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NOVÝ ZÁKON
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
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zásade od 18. 4. 2016 (okrem novely 25/2006 a
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5 čl. (čl. I – 189 §, čl. II – zmena 136/2001, čl. III – zmena
371/2004, čl. IV – zmena 25/2006, čl. V – účinnosť)

Novela č. 438/2015 Z. z.

NOVÝ ZÁKON
Primárny cieľ je transpozícia nových smerníc vo verejnom
obstarávaní (2014/23, 2014/24 a 2014/25 z 18. 4. 2014)
Elektronizácia

Zníženie administratívy
Podpora MSP a cezhraničnej spolupráce
Precíznejšie ustanovenia
Zmeny v postupoch
Zjednodušenie revíznych postupov

NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Tento zákon sa nevzťahuje na
nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich
stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim
akýmkoľvek spôsobom financovania.

NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Tento zákon sa nevzťahuje na

civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom
konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,
 právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého
bodu, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej
sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu,
 osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou,
 poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom,
 poskytovanie iných právnych služieb spojených s výkonom úradnej moci.


NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Tento zákon sa nevzťahuje na
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je úver
alebo pôžička bez ohľadu na to, či súvisí s emisiou,
predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo
iných finančných nástrojov,

NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Tento zákon sa nevzťahuje na
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba
týkajúca sa politickej kampane zodpovedajúca kódom
slovníka obstarávania 79341400-0, 92111230-3 a 921112406 a ktorú zadáva politická strana v súvislosti s volebnou
kampaňou,
Služby týkajúce sa reklamnej kampane,
Tvorba (výroba) propagačných filmov,
Tvorba (výroba) propagačných záznamov.

NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Tento zákon sa nevzťahuje na
civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie
centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
centrálnou obstarávacou organizáciou, vrátane podporných
činností vo verejnom obstarávaní, ak sú poskytované
súčasne s centralizovanými činnosťami vo verejnom
obstarávaní.

NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA IN HOUSE
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú
verejným obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky:


verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú
kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,



viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri
plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné
právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a



v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného
kapitálu okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej
kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov
v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej
únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú
osobu.

NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA IN HOUSE

Verejný obstarávateľ sa považuje za osobu vykonávajúcu
kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, akú vykonáva
nad vlastnými organizačnými zložkami, ak má rozhodujúci
vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia
kontrolovanej právnickej osoby. Kontrolu podľa prvej vety
môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú rovnakým
spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ.

NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
„REVERZNÝ“ IN HOUSE
 Reverzný vertikálny in house – zákazka alebo koncesia kontrolujúcemu verejnému
obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným
obstarávateľom... Bez súkromného kapitálu
 Horizontálny in house cez spoločnú kontrolujúcu osobu – zákazka alebo koncesia
inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom... Bez
súkromného kapitálu
 In house cez osobu kontrolovanú viacerými VO – viac verejných obstarávateľov
kontroluje spoločne určitú osobu, pravidlo 80% a bez súkromného kapitálu
 Horizontálna spolupráca bez spoločnej kontrolovanej osoby – spolupráca za
účelom výkonu verejného záujmu, zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú
na otvorenom trhu menej ako 20% činností, ktorých sa spolupráca týka

NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
VÝNIMKY PODLIMIT – NÍZKA HODNOTA

 činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa..., odborná činnosť
fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy
podľa osobitného predpisu a vypracovanie odborného posudku k
strategickému dokumentu alebo odborného posudku k
navrhovanej činnosti na účely posudzovania vplyvov na životné
prostredie odborne spôsobilou osobou podľa osobitného
predpisu,

NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
VÝNIMKY PODLIMIT – NÍZKA HODNOTA
 nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierkových predmetov
 dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí alebo
ktoré sú určené na oficiálnu rozvojovú spoluprácu, medzinárodnú
humanitárnu pomoc, logistickú podporu ozbrojených síl Slovenskej
republiky vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
alebo poskytnutie pomoci pri reakcii v rámci mechanizmu Európskej
únie v oblasti civilnej ochrany,

NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
VÝNIMKY PODLIMIT – NÍZKA HODNOTA
 dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
ktorých odberateľom je stredná odborná škola alebo odborné učilište,
ak má s dodávateľom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní podľa
osobitného predpisu a dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác
alebo poskytnutie služby priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím
procesom žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.

