa na verejného obstarávateľa a obstarávateľa nevzťahuje povinnosť zverejnenia podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Správa o zákazkách
s nízkou hodnotou

Informačná povinnosť

Podľa nového ust. § 102 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vznikla verejnému obstarávateľovi i ďalšia informačná povinnosť, a to raz štvrťročne zverejniť na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou
zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako
1 000 Eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä (1) hodnotu zákazky, (2) predmet
zákazky a (3) identifikáciu úspešného uchádzača.

5

POSTUPY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Druhy postupov

Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom vymedzených postupov, a to verejnej súťaže, užšej súťaže, rokovacieho
konania alebo súťažného dialógu. Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet
záujemcov. Užšia súťaž sa taktiež vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov s tým
rozdielom, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov,
ktorých vyzve na predloženie ponuky. Rokovacie konanie predstavuje postup, v rámci
ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokuje s vybraným uchádzačom alebo vybranými uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo bez zverejnenia, avšak rokovacím konaním bez zverejnenia nemožno
uzavrieť rámcovú dohodu. Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov, ale verejnému obstarávateľovi sa umožňuje počet záujemcov, s ktorými vedie
dialóg, obmedziť s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich
požiadavky verejného obstarávateľa, na ktorých základe sú vybraní záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky.
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sú uvedené podmienky účasti, ktoré
sa týkajú osobného postavenia podľa ust. § 26 zákona o verejnom obstarávaní, podľa
ktorého sa verejného obstarávania nemôže zúčastniť osoba, ktorá má napr. nedoplatky na sociálnom poistení vymáhané výkonom rozhodnutia, alebo daňové nedoplatky
vymáhané výkonom rozhodnutia a pod.; ďalej finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie a podmienky týkajúce sa technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie.
Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určil na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, museli byť v zmysle ust. § 32 ods. 6 zákona primerané a museli súvisieť
s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ mohol vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia
alebo technickej spôsobilosti. Uvedené ustanovenie však bolo novelou zmenené, a to
tým spôsobom, že verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zákonodarca stanovil aj
povinnosť odôvodniť primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania.

Žiadosť o vysvetlenie Podľa prechádzajúcej právnej úpravy ust. § 33 ods. 4 mal obstarávateľ možnosť
požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených
alebo doplnenie
dokladov. Či o vysvetlenie požiadal, záležalo od jeho vlastného rozhodnutia. Novela
dokladov
zákona zmenila túto možnosť na povinnosť a vymedzila podmienky, za splnenia ktorých
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uvedená nová povinnosť vzniká.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa novej úpravy písomne požiada uchádzača
alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď
z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky
účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených
dokladov do (1) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo (2) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom
elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ neurčil
dlhšiu lehotu. Pokiaľ uchádzač alebo záujemca neodošle vyžadované vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, bude z verejného obstarávania
vylúčený.
Na vyhodnotenie ponúk sa zriaďuje trojčlenná komisia. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verej-
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Vyhodnotenie ponúk ného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky 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.
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku
podľa určených podmienok. Ak ponuka podľa predchádzajúcej úpravy obsahovala
neobvykle nízku cenu, komisia písomne požiadala uchádzača o vysvetlenie návrhu
ceny. Ustanovenie § 42 ods. 3 vychádzalo z pojmu neobvykle nízka cena. Pôvodné
znenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES v čl. 55 používa spojenie
mimoriadne nízka ponuka. Na základe tejto skutočnosti novela nahradila pojem neobvykle nízka cena pojmom mimoriadne nízka ponuka. Predchádzajúca úprava spôsobovala v praxi časté problémy s neodôvodneným vylučovaním ekonomicky výhodnejších
ponúk. Pojem nízka ponuka nie je chápaný výhradne z pohľadu ceny, takže obstarávateľ pri vylúčení mimoriadne nízkej ponuky zváži širší pohľad na parametre ponuky.
Zároveň bolo komisii priznané právo pozvať si uchádzača na osobnú konzultáciu za
účelom vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky.
Mimoriadne
nízka ponuka

Podľa nového znenia ust. § 42 ods. 3 až ods. 5, ak sa pri určitej zákazke objaví
mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, komisia musí
písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre
jej cenu podstatné. Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto
podrobnosti sa môžu týkať najmä (1) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb, (2) technického
riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby, (3) osobitosti
tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
(4) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo
v mieste poskytnutia služby, (5) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. Komisia
zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať
uchádzača za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení na osobnú konzultáciu,
ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
Komisia vylúči uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade,
ak uchádzač (1) nezašle písomné odôvodnenie v určenej lehote, (2) nedostaví sa po
výzve komisie na osobnú konzultáciu alebo (3) predložené vysvetlenie nie je v súlade
s požiadavkami komisie. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním
štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať,
že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak
komisia ponuku vylúči.
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči mimoriadne nízku ponuku podľa
ust. § 42 ods. 5, vzniká mu podľa novely povinnosť poslať Európskej komisii správu
alebo jej časť podľa ust. § 21 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Aukcie

