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ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

• 26 noviel

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) - schválený

18.11.2015, zverejnený 3.12.2015, účinnosť v zásade od 18.4.2016

• transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a Rady

č.2014/23/EÚ, č. 2014/24/EÚ, č. 2014/25/EÚ zo dňa 26.02.2014

• zákon č. 438/2015 Z. z.

• zákon č. 315/2016 Z. z.



ZRÝCHLENIE, ZEFEKTÍVNENIE A 

DEBYROKRATIZÁCIA PROCESU VO

• plná elektronizácia postupov a všetkých procesných fáz

• kritéria na vyhodnotenie ponúk - využívanie kvalitatívnych 

kritérií (ekonomicky najvýhodnejšia ponuka)

• minimálne lehoty na predkladanie ponúk a žiadostí o účasť 

kopírujú lehoty definované v Smerniciach

• kratšia lehota na výkon kontroly pred uzavretím zmluvy



ZRÝCHLENIE, ZEFEKTÍVNENIE A 

DEBYROKRATIZÁCIA PROCESU VO

• jednotný európsky dokument - jednotné preukazovanie 

podmienok účasti

• vyhlásenie o aktuálnosti a platnosti dokladov pri 

preukazovaní podmienok účasti

• elektronická databáza dokladov vedená Európskou komisiou 

- jednoduchšie overovanie zahraničných uchádzačov

• odkladná lehota na uzavretie zmluvy sa nevyžaduje v prípade 

jedného záujemcu pri priamom rokovacom konaní

• nová koncepcia dodatkov v prípade objektívnej potreby



TRANSPARENTNOSŤ A BOJ PROTI KORUPCII

• zákaz účasti schránkových firiem vo verejnom obstarávaní;

• jednotné procesné postupy v rámci dohľadu a jednotný 

postup úradu pri jednotlivých konaniach vo forme rozhodnutí 

• Inštitút konfliktu záujmov - využívanie všetkých dostupných 

prostriedkov s cieľom zabezpečiť čistotu a transparentnosť 

procesu verejného obstarávania;

• rozšírený okruh povinných vylúčení v prípade nečestného 

protizákonného a amorálneho správania záujemcu / 

uchádzača



PODPORA ČERPANIA EUROFONDOV

• možnosť "ex ante" posúdenia dokumentov všetkých 

nadlimitných zákaziek financovaných z európskych fondov;

• povinná kontrola úradom všetkých nadlimitných zákaziek 

financovaných z európskych fondov pred uzavretím zmluvy;

• kontrolné výstupy preskúmateľné druhostupňovým správnym 

orgánom radou úradu;

• jednotná metóda a vzorové dokumenty ako nástroj eliminácie 

možných porušení zákona



PODPORA PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

• podpora malých a stredných podnikateľov a regionálnych 

dodávateľov formou delenia zákazky na časti a možnosti 

uzatvárania viacerých zmlúv

• mechanizmus priamych platieb subdodávateľom 

• posilnenie sociálnych a environmentálnych aspektov vo 

verejnom obstarávaní

• zníženie zábezpeky a kaucie vo vzťahu k revíznym postupom

• možnosť predkladania ponúk vo forme elektronických 

katalógov

• inovatívne partnerstvo 

• mechanizmus povinnej realizácie zákazky priamo úspešným 

uchádzačom



SUBJEKTY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Verejný obstarávateľ - § 7 ZVO

Dotovaná osoba - § 8 ZVO

• dotácia vyššia ako 50%, je povinná postupovať

- ako tento verejný obstarávateľ

- podlimitným postupom

- zadaním zákazky s nízkou hodnotou

• dotácia vo výške rovnajúcej sa alebo nižšej ako 50%, je 

povinná postupovať

- podlimitným postupom

- zadaním zákazky s nízkou hodnotou

• finančné prostriedky poskytnuté obstarávateľovi



SUBJEKTY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Obstarávateľ - § 9 ZVO

• PO priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv VO + vykonáva aspoň
jednu z činností podľa § 9 ods. 3 až 9 ZVO

• PO vykonáva aspoň jednu z činností podľa § 9 ods. 3 až 9 ZVO na
základe osobitných alebo výlučných práv

Výnimky: 

• podlimitné zákazky

• § 1 ods. 2 písm. u) ZVO – iné účely ako vykonávanie činností podľa
§ 9 ods. 3 až 9 ZVO

• nepoužije postupy zadávania nadlimitných zákaziek

- § 85 ods. 1 ZVO (nákup vody a energie)
- prepojené podniky



ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

• rozsah a špecifikácia tovarov, služieb a 

stavebných prác

• typ zákazky

• výnimky z použitia ZVO 

• bežná dostupnosť T/S/P na trhu



www.eks.sk



Bežná dostupnosť - stavby

• Výkladové stanoviská

• Metodické usmernenia



Proces zadávania zákazky cez EKS

Prípravný proces

Vytvorenie opisného 
formuláru

Karanténa
Zmluvná 

špecifikácia
Lehota na predkladanie 

ponúk
Elektronická 

aukcia

Zmluva



Zlý príklad (1) Z201630456

Náplň vôňa do wc one touch "after the rain" objem 10ml ks 10

WC záves - gél Ambi pub Tea Tree & Pine ks 15

Sprej WC Air wick frézia, jazmín, konvalinka ks 30

Calgonit do umývačky riadu - soľ 1,5 kg ks 10

Calgonit do umývačky - gél čistič riadu 700 ml ks 15

Calgonit do umývačky - leštidlo 800ml ks 10

Calgonit do umývačky - gél čist. umýv. 250 ml ks 5

Calgonit do umývačky - vôňa 60umytí ks 3



Zlý príklad (2) Z201632011

Názov Hodnota / charakteristika

počítač HP Pavilion 550-139nc 
Natural Silver (T1H05EA#BCM) 
AMD A10-8750 RAM 8GB DDR3 
NVIDIA GeForce GTX 960 2GB SSD 
128GB + HDD 1TB 7200 otáčok 
DVD, DVI, HDMI, DisplayPort, USB 
3.0 čítačka pamäťových kariet, B & 
O play USB klávesnica a myš, 
Windows 10 Home 64-bit



Zlé príklady (3) 

• Názov: „Nový osobný automobil CITROEN Berlingo Vti
120 XTR“ Z20166627

• Názov: „Nový osobný automobil Kia VENGA 1,4 CVVT“ 
Z201625111

• Názov: „Nový osobný automobil Suzuki Vitara 1,6 VVT 
2WD 5MT výbava Premium“ Z201620308



Vzorový príklad (1) Z201630109

Názov Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota

hmotnosť/gramáž g/m2 80

hrúbka mikrometer 104 108

bielosť CIE (D65/10 0) % 146

drsnosť Bendtsen ml/min 150 250

opacita/nepriehladnosť % 90

rozmer rozmer A4

rozmer výška mm 297

rozmer šírka mm 210

počet kusov papiera v 

balíku
ks 500

počet balíkov v kartóne ks 5



„Alebo ekvivalent“

• Vymedzenie pojmu

• Pohľad Úradu

• Metodické usmernenia

• Rozhodnutia námietok

• Rozhodnutia rady

• Zlý príklad



Zlý príklad

• Z201632202 – nové osobné motorové vozidlo KIA 
Optima 1,7 CRDi Platinum alebo ekvivalent



Mýty o EKS

• Čo už raz bolo zadávané cez EKS je vždy bežne 
dostupné

• Každé „pero“ je vždy bežne dostupné

• Zákon neprikazuje v EKS dodržiavať princípy VO

• Už raz použitý opisný formulár je v súlade so zákonom



Mýty o EKS

• Všetko, čo má CPV kód je bežne dostupné

• Ak na trhu pôsobia aspoň tri subjekty schopné 
dodať predmet zákazky, tak je bežne dostupný

• Zákazky zadávané cez EKS sa úradom 
nepreskúmavajú



ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

• prípravné trhové konzultácie - § 25 ZVO

 primerané opatrenia proti narušeniu hospodárskej súťaže

- oznámenie informácií ostatným uchádzačom, záujemcom

- internetová adresa – prístupné informácie (oznámenie o 

vyhlásení)

• predbežné oznámenie - VS, US, RKsZ

- nepovinné

- skrátenie lehôt



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Opis predmetu zákazky

- jednoznačne, zrozumiteľne, úplne a nestranne vymedzený

- technické požiadavky určené tak, aby zabezpečili rovnaký prístup 
pre všetkých a zabezpečovali čestnú hospodársku súťaž

 na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek

 odkazom na technické špecifikácie 

Odkaz na národné technické normy, osvedčenia alebo špecifikácie 
(§ 42 ods. 2 písm. b) ZVO) alebo na konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, obchodné označenie, patent, typ, miesto pôvodu alebo 

výroby (§ 42 ods. 3 ZVO) = „ekvivalentný“



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - príklady

Nedostatočný opis predmetu zákazky

• v prípade zákazky na čistenie a upratovanie vnútorných priestorov nebol
uvedený rozsah a frekvencia požadovaných služieb, špecifikácia
jednotlivých plôch v rámci konkrétnych objektov určených na
upratovanie, rozlohy alebo plochy v merných jednotkách jednotlivých
objektov, ktoré sa majú upratovať, napr. druh dverí, povrch podlahovej
krytiny, ktoré majú byť napr. vysávané, alebo plochu sklenených tabúľ