NOVÉ VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
VÝNIMKY PODLIMIT – NÍZKA HODNOTA
 poradenská činnosť alebo konzultačná činnosť fyzickej osoby pre
prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky.
 ochraňovanie štátnych hmotných rezerv zverených Správou štátnych
hmotných rezerv Slovenskej republiky ochraňovateľovi.
 poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejný obstarávateľ podľa §
7 ods. 1 písm. a), jeho rozpočtová organizácia alebo jeho príspevková
organizácia a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.
1 písm. a), jeho rozpočtová organizácia alebo jeho príspevková
organizácia,

§ 2 ZÁKLADNÉ POJMY
Hospodársky subjekt
Subdodávateľ
Inovácia
Značka
Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a Informácie potrebné na
vypracovanie ponuky

Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní
Presunuté – životný cyklus, žiadosť o účasť, bežná dostupnosť

§ 5 FINANČNÉ LIMITY
Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti
od jej predpokladanej hodnoty
Nadlimitná zákazka upravená vyhláškou ako doteraz + 750 000 € (1 000
000 €) pre „neprioritné služby“ v prílohe č. 1 zákona
Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je
zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa
odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

5 000 € pre bežne dostupné T, S a SP okrem S uvedenej v prílohe č. 1,
20 000 € pre T, okrem potravín a S, okrem uvedenej v prílohe č. 1
40 000 €, pre potraviny,
200 000 €, pre S uvedené v prílohe č. 1.
70 000 € pre SP.

§ 5 FINANČNÉ LIMITY
 Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit
uvedený v odseku 3 v priebehu kalendárneho roka alebo počas
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok.
 Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná
verejným obstarávateľom, ktorej PHZ je nižšia ako finančný limit podľa
odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
 70 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
 800 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

§ 8 DOTOVANÉ OSOBY
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným
obstarávateľom ani obstarávateľom, dotáciu vyššiu ako 50%, je táto osoba
povinná postupovať
 ako tento verejný obstarávateľ, ak PHZ sa rovná alebo je vyššia ako nadlimit,
 podlimitným postupom, ak PHZ je nižšia ako nadlimit a súčasne rovná alebo
vyššia ako 2- násobok limitov pre podlimit
 zadaním zákazky s nízkou hodnotou,

§ 8 DOTOVANÉ OSOBY

Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným
obstarávateľom ani obstarávateľom, dotáciu výške rovnajúcej sa alebo
nižšej ako 50%, je táto osoba povinná postupovať
 podlimitným postupom, ak PHZ sa rovná alebo je vyššia ako 2-násobok
limitov pre podlimit
 zadaním zákazky s nízkou hodnotou,

§ 8 DOTOVANÉ OSOBY
Výnimka pre mechanizmy spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov
alebo podpory rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva,
lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov; to neplatí, pre
nadlimitnú SP a S, ktorá súvisí s týmito SP a na ktorú verejný obstarávateľ
poskytne viac ako 50%
Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na
dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb,
a ktoré súvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 a ktorých predpokladaná
hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený pre zadávanie nadlimitných
zákaziek obstarávateľom alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré
nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9, je obstarávateľ povinný postupovať
ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.

§ 6 VÝPOČET PHZ
 určenie PHZ (cena bez DPH)
– na základe údajov a informácií o zákazkách
na rovnaký alebo porovnateľný predmet
ak nie sú k dispozícii

– prieskum trhu alebo iný vhodný spôsob
získania informácií o cene
 PHZ platná v čase odoslania oznámenia, resp. začatia
postupu verejného obstarávania (ak sa nevyžaduje uverejnenie
oznámenia)

PREDPOKLADANÁ HODNOTA & OZNÁMENIA
oznámenie (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania/ oznámenie
použité ako výzva na súťaž/oznámenie o koncesii) obsahuje
- PH
- množstvo alebo
- rozsah obstarávaných T/SP/S
povinnosť uviesť PH v oznámení, ak VO/O
- určí podmienky účasti v spojení s PH alebo
- vyžaduje zábezpeku
dokumentácia obsahuje informácie a podklady k PH