Zákon zavádza povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa využívať elektronické aukcie vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením
pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, ako aj pri zadávaní zákazky na poskytnutie
služby alebo na uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky a pri zadávaní zákazky v rámci dynamického
nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody. Povinnosť použiť elektronickú aukciu platí aj pri zadávaní podprahovej
zákazky, pre podlimitné zákazky je povinnosť používania elektronických aukcií určená
až odo dňa 1. januára 2012. Povinnosť sa nevzťahuje na zadávanie zákaziek s nízkou
hodnotou. Pri využití elektronickej aukcie sa nepostupuje podľa ust. § 41 zákona upravujúceho otváranie ponúk.
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Pravidlá
pri zadávaní
zákaziek

Novela sprísnila pravidlá pri zadávaní podprahových zákaziek a taxatívne vymedzila
rozsah povinne uvádzaných informácií pri ich výzvach. Výzva na predkladanie
ponúk musí obsahovať údaje o verejnom obstarávateľovi a ďalšie kontaktné údaje,
najmä adresu a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie, a to:
(1) informácie o predmete zákazky, najmä názov a druh zákazky, miesto dodania
tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby, stručný opis
predmetu zákazky,
(2) predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,
(3) miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov alebo odkaz na prístup
k súťažným podkladom,
(4) podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
(5) kritériá na vyhodnotenie ponúk,
(6) označenie, či sa použije elektronická aukcia,
(7) informáciu, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská,
(8) trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo
poskytnutia služieb,
(9) doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
(10) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
Za podstatné možno označiť určenie konkrétnej minimálnej lehoty na vypracovanie
ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie
ponúk úradu. Za zásadnú zmenu tiež považujeme zverejňovanie výziev v lehote do
piatich dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku.
Pri nadlimitných zákazkách realizovaných prostredníctvom užšej súťaže zákon verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi poskytoval možnosť obmedziť počet záujemcov,
ktorých vyzve na predloženie ponuky, aby umožnil hospodársku súťaž. Horná hranica
je limitovaná i v súčasnosti počtom 20 uchádzačov, v dolnej hranici však nastala zmena a pôvodných 5 uchádzačov bolo zvýšených na 10.

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Na čele Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je predseda, ktorého
pôvodne vymenúvala a odvolávala vláda Slovenskej republiky. S účinnosťou odo dňa
1. apríla 2011 bola táto kompetencia prenesená na NR SR, ktorá tak robí na návrh
vlády SR. Vláda SR vymenúva a odvoláva podpredsedu úradu.

Rozšírenie
kompetencií úradu

Novela rozšírila kompetencie úradu. Po novom úrad vedie aj evidenciu uzavretých
zmlúv, koncesných zmlúv, rámcových dohôd a dodatkov k zmluvám, koncesným zmluvám a rámcovým dohodám a zverejňuje ich. Informácie o uzavretí zmluvy, koncesnej
zmluvy, rámcovej dohody alebo dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej
dohode zverejňuje do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia podľa zákona
o slobode informácií, kópie týchto dokumentov zverejňuje do siedmych dní od ich
uzatvorenia. Vestník úradu sa po novom sprístupňuje aj v podobe štruktúrovaných
údajov, čo umožňuje ich ďalšie automatizované spracovanie.

Neplatnosť zmluvy

Ako sme Vás už skôr informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO 2/2011,
ustanovenie § 148 zákona o verejnom obstarávaní priznáva úradu oprávnenie podať
návrh na určenie neplatnosti zmluvy alebo rámcovej dohody uzavretej v rozpore so
zákonom do jedného roka od jej uzavretia. Na rozdiel od tejto úpravy novela priznala oprávnenie podať návrh na určenie neplatnosti návrhom na súd aj prokurátorovi.
Okrem zmlúv (zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej zmluvy) sa uvedené oprávnenie vzťahuje aj na dodatok k zmluve, koncesnej
zmluve alebo rámcovej dohode uzavretý v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
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Informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované advokátskou kanceláriou ULC Čarnogurský ako bonus pre všetkých jej klientov a tiež pre
pravidelných čitateľov bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento bulletin bol zostavovaný
s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský 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
ULC Čarnogurský 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 ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je možné využívať pre účely zisku, alebo ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský. 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.
© ULC Čarnogurský, 2011
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