Diskriminačný opis predmetu zákazky

• definovanie opisu predmetu zákazky tak, že technické požiadavky v ňom
uvedené odkazujú na konkrétneho výrobcu, konkrétnu značku a podobne
bez možnosti pripustenia ekvivalentného riešenia (napr. operačný systém
Windows, grafický editor Photoshop CS4, grafická karta rady Nvidia,
procesor Core i5, aplikačný softvér MS Office)



ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY - § 28 

ZVO

• oddeliteľnosť a súvis predmetu zákazky

• časovú, miestnu a funkčnú (vecnú) súvislosť zákaziek

• odôvodnenie nerozdelenia (podlimit)

• primeranosť PÚ 

• obmedzenie počtu častí, ktoré je možné zadať jednému 
uchádzačovi - § 28 ods. 3 ZVO

• súťažné podklady - objektívne a nediskriminačné pravidlá

• obmedzenie kombinácie častí - § 28 ods. 4 ZVO



VÝPOČET PREDPOKLADANEJ HODNOTY 

ZÁKAZKY

Správne určenie PHZ

• cena bez DPH

• údaje a informácie o zákazkách na rovnaký, porovnateľný
predmet zákazky, prieskum trhu, iný vhodný spôsob

• v čase vyhlásenia verejného obstarávania

• zahrnúť všetky plnenia (opcie, obnovenia zákazky, odmeny)

• PHZ všetkých častí rozdelenej zákazky

• upozornenie - nestačí uviesť limit, ktorý bude prekročený



VÝPOČET PREDPOKLADANEJ HODNOTY 

ZÁKAZKY - príklady

VO pri obstarávaní dodávky tovaru (obstarávanie vyhlásené dňa
11.11. 2015) uviedol v doklade „Stanovenie predpokladanej hodnoty
zákazky“ - „PHZ bola stanovená vo výške 100 000 EUR s DPH na
základe telefonického dohovoru so spoločnosťou XY zo dňa
2.3.2015“

VO zadával zákazku na poskytnutie služby (vzdelávacie aktivity –
jazykové schopnosti (A), manažérske schopnosti (B), IT zručnosti
(C), doprava (D)), pričom:

- subjekt X mu nacenil časť iba časť A a niektoré služby z časti B,

- subjekt Y mu nacenil iba časť B a

- subjekt Z mu nacenil iba časť C.

VO na základe uvedeného prieskumu trhu stanovil PHZ vo výške
260 000 EUR bez DPH



FINANČNÉ LIMITY – nadlimitná zákazka

Vyhláška č. 153/2016 Z. z. 

zo dňa 23. 3. 2016, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre 
nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a 
finančný limit pri súťaži návrhov



FINANČNÉ LIMITY

Podlimitná zákazka

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO

Predpokladaná hodnota zákazky

Bežne dostupné 

na trhu 

Tovar (okrem 

potravín)

Služba

Stavebné práce

≥    5 000 eur < 135 000 eur

<    5 225 000 eur

Nie bežne 

dostupné na trhu 

Tovar (okrem 

potravín)

Služba

≥ 20 000 eur < 135 000 eur

Nie bežne 

dostupné na trhu

Stavebné práce ≥ 70 000 eur < 5 225 000 eur

Služba (podľa prílohy č. 1) ≥ 200 000 eur < 750 000 eur

Potraviny ≥ 40 000 eur  < 135 000 eur



FINANČNÉ LIMITY

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

Bežne dostupné 

na trhu

Tovar (okrem 

potravín)

Služba

Stavebné 

práce

≥    5 000 eur < 209 000 eur

< 5 225 000 eur

Nie bežne 

dostupné na trhu

Tovar (okrem 

potravín)

Služba

≥ 20 000 eur < 209 000 eur

Nie bežne 

dostupné na trhu

Stavebné 

práce

≥ 70 000 eur < 5 225 000 eur

Služba (podľa prílohy č. 1) ≥ 200 000 eur < 750 000 eur

Potraviny ≥ 40 000 eur < 209 000 eur

Podlimitná zákazka



FINANČNÉ LIMITY

Obstarávateľ

Tovar 

Služba okrem prílohy č. 1)

< 418 000 eur

Stavebné práce < 5 225 000 eur

Služba (podľa prílohy č. 1) < 1 000 000 eur

Podlimitná zákazka



VÝBER POSTUPU PRI VEREJNOM 

OBSTARÁVANÍ

Postupy vo verejnom obstarávaní pre nadlimitné zákazky

• verejná súťaž 

• užšia súťaž

• rokovacie konanie so zverejnením 

• súťažný dialóg 

• inovatívne partnerstvo 

• priame rokovacie konanie

Podlimitné zákazky 

• s využitím elektronického trhoviska (§ 109 ZVO) 

• bez využitia elektronického trhoviska (§ 113 ZVO)

Zákazky s nízkou hodnotou (§ 117 ZVO)



VEREJNÁ SÚŤAŽ

• predbežné oznámenie - dobrovoľné 

• skrátenie lehôt na predkladanie ponúk

• nový pojem naliehavá situácia - situácia, ktorú je povinný verejný 
obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť „obyčajnú“ 
lehotu

• možnosť uplatnenia reverzného postupu – najprv sa vyhodnotia 
ponuky, potom podmienky účasti; nemusí sa použiť „dvojobálka“

• možnosť použiť e-trhovisko na bežne dostupné tovary a služby



VEREJNÁ SÚŤAŽ – lehota na predkladanie 

ponúk

odoslanie oznámenie o vyhlásení VO
zákon č. 25/2006

SP v listinnej podobe

- 45 dní/30 dní (PO)

(SP poslať do 6 dní od prijatia žiadosti)

e-SP – PaN prístup

- možnosť skrátiť o 5 dní,

t. z. 40 dní/25 dní (PO)

zákon č. 343/2015

e-SP – PaN prístup 

- 35 dní/15 dní (PO)

- 30 dní (e-ponuky)

- 15 dní (naliehavá situácia)

SP v inej forme

- 40 dní/20 dní (PO)

(SP poslať najbližší pracovný deň 
od doručenia žiadosti)  



UŽŠIA SÚŤAŽ

• predbežné oznámenie - dobrovoľné 

• nový pojem naliehavá situácia - situácia, ktorú je povinný verejný 
obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť „obyčajnú“ 
lehotu

• zníženie minimálneho počtu subjektov (5 namiesto 10), možnosť 
obmedzenia maximálneho počtu, ak je to vhodné

• skrátenie lehôt na predkladanie ponúk + možnosť stanovenia 
lehoty dohodou



UŽŠIA SÚŤAŽ – lehota na predloženie ŽoÚ

zákon č. 25/2006          zákon č. 343/2015

oznámenie o vyhlásení VO
30 dní 30 dní

10 dní (časová tieseň) 15 dní (naliehavá situácia)        

Užšia súťaž – lehota na predkladanie 

ponúk

výzva na predkladanie ponúk 
SP v listinnej podobe e-SP – PaN prístup 

- 40 dní/36 dní (PO) - 30 dní/10 dní (PO)

- 25 dní (e-ponuky)

(poslať do 6 dní od prijatia žiadosti) - 10 dní (naliehavá situácia)

e-SP – PaN prístup SP v inej forme

- možnosť skrátiť o 5 dní, - 35 dní/15 dní (PO)

t. z. 35 dní/31 dní (PO) (poslať najbližší pracovný deň od 

10 dní (časová tieseň) doručenia žiadosti)

VO iný ako „áčkový“ – možnosť 
dohody ak všetci súhlasia, inak min. 10 dní



ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM -

§ 70 až § 73 ZVO 

• možnosť obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve VO na 
predloženie ponuky (min. 3), max. počet

• podmienky použitia RKsZ

• proces – „3 kolový“ 

• lehota na predloženie ŽoÚ =>> vyhodnotenie splnenia PÚ

• výzva na predkladanie základných ponúk   =>>  rokovanie o 
základných ponukách - zápisnica, etapy

• výzva na predkladanie konečných ponúk 



SÚŤAŽŃÝ DIALÓG - § 74 až § 77 ZVO 

• možnosť obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve VO na 
predloženie ponuky (min. 3)

• podmienky použitia SD 

• proces - „3 kolový“ 

• lehota na predloženie ŽoÚ =>> vyhodnotenie splnenia PÚ

• výzva na účasť na dialógu – ceny, odmeny =>> dialóg – etapy, 
zápisnica

• výzva na predkladanie konečných ponúk – vysvetlenie, spresnenie a 
optimalizácia konečnej ponuky