PHZ & PREVÁDZKOVÉ JEDNOTKY VO/O

PHZ prevádzkových jednotiek VO/O – sumár PHZ
všetkých prevádzkových jednotiek
PHZ na úrovni samostatnej prevádzkovej jednotky
VO/O – ak nezávisle uskutočňuje verejné
obstarávanie prevádzková jednotka

PREDPOKLADANÁ HODNOTA KONCESIE
predpokladaný celkový obrat bez DPH, ktorý má
dosiahnuť koncesionár počas trvania koncesnej zmluvy v
súvislosti s protiplnením za SP a S tvoriace predmet
koncesie vrátane hodnoty T poskytnutého VO/O, ktorý s
týmito SP/S súvisí

vzťahuje sa k času odoslania oznámenia
o koncesii, resp. začatia zadávania koncesie (ak sa
nevyžaduje uverejnenie oznámenia)

§ 15 – 17 AGREGOVANÉ OBSTARÁVANIE

 Centrálne obstarávanie
 Príležitostné spoločné obstarávanie

 Cezhraničné obstarávanie

§ 15 CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE

 nová koncepcia
 definícia centralizovaných činností, COO a zodpovednostných vzťahov
 iba elektronicky
 okruh predmetov zákazky definovaný vyhláškou
 identifikácia subjektov, pre ktoré sa obstaráva

§ 15 CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE
 Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní na účely
tohto zákona je nepretržite vykonávaná činnosť zameraná
na
nadobúdanie T alebo S určených pre verejných obstarávateľov
alebo obstarávateľov alebo („na sklad“)
 zadávanie zákaziek alebo uzatváranie rámcových dohôd
určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.

§ 15 CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE

COO je




Verejný obstarávateľ – centralizované činnosti, prípadne aj podporné
činnosti pre verejných obstarávateľov
Obstarávateľ – centralizované činnosti, prípadne aj podporné činnosti pre
obstarávateľov,
Európsky orgán verejnej moci, ktorý
 nadobúda tovary alebo služby v oblasti obrany a bezpečnosti určené
pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
 zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody v oblasti obrany
a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo
obstarávateľov

§ 15 CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE

 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže
 nadobúdať tovary alebo služby od COO
 zadávať zákazky na základe dynamického nákupného systému
prevádzkovaného COO alebo
 zadávať zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej COO

§ 15 CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE

 Ak ide o nadlimitnú zákazku určenú pre verejného obstarávateľa
podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorej predmet určí vykonávací predpis MV
SR, centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní zabezpečuje MV
SR v súčinnosti s MF SR. Na predmet zákazky podľa prvej vety je tento
verejný obstarávateľ povinný využívať centralizované činnosti
poskytované MV, ak nie je písomne dohodnuté inak.

§ 15 CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE
 COO je zodpovedná za centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zodpovední za časť verejného
obstarávania, ktorú vykonávajú sami, ide najmä o



zadanie zákazky v rámci DNS,



vykonanie opätovného otvorenia súťaže na základe RD, ktorú uzavrela
COO



postup podľa § 83 ods. 4 alebo ods. 5 písm. a) na základe rámcovej
dohody, ktorú uzavrela COO.

§ 15 CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE
 COO splní povinnosť identifikácie verejných obstarávateľov alebo
obstarávateľov podľa tohto zákona, pre ktorých vykonáva
centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní, podporné činnosti
vo verejnom obstarávaní alebo ktorí zadávajú zákazky na základe
rámcovej dohody uzavretej COO, ak identifikuje najmenej uvedením
druhu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a oblasti,
najmenej na úrovni kraja, v ktorej bude plnená zmluva alebo rámcová
dohoda.

§ 16 PRÍLEŽITOSTNÉ SPOLOČNÉ OBSTARÁVANIE

 obstarávanie „ad hoc“
 písomná dohoda
 solidárna zodpovednosť, ak sa obstaráva v mene a na účet
všetkých subjektov; inak každý zodpovedá za svoju časť

§ 16 PRÍLEŽITOSTNÉ SPOLOČNÉ OBSTARÁVANIE

 Ak v mene a na účet všetkých zúčastnených VO alebo O – solidárna
zodpovednosť; to platí aj vtedy, ak jeden VO alebo O riadi verejné
obstarávanie, pričom koná na účet všetkých
 Ak sa verejné obstarávanie neuskutoční v mene a na účet všetkých,
solidárna zodpovednosť len za spoločné časti; inak zodpovedá každý
sám.