INOVATÍVNE PARTNERSTVO - § 78 až § 80 

ZVO

• možnosť obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve VO na účasť 
(min. 3)

• ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru ceny a 
kvality

Cieľ: vývoj a následný nákup inovačných výrobkov, stavebných
prác alebo služieb, za predpokladu, že zodpovedajú požiadavkám a
maximálnym nákladom zmluvne dohodnutými medzi verejným
obstarávateľom a partnerom alebo partnermi

• žiadosti o účasť

• výzva na predkladanie základných ponúk 



PRIAME ROKOVACIE KONANIE - § 81 až §
82 ZVO

• podmienky použitia PRK

• rokovanie o podmienkach zákazky

• podmienky účasti

• povinnosť poslať publikačnému úradu a úradu oznámenie 

o zámere uzavrieť zmluvu (§ 26 ods. 7 ZVO)

• mimoriadna udalosť – úradu oznámenie s odôvodnením použitia 

(výnimka, ak verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o zámere 

uzavrieť zmluvu)

• uzavretie zmluvy najskôr 11. deň odo dňa uverejnenia oznámenia 

o zámere uzavrieť zmluvu - § 56 ods. 9 ZVO



VÝBER POSTUPU pri obstarávaní nadlimitnej 

zákazky na predmet 

• reklama/logo

• kancelárske potreby

• rozšírenie funkcionalít 
špecifického informačného 
systému

• transport rádioaktívneho 
odpadu

• vývoj lietajúceho vozidla

• rekonštrukcia budovy

• zníženie energetickej 
náročnosti starej budovy

• prenájom existujúcej budovy

• verejná súťaž 

• užšia súťaž

• rokovacie konanie so 
zverejnením 

• súťažný dialóg 

• inovatívne partnerstvo 

• priame rokovacie konanie

• súťaž návrhov 



PODLIMITNÉ ZÁKAZKY bez využitia 

elektronického trhoviska - § 113 až § 116 

ZVO

• nie bežne dostupný tovar, služby a stavebné práce

• použije sa PRVÁ ČASŤ a DRUHÁ ČASŤ Prvej Hlavy okrem 
ustanovení, ktoré sa týkajú 

• oznámení používaných vo verejnom obstarávaní 

• rozdelenia zákazky na časti (nemá povinnosť odôvodniť 
nerozdelenie)

• „Reverzná súťaž“

• možnosť požadovať zábezpeku 

• povinne § 32 ods. 1 písm. e) ZVO v rozsahu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky

• PRK – oznámenie o použití PRK



ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU - § 117 

ZVO 

• najlepšia hodnota za vynaložené peniaze

• profil - súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000 
EUR (štvrťročne)

• nevyžaduje sa písomná forma zmluvy, ak to nevyžaduje zákon

• archivácia – 5 rokov od uzavretia zmluvy

• nemožno podať námietky (vnútorná kontrola)



SÚŤAŽ NÁVRHOV 

• verejná alebo užšia súťaž návrhov

• výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti

• podklad na zadávanie zákazky

• nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby 
(napr. priame rokovacie konanie)

• s udeľovaním cien a odmien účastníkom

• porota - § 124 ZVO



OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO 

OBSTARÁVANIA

• identifikácia obstarávajúceho subjektu

• CPV kódy 

• opis predmetu zákazky 

• lehoty (trvanie zákazky, predkladanie ponúk)

• podmienky financovania

• podmienky účasti 

• osobitné podmienky plnenia zmluvy

• kritériá na vyhodnotenie ponúk - § 44 ZVO



OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO 

OBSTARÁVANIA

• zábezpeka 

• elektronický katalóg 

• elektronická aukcia

• výsledok VO – typ zmluvy

• § 40 ods. 6 písm. g) ZVO

• doplňujúce informácie – napr. reverzný postup, požiadavka na
spoločnú zodpovednosť § 33 ods. 3 ZVO, výkon podstatných
úloh priamo uchádzačom § 38 ods. 4 ZVO, odôvodnenie
nerozdelenia predmetu zákazky

Podlimitná zákazka – vyhradiť účasť chráneným dielňam a
chráneným pracoviskám, prípadne v rámci programov chránených
prac. miest



SÚŤAŽNÉ PODKLADY

• totožnosť informácií uvedených v oznámení 

• informácie o subdodávateľoch

• povinne vyžadované informácie 

• alternatívne vyžadované informácie 

• „priame platby“ - § 41 ods. 7 ZVO 

• obchodné podmienky 

• požiadavka VO „spoločná zodpovednosť“ - § 33 ods. 3 ZVO

• zverejniť v profile

• vysvetľovanie a doplňovanie



VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV - § 41 ZVO

Vo vzťahu k subdodávateľom Metodické usmernenie 2560-5000 
2016.docx

Možnosť v súťažných podkladoch vyžadovať, aby:

- uchádzač uviedol v ponuke podiel zákazky – v úmysle zadať

subdodávateľom, navrhovaného subdodávateľa a predmet subdodávky

- subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postaveniaa

neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až

h) a ods. 7 ZVO

Možnosť v návrhu zmluvy určiť, že náležité platby uhradí priamo

subdodávateľovi

Metodické usmernenie 2560-5000 2016.docx


VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV - § 41 ZVO

Povinnosti VO/O vo vzťahu k subdodávateľom:

• v zmluve uviesť všetkých známych subdodávateľov, údaje o

osobe oprávnenej konať za subdodávateľa

• v návrhu zmluvy určiť povinnosť oznámiť zmeny údajov o

subdodávateľoch a určiť pravidlá zmeny subdodávateľa

(Výnimka: pri zákazke na stavebné prace a služby sa nevyžadujú

informácie o dodávateľovi tovaru)



DEFINÍCIA SUBDODÁVATEĽOV § 2 ods. 5 

písm. e) ZVO

V prípade zákazky:

a) dodávka tovaru „Dodanie automobilu“, v ktorej je uchádzačom

predajca auta. Je jeho subdodávateľom výrobca auta?

b) uskutočnenie stavebných prác - je subdodávateľom uchádzača aj

ten, kto mu len na základe písomnej odplatnej zmluvy predá

tehly (Baumax) alebo je subdodávateľom len ten, kto na základe

takejto zmluvy uskutoční nejakú stavebnú časť zákazky?



PODMIENKY ÚČASTI- § 38 ZVO 

• overenie schopnosti realizovať predmet zákazky

• primeranosť a súvis s predmetom zákazky

• odôvodnenie primeranosti 

• v súlade s princípmi VO 

• § 38 ods. 4 ZVO - možnosť vyžadovať, aby určité podstatné úlohy 
vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov



OSOBNÉ POSTAVENIE - § 32 ZVO

• taxatívnosť

• preukazovanie splnenia
• doklady

• zoznam hospodárskych subjektov

• jednotný európsky dokument - § 39 ZVO

• štandardizovaný formulár platný v celej EÚ „papierová forma“ 
a „elektronická forma“ (https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=sk) 

• použiteľný aj na tretie osoby
• § 39 ods. 6 ZVO – zabezpečenie riadneho priebehu–

vyžadovanie dokladov (nie ak sú VO dostupné - z 
elektronických databáz, predchádzajúceho VO)

• výkladové stanoviská 16/2013 a 6/2014

• § 32 ods. 7 ZVO + „samoočisťovací proces“

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk


JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

• nová koncepcia čestného vyhlásenia

• štandardizovaný formulár platný v celej EÚ

• určený vykonávacím nariadením EÚ na základe 
splnomocňovacieho ustanovenia v smernici 24/2014

• použiteľný aj na tretie osoby

• možnosť kedykoľvek v priebehu VO žiadať predloženie dokladov 
do 5 pracovných dní

• nežiadajú sa doklady, ktoré má VO k dispozícii alebo sú dostupné

• opakovaná použiteľnosť

• zatiaľ „papierová forma“, bude aj elektronická aplikácia



JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

• dobrovoľné použitie – hospodársky subjekt ním môže 
predbežne nahradiť doklady

• jednotný európsky dokument 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 alebo 
obstarávateľ obmedzil počet záujemcov

• poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na 
požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym 
dokumentom



JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

• uvádza údaje o tretích osobách, ktoré poskytujú svoje kapacity pre 
finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť 
alebo odbornú spôsobilosť

• ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek VO alebo O, ako 
napr.:

• informácie  o orgánoch a subjektoch, ktoré vydávajú doklady, 

• informácie potrebné na prístup elektronických databáz ak sú 
požadované doklady priamo a bezodplatne prístupné; ide najmä o 
internetovú adresu, identifikačné údaje, súhlasy a pod...



FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE -

§ 33 ZVO

• dispozitívnej povahy 

• primeranosť a súvis s predmetom zákazky

• minimálna požadovaná úroveň 

• odôvodnenie primeranosti a potreby zahrnutia medzi PÚ

• možnosť určiť transparentné, objektívne a nediskriminačné
metódy a kritériá, ktoré umožnia zohľadniť najmä pomer medzi
aktívami a pasívami – uviesť v súťažných podkladoch

• možnosť určiť minimálny obrat s ohľadom na súčet
predpokladaných hodnôt častí ktoré sa majú plniť v rovnakom
čase, jednému uchádzačovi



TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ 

SPÔSOBILOSŤ - § 34 ZVO

• taxatívnosť 

• primeranosť a súvis s predmetom zákazky

• minimálna požadovaná úroveň

• odôvodnenie primeranosti a potreby zahrnutia medzi PÚ 

• § 34 ods. 1 ZVO Technická alebo odborná spôsobilosť.docx

• § 34 ods. 2 ZVO – možnosť požadovať referencie za dlhšie obdobie ako 
je stanovené v § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO

• podmienka účasti § 34 ods. 1 písm. g) ZVO  X kritérium na 
vyhodnotenie ponúk 

Technická alebo odborná spôsobilosť.docx


PREUKAZOVANIE SPLNENIA 

finančného a ekonomického postavenia a 

technickej alebo odbornej spôsobilosti

• doklady 

• prostredníctvom inej osoby 

• preukázať splnenie osobného postavenia (okrem § 32 ods. 
1 písm. e) ZVO pri finančnom a ekonomickom postavení)

• nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. a) až h) a ods. 7 ZVO

• požiadavka VO „spoločná zodpovednosť“ - § 33 ods. 3 
ZVO

• povinné nahradenie inej osoby

• JED



OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY 

- § 42 ods. 12 ZVO

• oznámenie alebo súťažné podklady

• vzťahujú sa k úspešnému uchádzačovi 

• preukazuje ich úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy

• zahŕňajú príkladmo:

• ekonomické, sociálne, environmentálne hľadiská, 

• hľadiská súvisiace s inováciou alebo zamestnanosťou



KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK - §

44 ZVO

Prístup vyhodnotenia ponúk na základe:

• najlepšieho pomeru ceny a kvality

• nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä 
nákladov počas životného cyklu

• najnižšej ceny

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

• súvisia s predmetom zákazky

• podporujú hospodársku súťaž a sú nediskriminačné

• možnosť určiť pevnú cenu alebo náklady



KRITERIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Definícia nákladov životného cyklu - môžu zahŕňať niekoľko 
alebo všetky náklady, ktoré

• znáša verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo iný používateľ, ako 
sú náklady

• súvisiace s nadobudnutím,
• na používanie, ako je spotreba energie a iných zdrojov,
• na údržbu,
• na ukončenie životnosti, ako sú náklady na zber a recykláciu

• sa pripisujú k environmentálnym externalitám počas životného 
cyklu za predpokladu, že peňažnú hodnotu týchto nákladov možno 
určiť a overiť; náklady môžu zahŕňať náklady na emisie 
skleníkových plynov, emisie iných znečisťujúcich látok a náklady 
na zmierňovanie klimatických zmien

Kritériom na vyhodnotenie ponúk nemôže byť:

• dĺžka záruky inštitúty zabezpečujúce zmluvné plnenie

• podiel subdodávok § 34 ods. 1 písm. g) ZVO



PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

podmienka účasti x kritérium

1. Ak VO/O v rámci podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní osôb určených na plnenie zmluvy

(napr. údaje o vzdelaní lektorov cudzieho jazyka), môže ako kritérium na

vyhodnotenie ponúk použiť údaje o odbornej praxi alebo o odbornej

kvalifikácii týchto osôb (napr. počet rokov odbornej praxe – počet rokov

praxe vo výučbe cudzieho jazyka)? (t. j. iný parameter, než aký bol

požadovaný v rámci podmienok účasti)

2. Ak VO/O v rámci podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

vyžaduje predložiť údaje o odbornej praxi osôb určených na plnenie

zmluvy (napr. profesijný životopis tlmočníka cudzieho jazyka), môže ako

kritérium na vyhodnotenie ponúk použiť údaje o odbornej praxi alebo o

odbornej kvalifikácii týchto osôb (napr. počet rokov odbornej praxe –

počet rokov praxe v tlmočení konkrétneho cudzieho jazyka)? (t.j. iný

parameter, než aký bol požadovaný v rámci podmienok účasti)



PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

podmienka účasti x kritérium

3. VO v rámci podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO vyžaduje

predložením profesijného životopisu preukázať, že tlmočník má

minimálne 2 roky odbornej praxe s tlmočením anglického jazyka.

Okrem toho stanoví kritérium na hodnotenie ponúk, podľa ktorého

uchádzačom, ktorých tlmočník má 2 roky odbornej praxe s tlmočením

anglického jazyka, za každý rok nad rámec minimálne požadovanej 2-

ročnej praxe bude uchádzačom pridelený 1 bod (t. j. 3 roky praxe – 1

bod, 4 roky praxe – 2 body atď.). Je takýto postup prípustný?



PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

podmienka účasti x kritérium

4. V prípade, ak sa použije kritérium „kvalifikácia a skúsenosti

zamestnancov určených na plnenie zmluvy“:

• majú sa akceptovať kvalifikácia a skúsenosti len zamestnancov

uchádzača alebo aj zamestnancov iných osôb, prostredníctvom

ktorých uchádzač/záujemca preukazoval splnenie podmienok účasti,

príp. aj zamestnancov subdodávateľov uchádzača/záujemcu?

• môže VO/O v rámci tohto kritéria na vyhodnotenie ponúk určiť, že do

úvahy sa budú brať skúsenosti zamestnancov len za určité obdobie

predchádzajúce vyhláseniu VO, napr. za predchádzajúcich päť rokov?



ZÁBEZPEKA - § 46 ZVO

Výška zábezpeky:

• 5% PHZ – nadlimit (< 500 000 eur)

• 3% PHZ – podlimit (< 100 000 eur)

• prepadnutie zábezpeky 

• odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk

• neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa 
§ 56 ods. 8 až 12 ZVO



ELEKTRONICKÝ KATALÓG - § 50 ZVO

• predkladanie elektronických ponúk

• elektronické katalógy predstavujú formát predkladania ponúk
spôsobom, ktorý je spoločný pre všetky subjekty predkladajúce
ponuku a ktorý umožňuje elektronické spracovanie

• aktualizácia katalógov – opätovné otvorenie súťaží v rámci
rámcovej dohody



ELEKTRONICKÁ AUKCIA - § 54 ZVO

• od 01. 01. 2014 len prostredníctvom certifikovaných systémov

• oznámenie o vyhlásení – informácia o použití EA

• súťažné podklady - informácie týkajúce sa použitia EA

• výzva na účasť
• elektronicky
• začatie EA min. 2 pracovné dni od odoslania

• možnosť súťažiť aj o druhé miesto – znižovať z vlastnej ceny

• 1 uchádzač – EA sa nemusí použiť (§ 54 ods. 15 ZVO)



OTVÁRANIE PONÚK – § 52 ZVO

• najneskôr v deň otvárania informácia v profile

• otváranie častí „Ostatné“ 

• neverejné metodicke-usmernenie-5050_50002014.pdf

• otváranie častí „Kritériá“ 

• oznámenie o otváraní (5 prac. dní od odoslania)

• verejné (výnimka EA)

• zápisnica z otvárania (odoslať do 5 dní) – výnimka EA

• informačné povinnosti podľa § 166 ZVO

• jednoobálkový systém – reverzný postup 

• v oznámení o vyhlásení 

• verejné (výnimka EA)

• zápisnica z otvárania (odoslať do 5 dní) – výnimka EA

metodicke-usmernenie-5050_50002014.pdf


KONFLIKT ZÁUJMOV - § 23 ZVO

Výkladové stanovisko 2_2016.pdf

• vzťah VO x uchádzač

• zaoberať sa – preukázateľne

• zainteresovaná osoba finančný, ekonomický alebo osobný záujem

• prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu

• vylúčenie zainteresovanej osoby

• úprava povinností a zodpovednosti zainteresovanej osoby

výkladové stanovisko 3_2015.pdf


VYHODNOTENIE SPLNENIA PÚ - § 40 ZVO

• neverejné

• v súlade so stanovenými PÚ v oznámení o vyhlásení VO

• inštitút „vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov“
• princíp proporcionality, rovnakého zaobchádzania a

nediskriminácie

• inštitút „nahradenia inej osoby“ - § 40 ods. 5 ZVO

• inštitút „zabezpečenia riadneho priebehu verejného
obstarávania“ - § 39 ods. 6 ZVO

• zákonom stanovené dôvody vylúčenia - § 40 ods. 6 ZVO

• zápisnica z vyhodnotenie splnenia PÚ

• komisia – dobrovoľne

• oznámenie o vylúčení



„SAMOOČISŤOVACÍ PROCES“ - § 40 ods. 8 

ZVO

• nesplnenie podmienky účasti - § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO

• odsúdenie za trestný čin

• závažné porušenie povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva

• závažné porušenie profesijných povinností

• dôvody na vylúčenie - § 40 ods. 6 d) až g) a ods. 7 ZVO

• pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup VO,

• pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú
výhodu,

• konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,

• kolúzne správanie, ako dobrovoľný dôvod na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. g) ZVO

• narušenie hospodárskej súťaže podľa § 25 ZVO nemožno odstrániť
inými účinnými opatreniami



„SAMOOČISŤOVACÍ PROCES“ - § 40 ods. 8 

ZVO

Oprávnený preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na
vykonanie nápravy

• zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek
škody, napravil pochybenie

• dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou
spoluprácou s príslušnými orgánmi a

• prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia,
ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam,
priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom

• VO posúdi prijaté opatrenia - zohľadnia závažnosť pochybenia
a jeho konkrétne okolnosti

• nedostatočné opatrenia – vylúči uchádzača



VYHODNOTENIE PONÚK - § 53 ZVO

• neverejné 

• splnenie požiadaviek na predmet zákazky + zloženie zábezpeky 
+ vyhodnotenie kritérií

• mimoriadne nízka ponuka

• javí sa ponuka ako mimoriadne nízka

• ide o mimoriadne nízku ponuku (aspoň 3 ponuky)

cena plnenia - o 15% nižšia, ako priemer cien plnenia podľa
ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou alebo

- o 10% nižšia, ako je cena plnenia podľa ponuky s
druhou najnižšou cenou plnenia

= žiadosť o vysvetlenie



VYHODNOTENIE PONÚK - § 53 ZVO

• vylúčenie ponuky - § 53 ods. 5 ZVO
• nezloženie zábezpeky
• nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky
• nedoručenie vysvetlenie ponuky, vysvetlenie nie je v súlade s

požiadavkou
• nedoručí odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, vysvetlenie

neodôvodňuje nízku ponuku
• poskytnutie nepravdivých informácií (vplyv)
• pokus ovplyvniť postup VO

• zápisnica o vyhodnotení ponúk

• komisia - § 51 ZVO
• najmenej 3 členovia
• odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu 

zákazky
• ČV podľa § 51 ods. 6 ZVO



POSTUP PODĽA § 55 ZVO 

• preukazovanie splnenia PÚ prostredníctvom JED

• žiadosť o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie PÚ

• lehota – min. 5 prac. dní odo dňa doručenia žiadosti

• oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 
(uchádzači + profil)

• informačná povinnosť - § 166 ods. 1 písm. c) ZVO 

• dvojobálkový systém

• úradu do 3 prac. dní 

• doručenie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk



UZAVRETIE ZMLUVY - § 56 ZVO 

• zmluva v súlade so SP a ponukou úspešného uchádzača

• lehoty 

• najskôr 16 deň (odoslanie informácie o výsledku uchádzačom)

• PRK najskôr 11 deň (uverejnenie oznámenia o zámere 
uzavrieť zmluvu v európskom vestníku (neplatí pri 
mimoriadnej udalosti)

• register konečných užívateľov – vedený úradom

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

- odstúpenie od zmluvy - § 19 ods. 3 ZVO



Register, registrácia, dobrovoľná 

registrácia

• správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo
spravodlivosti SR, registrujúcim orgánom je Okresný súd
Žilina, register je sprístupnený na:
https://rpvs.gov.sk/rpvs/

• údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi
verejnej moci preukazovať,

• registrujúci orgán poskytuje v elektronickej podobe výpis z
registra alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri nie sú
zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie
ktokoľvek požiada,

• partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri
aspoň po dobu trvania zmluvy

https://rpvs.gov.sk/rpvs/


Identifikácia konečného užívateľa výhod

• za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného
užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa
výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená
osoba zapísaná v registri,

• oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa
výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať
identifikáciu konečného užívateľa výhod:

 v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa
výhod,

 pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
k 31. decembru kalendárneho roka,
 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako

päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
 v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne

1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo
zmluvy.



Register konečných užívateľov výhod po 

1. 2. 2017

• fyzické osoby a právnické osoby zapísané v
registri konečných užívateľov výhod sa považujú
za partnerov verejného sektora zapísaných v
registri partnerov verejného sektora,

• partner verejného sektora je povinný zabezpečiť
overenie konečného užívateľa výhod do 31. júla
2017, nesplnenie povinnosti je dôvodom pre
výmaz partnera verejného sektora z registra.



UZAVRETIE ZMLUVY - § 56 ZVO 

• súčinnosť pri uzatvorení zmluvy  

• oznámenie o výsledku verejného obstarávania - § 26 ods. 3 písm. 
a) ZVO

• bezodkladne uverejniť v profile 

• správa o zákazke - § 24 ZVO

• písomná

• uverejniť v profile 

• archivácia 

• kompletná dokumentácia 5 rokov odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku verejného obstarávani

• zmluva počas jej celého trvania



DODATKY - § 18 ZVO 

• písomný úkon

Zmena zmluvy bez nového verejného obstarávania

• jednoznačné podmienky v zmluve – nie zmena charakteru zmluvy

• nevyhnutné doplňujúce T, S a SP – pôvodný dodávateľ a zmena 
dodávateľa

• nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov

• spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné 
ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov

do 50% hodnoty pôvodnej zmluvy a zároveň nesmie dôjsť k obídeniu zákona

nepredvídateľné okolnosti – nemení charakter zmluvy (do 50% 
hodnoty pôvodnej zmluvy a zároveň nesmie dôjsť k obídeniu zákona)

• nahradenie pôvodného dodávateľa

• nedochádza k podstatnej zmene 



DODATKY - § 18 ZVO 

Zmena zmluvy bez nového verejného obstarávania aj vtedy ak 
hodnota všetkých zmien je nižšia ako zákonom stanovené limity

• všetkých zmien nižšia ako limit podľa § 5 a zároveň je nižšia ako

• 15% hodnoty pôvodnej zmluvy (stavebné práce) 

• 10% hodnoty pôvodnej zmluvy (tovar a služby)

• 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy

• Zmenou sa nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody 
alebo koncesnej zmluvy



ODSTÚPENIE OD ZMLUVY § 19 ZVO

Môže odstúpiť:

• ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa alebo
koncesionára pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a),

• zmluvy, rámcovej dohody , ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom
v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného
aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so
Zmluvou o fungovaní Európskej únie,

• koncesnej zmluvy, ak Slovenská republika porušila povinnosť vyplývajúcu
z právne záväzného aktu Európskej únie z dôvodu, že verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ porušil povinnosť vyplývajúcu z tohto právne záväzného aktu,
o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní
Európskej únie,

• časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej
dohody alebo koncesnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie

• zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy v registri
konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak
bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto uchádzača z registra konečných
užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182
ods. 3 písm. b)



ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA -

§ 57 ZVO 

Explicitné dôvody na zrušenie 
• nesplnenie PÚ 

• nepredloženie ponúk

• nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky

• rozhodnutie úradu

Potenciálne dôvody na zrušenie
• zmena okolností 

• dôvody hodné osobitného zreteľa

• 2 a menej ponúk

• navrhované ceny vyššie ako PHZ

Informácia o zrušení použitého postupu

• bezodkladne upovedomiť

• dôvody

• následný postup



PRÁVNY RÁMEC VÝKONU DOHĽADU 

• Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015
Z. z. zo dňa 18.11.2015 (ďalej len „ZVO“)

• účinnosť od 18. 04. 2016

• transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a Rady č.
2014/23/EÚ, č. 2014/24/EÚ, č. 2014/25/EÚ zo dňa
26.02.2014

• § 187 „Prechodné ustanovenia“



DOHĽAD NAD VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM

• ÚVO vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností
kontrolovaného a pri výkone dohľadu sleduje aj plnenie povinností
uložených rozhodnutiami úradu

• ÚVO pri výkone dohľadu

a) vydáva oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených

dokumentov s týmto zákonom podľa § 168

b) vydáva rozhodnutia podľa ZVO

c) ukladá pokuty za správne delikty podľa § 182

d) vykonáva iné činnosti podľa tejto hlavy



EX ANTE POSÚDENIE VO VEREJNOM 

OBSTARÁVANÍ

• § 168 ZVO

• význam latinského výrazu „ex ante“ – očakávané, zamýšľané

• vykonáva sa teda pred samotným začatím procesu verejného

obstarávania

• vykonáva sa vždy len z dokumentácie doručenej žiadajúcim

subjektom



EX ANTE POSÚDENIE VO VEREJNOM 

OBSTARÁVANÍ

Účelom je:

• eliminovať do maximálnej možnej miery všetky chyby a nesúlady
so zákonom o verejnom obstarávaní – ešte v stave prípravy procesu
verejného obstarávania

• preventívne pôsobenie, pričom prevencia je zameraná nielen
na zosúladenie procesu verejného obstarávania so zákonom
o verejnom obstarávaní, ale aj na zefektívnenie procesu čerpania
prostriedkov z fondov Európskej únie

• čo najväčší prínos pre kontrolovaného – eliminovať riziko „krátenia“
prostriedkov

Účelom nie je:

• udeľovať sankcie



VÝKON EX ANTE POSÚDENIA

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní môže

požiadať o výkon ex-ante posúdenia:

• verejný obstarávateľ

• obstarávateľ

• dotovaná osoba

vždy musí ísť o nadlimitnú zákazku, čo i len z časti financovanú z 

prostriedkov Európskej únie



ŽIADOSŤ O VÝKON EX ANTE POSÚDENIA

• pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania

• vo vzťahu k dokumentom, proti ktorým je možné podať námietku 

(oznámenie, súťažné podklady)

• nevzťahuje sa na posudzovanie požiadaviek na technické 

špecifikácie, funkčné charakteristiky a odborné požiadavky 

predmetu zákazky 

• (na účely informovania o postupoch, ktoré sú v súlade so

zákonom o verejnom obstarávaní), úrad zverejňuje oznámenie

a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané, na svojom

webovom sídle najneskôr do 30 dní po uzavretí zmluvy, KZ

alebo RD, ktorá je výsledkom verejného obstarávania



EX ANTE POSÚDENIE

• Výsledkom je oznámenie úradu o súlade alebo nesúlade

predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní

• Úrad vydá oznámenie do 30 dní od doručenia dokumentov

• V prípade konštatovania nesúladu, úrad označí tie časti
dokumentov, ktoré nie sú v súlade a uvedie stručné odôvodnenie



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO

• zisťuje súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami zákona o
verejnom obstarávaní

• sleduje plnenie nariadení uložených rozhodnutiami úradu

• začína v deň doručenia oznámenia o jej začatí kontrolovanému

• konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného

• pred uzavretím zmluvy

• po uzavretí zmluvy

• po zrušení použitého postupu zadávania zákazky



KONTROLA - právny rámec 

• Kontrola pred uzavretím zmluvy

• do 17.02.2013 sa pri výkone kontroly postupovalo primerane
ako v konaní o námietkach (§ 138 - § 145)

• od 18.02.2013 sa pri výkone kontroly postupovalo rovnako
ako pri výkone kontroly po uzavretí zmluvy

• Kontrola po uzavretí zmluvy - právna úprava ostala zachovaná
(vzhľadom na tzv. „malú“ a „veľkú“ novelu)

• Od 18.4.2016



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO - § 169 ods. 2

Kontrolovaný je povinný ak ide o

• nadlimitnú zákazku alebo koncesiu,

• financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie,

• pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej
dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky
na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu
inovatívneho partnerstva

podať úradu podnet na výkon kontroly ním zadávanej zákazky
alebo koncesie



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO – zákazky s nízkymi 

hodnotami

• § 169 ods. 5 ZVO - Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri
zákazkách s nízkymi hodnotami vykonáva orgán
vnútornej kontroly kontrolovaného;

• tým nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných
orgánov



ZAČIATOK KONANIA O PRESKÚMAVANIE 

ÚKONOV KONTROLOVANÉHO - § 171 ZVO

• Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného sa začína

dňom doručenia oznámenia o začatí konania
kontrolovanému (okrem § 169 ods. 1 písm. d))

• účastníkom konania je kontrolovaný

• Úrad zverejní informáciu o začatí konania o preskúmanie
úkonov kontrolovaného vo vestníku najneskôr do 3 pracovných
dní odo dňa začatia konania



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO – dokumentácia

Po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného je
kontrolovaný povinný doručiť úradu kompletnú

dokumentáciu v origináli do 5 pracovných dní od dňa
doručenia výzvy

• elektronická komunikácia – sprístupnenie elektronickej
podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení
použitých na elektronickú komunikáciu

• kontrolovaný môže nahliadať do
kompletnej dokumentácie v origináli
doručenej úradu



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO –

prerušenie konania § 173 ods. 4 

Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli
v lehote – úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania,
ktorým nariadi doručiť dokumentáciu v dodatočnej lehote určenej
úradom

• prerušenie trvá kým nepominú prekážky, pre ktoré sa konanie
prerušilo

• od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia
kompletnej dokumentácie v origináli lehota na vydanie
rozhodnutia (30 dní odo dňa doručenia kompletnej
dokumentácie v origináli) neplynie



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO –

poriadková pokuta § 173 ods. 5 

• Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v
origináli ani v dodatočnej lehote určenej úradom, úrad
kontrolovanému uloží poriadkovú pokutu do výšky 1 000 eur

• poriadkovú pokutu možno uložiť opakovane

• najviac do úhrnnej výšky 30 000 eur

• uloženie poriadkovej pokuty nezbavuje kontrolovaného
povinnosti doručiť kompletnú dokumentáciu v origináli



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO § 173 ods. 6

• Ak v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred
uzavretím zmluvy kontrolovaný nedoručí kompletnú
dokumentáciu v origináli najneskôr v lehote určenej úradom na
úhradu poriadkovej pokuty

• úrad rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. b) nariadi zrušiť
použitý postup zadávania zákazky, koncesie alebo súťaž
návrhov, ... ak ide o konanie o preskúmanie úkonov
kontrolovaného pred uzavretím zmluvy



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO –

prerušenie konania § 173 ods. 8

Úrad môže prerušiť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký

posudok

• od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia
odborného stanoviska alebo znaleckého posudku úradu
lehota na vydanie rozhodnutia (30 dní odo dňa doručenia
kompletnej dokumentácie v origináli) neplynie

• najviac však 30 dní



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO – plynutie lehôt

Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného:

• nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného

• rozhodnutie o predbežnom opatrení – môže vydať
úrad, pozastaví konanie kontrolovaného najdlhšie do
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 174
(zastavenie konania) alebo § 175 (rozhodnutie)



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO –

vyjadrenie § 173 ods. 13

Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 vyzve

kontrolovaného, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, písomne vyjadril ku
skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie úkonov
kontrolovaného

• na vyjadrenie doručené po uplynutí lehoty úrad neprihliada

• lehota na vydanie rozhodnutia neplynie od vydania výzvy do
doručenia vyjadrenia kontrolovaného alebo do uplynutia
lehoty na vyjadrenie, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane
skôr



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO 

Zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

rozhodnutím podľa § 174 ods. 1 ZVO

• rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Žaloba musí

byť podaná do 30 dní od dňa doručenia rozhodnutia úradu



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO –

rozhodnutie § 175 ods. 1 

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred

uzavretím zmluvy zistí:

• postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon

• porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného
obstarávania

rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo koncesii alebo
ich časti

• odstrániť protiprávny stav alebo

• zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo koncesie,
postup zadávania časti zákazky alebo časti koncesie alebo
súťaž návrhov



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO –

rozhodnutie § 175 ods. 4 

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po

uzavretí zmluvy zistí:

• postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon

• porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného
obstarávania

v rozhodnutí uvedie taxatívny výpočet ustanovení tohto
zákona, ku ktorých porušeniu došlo a ktorých porušenie malo alebo
mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO –

rozhodnutie § 175 ods. 5 

Rozhodnutie - úrad rozhodne v konaní o preskúmanie úkonov
kontrolovaného do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej

dokumentácie v origináli úradu

• podpisuje osoba o ktorej to určí osobitný predpis

• vydané aj vo forme elektronického dokumentu

podpísaného ZEP s pripojenou časovou pečiatkou, v takom
prípade rozhodnutie neobsahuje úradnú pečiatku

• doručuje sa všetkým úradu známym uchádzačom,
záujemcom a účastníkom



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO –

odôvodnenie rozhodnutia

Úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, v ktorom konštatuje
porušenie tohto zákona kontrolovaným uviesť

• všetky zistené porušenia tohto zákona, ktoré mali alebo mohli
mať vplyv na výsledok verejného obstarávania spolu s údajom,
či zistené porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok
verejného obstarávania

• stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci
v budúcnosti predísť porušeniu tohto zákona



KONANIE O PRESKÚMAVANIE ÚKONOV 

KONTROLOVANÉHO § 175 ods. 9

Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného zistí:

• porušenie tohto zákona vo vzťahu k dokumentom, ktoré boli
predmetom ex ante posúdenia a

• kontrolovaný sa neodchýlil od oznámenia úradu o výsledku ex
ante posúdenia, ak ide o obsah či rozsah týchto dokumentov,

úrad v rozhodnutí osobitne odôvodní zistené porušenie

tohto zákona



ODVOLANIE § 177 ods. 1

Proti rozhodnutiu podľa § 175 môže podať odvolanie:

• účastník konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného a

• osoba podľa § 175 ods. 11 (osoby ktorým sa doručuje
rozhodnutie)

Odvolanie:

• musí byť doručené úradu v lehote 10 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia

• má odkladný účinok do dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o
odvolaní

• Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa doručenia
odvolania



ODVOLANIE – kaucia  

• povinnosť zložiť na účet úradu - osoba ktorá odvolanie podáva
(neplatí pre orgán štátnej správy)

• musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr pracovný deň
nasledujúci po uplynutí lehoty na doručenie odvolania

• je príjmom úradu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o odvolaní, ktorým rada odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí

• inak úrad vráti kauciu do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia



ROZHODNUTIE RADY O ODVOLANÍ

• proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemožno podať opravný

prostriedok

• rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmateľné súdom

• žaloba musí byť podaná do 30 dní od dňa doručenia
rozhodnutia rady o odvolaní



PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA MIMO 

ODVOLACIE KONANIE § 179

• Rada môže z vlastného podnetu preskúmať

• právoplatné rozhodnutie podľa § 174 (zastavenie konania)

• právoplatné rozhodnutie podľa § 175 (meritórne rozhodnutie)

• Rada nepreskúmava rozhodnutie rady o odvolaní a
rozhodnutie o proteste prokurátora

• Rada rozhodnutie zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore
so zákonom

• Rada nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo
zmeniť po uplynutí troch rokov odo dňa právoplatnosti
napadnutého rozhodnutia



NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA ZÁKONA O 

VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

• príprava a vyhlásenie verejného obstarávania

• nastavenie a vyhodnotenie podmienok účasti

• súťažné podklady

• predkladanie a otváranie ponúk

• vyhodnotenie ponúk

• výsledok verejného obstarávania

• revízne postupy



Príprava a vyhlásenie verejného obstarávania

URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY 

ZÁKAZKY

• PHZ nebola stanovená v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení

verejného obstarávania posielalo na uverejnenie do Vestníka

verejného obstarávania

• PHZ určená ako cena vrátene dane z pridanej hodnoty

• PHZ neobsahovala všetky tovary a služby, ktoré boli

súčasťou predmetu zákazky

• súčasťou kontrolovaným predloženej dokumentácie nebol doklad
(doklady), na základe ktorých kontrolovaný stanovil PHZ



Príprava a vyhlásenie verejného obstarávania

VÝBER POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

• kontrolovaný neoprávnene zadal zákazku bez použitia
postupu zadávania zákazky podľa zákona o verejnom
obstarávaní

• postup kontrolovaného priamym rokovacím konaním bez
splnenia / nepreukázania splnenia podmienok na jeho zákonné
použitie



Príprava a vyhlásenie verejného obstarávania

ROZDELENIE ALEBO SPÁJANIE ZÁKAZIEK

• rozdelenie zákazky do samostatných postupov

• rozdelenie kontrolovaný v priebehu dvoch mesiacov
prostredníctvom samostatných verejných obchodných súťaží
nakúpil kancelárske potreby, (obálky, perá, ceruzky a pod.) s
obdobným priebehom súťaže, pričom v prípade ich spoločného
obstarávania v rámci jednej zákazky by išlo o nadlimitnú zákazku, pri
ktorej by už kontrolovaný bol povinný postupovať podľa zákona o
verejnom obstarávaní - predmetný tovar je na trhu bežne spolu
dostupný a dá sa potenciálne získať z jedného zdroja



Príprava a vyhlásenie verejného obstarávania

ROZDELENIE ALEBO SPÁJANIE ZÁKAZIEK 

• neopodstatnené prípady spájania zákaziek:

• kontrolovaný v rámci podlimitnej zákazky na uskutočnenie
stavebných prác obstarával aj dodávku tovarov, nie
nevyhnutných na realizáciu zákazky na uskutočnenie
stavebných prác (nábytok, zariadenie kuchyne a pod.)

• kontrolovaný spojil v rámci jednej zákazky obstarávanie
viacerých spolu nevyhnutne nesúvisiacich predmetov,
napr. obstarával: jazykové vzdelávanie, IT vzdelávanie,
rozvoj manažérskych a obchodných zručností a odborné
školenia



Určenie podmienok účasti a dokladov na ich preukázanie

OSOBNÉ POSTAVENIE 

• kontrolovaný v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
umožnil preukazovať oprávnenie podnikať v prípade, ak
samotný uchádzač nedisponuje takýmto oprávnením
prostredníctvom tretích osôb

• doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu nie starší ako tri mesiace ku
dňu lehoty na predkladanie ponúk

• vyžadovanie čestného vyhlásenia od uchádzača, že sa
nedopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany
životného prostredia a pod.



Určenie podmienok účasti a dokladov na ich preukázanie

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE

• potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu v prípade, keď takéto
poistenie nevyžaduje osobitný zákon

• vyžadovanie takých dokladov na splnenie podmienok účasti,
z ktorých nie je možné zistiť, či uchádzač spĺňa predmetnú
podmienku účasti – vyžadovanie výkazu ziskov a strát, resp.
výkazu o príjmoch a výdavkoch na preukázanie obratu
v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka

• verejný obstarávateľ stanovil diskriminačnú podmienku účasti tým, že
požadoval, aby uchádzači predložili výkazy ziskov a strát, bez uvedenia
možnosti predložiť výkaz o príjmoch a výdavkoch

• obrat v každom roku, resp. neprimeraná výška obratu



• Určenie podmienok účasti a dokladov na ich preukázanie

• TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ

• referencie v špecifikovanej výške v každom z rokov

• vyžadovanie preukázania skúseností s viacerými
činnosťami v rámci jednej referencie

• kontrolovaný pri požadovaní referencií nezohľadnil
skutočnosť, že predmet zákazky je rozdelený na tri časti s
možnosťou predkladania ponuky na jednu alebo viacero častí
predmetu zákazky

• kontrolovaný explicitne vylúčil možnosť preukazovania
splnenia podmienky účasti tretími osobami

• neuvedený doklad, na základe ktorého má byť preukázaná
podmienka účasti, napr. „uchádzač preukáže, že osoba
zodpovedná za riadenie stavebných prác má dostatočnú
odbornú prax ...“, resp. nedostatočne špecifikovaný doklad
(doklad o absolvovaní kurzu)



Určenie podmienok účasti a dokladov na ich preukázanie

TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ

• požiadavka spočívajúca v predložení referencií na zrealizované
školenia jednotlivých školiteľov, ktoré museli byť písomne
potvrdené odberateľom

• vyžadovanie preukázať vlastníctvo určitého stroja pri
preukazovaní strojového vybavenia, napr. obaľovacej
súpravy

• povinnosť mať k dispozícii svojich vlastných interných
zamestnancov a v prípade vedúceho zamestnanca, ktorý je
minimálne počas 12 mesiacov interným zamestnancom uchádzača



VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

• vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti v rozpore s tým,
ako boli stanovené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch – akceptovanie
dokladov, z ktorých nebolo možné zistiť splnenie podmienok
účasti a nevyužitie inštitútu vysvetlenia alebo doplnenia
predložených dokladov

• postup kontrolovaného, keď bez uplatnenia inštitútu
vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov vylúčil
uchádzača (bez dostatočného preskúmania skutočností
uvádzaných a riadneho vysporiadania sa s nezrovnalosťami
v predložených dokladoch slúžiacich na preukázanie splnenia
podmienky účasti)

• kontrolovaný postupoval v rozpore s princípom rovnakého
zaobchádzania a nediskriminácie, keď požiadal jedného
uchádzača o vysvetlenie/doplnenie potvrdenia banky, ktorým
uchádzač preukazoval, že jeho účet nebol predmetom exekúcie.
Iného uchádzača s rovnakým obsahom potvrdenia banky však
o vysvetlenie/doplnenie nepožiadal



SÚŤAŽNÉ PODKLADY

• kontrolovaný nezverejnil súťažné podklady v profile

• kontrolovaný poskytol vysvetlenie podmienok uvedených v
súťažných podkladoch len tomu záujemcovi, ktorý o
vysvetlenie požiadal

• kontrolovaný zmenil podmienky účasti v rámci vysvetlenia
súťažných podkladov bez zodpovedajúcej úpravy podmienok
účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
prostredníctvom redakčnej opravy

• súťažné podklady neobsahovali návrh zmluvy



SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Opis predmetu zákazky

• kontrolovaný uviedol nedostatočný opis predmetu
zákazky

• kontrolovaný stanovil diskriminačný opis predmetu
zákazky



SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Zábezpeka

• kontrolovaný nevrátil zábezpeku uchádzačovi v lehote
stanovenej v zákone o verejnom obstarávaní (do 7 dní, ak
uchádzač nepodal námietku)

• kontrolovaný vyžadoval zábezpeku vo vyššej výške ako
umožňuje zákon o verejnom obstarávaní (7 % z PHZ)

• kontrolovaný neoprávnene vylúčil uchádza zo súťaže
z dôvodu, že zábezpeku zložil zamestnanec uchádzača ako
fyzická osoba, teda nezložil ju uchádzač ako právnická osoba

• kontrolovaný naviazal inštitút zloženia zábezpeky len na jednu
možnosť, a to zloženie fin. prostriedkov na účet kontrolovaného



SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

• kritériá na vyhodnotenie ponúk stanovené v rozpore so zákonom

o verejnom obstarávaní, keď ako kritérium na vyhodnotenie

ponúk boli stanovené aj výška zmluvnej pokuty

• kritériom na vyhodnotenie ponúk bol stanovený najnižší súčet

jednotkových cien všetkých položiek, pričom sa

nezohľadňovalo predpokladané množstvo, ktoré bude

potrebné dodať počas plnenia predmetu zákazky



SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

• pozáručný servis nebol uvedený v opise predmetu zákazky a ani

v zmluve, z čoho vyplýva, že kritériom na vyhodnotenie ponúk

bol inštitút, ktorý ani nebol predmetom obstarávania

• kontrolovaný ako jedno z kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovil
„stručný návrh scenára diela“



PREDKLADANIE A OTVÁRANIE PONÚK

Predkladanie a otváranie časti ponúk označených ako
„Ostatné“

• kontrolovaný stanovil kratšiu lehotu na predkladanie ponúk
ako definuje zákon o verejnom obstarávaní

• z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, ako predložil
uchádzač listinnú ponuku, nakoľko dokumentácia
neobsahovala obálky, v ktorých bola predložená ponuka
a z ktorých by bolo zrejmé, kedy došlo k jej predloženiu

• pri osobnom doručení ponuky uchádzačmi kontrolovaný
neuviedol v potvrdení o jej prevzatí dátum a čas prevzatia
ponuky

• kontrolovaný otvoril ponuku jediného uchádzača pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk



PREDKLADANIE A OTVÁRANIE PONÚK

Predkladanie a otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“

• medzi odoslaním oznámenia o otváraní častí ponúk označených
ako „Kritériá“ a otváraním predmetných častí ponúk bolo menej
ako 5 pracovných dní

• kontrolovaný uviedol, že otváranie častí ponúk označených
ako „Kritériá“ je neverejné, aj keď súčasťou predmetného
postupu zadávania zákazky nebola elektronická aukcia

• kontrolovaný neodoslal zápisnicu z otvárania častí ponúk
označených ako „Kritériá“ do piatich dní odo ich otvárania



VYHODNOCOVANIE PONÚK 

Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk

• v dokumentácii kontrolovaného chýba čestné vyhlásenia
členov komisie verejného obstarávateľa, že nenastali
skutočnosti pre ktoré nemôže byť členom komisie na
vyhodnotenie ponúk

• kontrolovaný sa vôbec nezaoberal potenciálnym konfliktom
záujmov, napr. členovia komisie boli zároveň spoločníkmi resp.
štatutármi jedného z uchádzačov

(výkladové stanovisko č. 2/2016)

• kontrolovaný nepreukázal, že členovia ním zriadenej komisie na
vyhodnotenie ponúk mali odborné vzdelanie alebo odbornú prax
zodpovedajúcu predmetu zákazky



VYHODNOCOVANIE PONÚK 

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky a
náležitostí ponuky

• kontrolovaný vyhodnotil, že všetky predložené ponuky
uchádzačov spĺňajú požiadavky na predmet zákazky; z
predloženej dokumentácie však vyplynulo, že ani jedna ponuka
nespĺňala technické požiadavky stanovené v súťažných
podkladoch

• úspešný uchádzač vo svojom návrhu kúpnej zmluvy uviedol
dlhšiu lehotu dodania predmetu zákazky vo vzťahu k lehote
dodania predmetu zákazky stanovenej kontrolovaným vo výzve
na predkladanie ponúk



VYHODNOCOVANIE PONÚK 

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí
ponuky

• kontrolovaný vylúčil ponuku uchádzača aj napriek skutočnosti,
že nepreukázal nesúlad predloženej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými
požiadavkami na predmet zákazky

• kontrolovaný nehodnotil ponuku uchádzača v súlade
s požiadavkami na predmet zákazky stanovenými v súťažných
podkladoch (uchádzač nedodržal minimálne technické parametre)

• kontrolovaný neodôvodnil napr. v zápisnici z vyhodnotenia ponúk,
prečo sa rozhodol akceptovať ponuku, ktorá prevyšovala
predpokladanú hodnotu zákazku, napriek tomu, že v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch
uviedol, že neprijme ponuku, ktorá prevyšuje predpokladanú
hodnotu zákazky



VYHODNOCOVANIE PONÚK 

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky a
náležitostí ponuky

• kontrolovaný vylúčil ponuku uchádzača z dôvodu nesplnenia
požiadaviek na náležitosti ponuky, keď vylúčil ponuku
uchádzača, ktorý vo svojej ponuke nepredložil návrh rámcovej
dohody, ktorý bol uchádzačom poskytnutý v prílohe súťažných
podkladov a ktorý mal byť podľa pokynov verejného
obstarávateľa uchádzačmi prevzatý do ich ponúk

• kontrolovaný vylúčil ponuku uchádzača z dôvodu, že predložená
ponuka, resp. sprievodný list v systéme EVO nebol podpísaný
elektronickým podpisom

• kontrolovaný vylúčil ponuku uchádzača z dôvodu „vysokej ceny“
ešte pred uskutočnením elektronickej aukcie



VYHODNOCOVANIE PONÚK 

Vyhodnotenie mimoriadne nízkej ponuky

• kontrolovaný nepreskúmal ponuku uchádzača z hľadiska
mimoriadne nízkej ponuky v situácii, kedy ponuka tohto
uchádzača jednoznačne vykazovala znaky mimoriadne nízkej
ponuky – ponuka bola 3857-krát nižšia ako predpokladaná hodnota
zákazky bez toho, aby využil inštitút vysvetlenia mimoriadne nízkej
ponuky

• žiadosť o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky - absencia
dôvodov, pre ktoré považuje verejný obstarávateľ ponuku
uchádzača za mimoriadne nízku v žiadosti o vysvetlenie mimoriadne
nízkej ponuky a uvedenie týchto dôvodov až v oznámení o vylúčení
ponuky uchádzača

• kontrolovaný vylúčil ponuku uchádzača aj napriek skutočnosti, že
uchádzačom predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej
ponuky bolo v súlade s požiadavkou kontrolovaného uvedenou
v žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky



VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

• kontrolovaný postupoval v rozpore s § 55 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní, keď v oznámení o výsledku
vyhodnotenia ponúk adresovanému neúspešnému
uchádzačovi neuviedol informáciu o charakteristikách a
výhodách prijatej ponuky a zároveň v predmetnom oznámení
neuviedol lehotu, v ktorej mohol podať námietku

• kontrolovaný nezverejnil výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov v profile



VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Uzavretie zmluvy/rámcovej dohody/koncesnej zmluvy

• kontrolovaný neuzavrel zmluvu na základe výsledku
elektronickej aukcie, ale uzavrel zmluvu na pôvodnú cenovú
ponuku, ktorá bola podstatne vyššia

• kontrolovaný neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, ale
len s jedným z členov tohto uchádzača



VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

• zrušenie súťaže z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie, pričom bolo
preukázané, že v čase zrušenia skutočnosť, ktorá bola
prezentovaná ako zmena okolností, za ktorých sa predmetné
verejné obstarávanie vyhlásilo, neexistovala

• kontrolovaný neuviedol postup, ktorý sa použije pri zadávaní
zákazky na pôvodným predmet zákazky v oznámení o zrušení
použitého postupu zadávania zákazky, ktoré sa posiela všetkým
uchádzačom alebo záujemcom

• kontrolovaný neuviedol v odôvodnení oznámenia o zrušení
použitého postupu zadávania zákazky dôvody, ktoré ho viedli k
rozhodnutiu zrušiť použitý postup zadávania zákazky



REVÍZNE POSTUPY

Vybavenie žiadosti o nápravu

• kontrolovaný nevybavil žiadosť o nápravu vôbec, resp. ju
vybavil po zákonom stanovenej lehote, t.j. po uplynutí siedmich
dní od jej doručenia

• kontrolovaný nedoručil oznámenie o výsledku vybavenia
žiadosti o nápravu s odôvodnením a s uvedením spôsobu a
lehoty na vykonanie nápravy, ktorým vyhovel žiadosti o nápravu
jedného zo záujemcov, všetkým známym záujemcom, len
žiadateľovi, čím nezabezpečil poskytnutie rovnakých informácií
všetkým známym záujemcom



Ďakujem za pozornosť. 

Úrad pre verejné obstarávanie 
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakty:
www.uvo.gov.sk
info@uvo.gov.sk

http://www.uvo.gov.sk/
mailto:info@uvo.gov.sk