§ 17 CEZHRANIČNÉ OBSTARÁVANIE
Cezhraničné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom
 centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní podľa § 15 ods. 1
písm. b) (t. j. nie na sklad) poskytovaných COO z členského štátu,
 spolupráce verejných obstarávateľov z rôznych členských štátov alebo
obstarávateľov z rôznych členských štátov alebo
 spoločného subjektu, ktorý zriadili verejní obstarávatelia z rôznych
členských štátov alebo obstarávatelia z rôznych členských štátov podľa
osobitného predpisu

§ 17 CEZHRANIČNÉ OBSTARÁVANIE

 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže zadávať zákazky na
základe DNS prevádzkovaného COO z iného členského štátu alebo
zadávať zákazky na základe RD uzavretej COO z iného členského štátu.
 Výnimka z povinnosti ísť cez MV SR .
 VO sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi členského štátu,
v ktorom sa COO nachádza
 Povinnosť uzavretia písomnej dohody s určením zodpovednostných
vzťahov a vnútornej organizácie

§ 23 KONFLIKT ZÁUJMOV
 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo
verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol
narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp
transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá
môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má
priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný
osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti
a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

§ 23 KONFLIKT ZÁUJMOV
 Zainteresovanou osobou je najmä
zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa
podieľa na príprave alebo realizácii VO alebo iná osoba, ktorá poskytuje
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo
VO a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii VO alebo
osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok VO bez toho, aby sa
nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.
 Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k hospodárskemu
subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií,
záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne
po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie

§ 23 KONFLIKT ZÁUJMOV
 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní prijať primerané
opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia konflikt záujmov.
 Opatrenia:
vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie VO
úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu
konfliktu záujmov
Krajná možnosť: vylúčenie uchádzača

§ 23 KONFLIKT ZÁUJMOV
 Rozsudok SD EÚ vo veci C-538/13 eVigilo: „Článok 1 ods. 1 tretí pododsek
smernice Rady 89/665/EHS, ako aj článok 2, článok 44 ods. 1
a článok 53 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady
2004/18/ES sa majú vykladať v tom zmysle, že v zásade nebránia tomu, aby
bola protiprávnosť vyhodnotenia ponúk uchádzačov konštatovaná iba z
dôvodu, že vybraný uchádzač o zákazku mal významné väzby s odborníkmi
vymenovanými verejným obstarávateľom, ktorí vyhodnotili ponuky.
 Verejný obstarávateľ je v každom prípade povinný overiť existenciu
prípadných konfliktov záujmov a prijať vhodné opatrenia na to,
aby im zabránil, odhalil ich a odstránil.“

§ 23 KONFLIKT ZÁUJMOV
 Konflikt záujmov obsahuje riziko, že sa verejný obstarávateľ nechá viesť
úvahami, ktoré nesúvisia s konkrétnou zákazkou, a že iba z toho
dôvodu uprednostní uchádzača. Takýto konflikt záujmov môže
predstavovať porušenie článku 2 smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2004/18/ES.

 Pokiaľ ide v tejto súvislosti o dôkazné pravidlá, treba uviesť, že podľa
článku 2 smernice 2004/18/ES verejní obstarávatelia zaobchádzajú
s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne, a konajú
transparentne. Z toho vyplýva, že pri uplatňovaní týchto zásad zadávania
verejných zákaziek majú aktívnu úlohu.

§ 23 KONFLIKT ZÁUJMOV
 Verejný obstarávateľ je v každom prípade povinný overiť existenciu prípadných
konfliktov záujmov a prijať opatrenia na to, aby im zabránil, odhalil ich a ich
odstránil.

 S touto aktívnou úlohou by bolo nezlučiteľné, aby navrhovateľ v rámci konania
o opravnom prostriedku niesol dôkazné bremeno týkajúce sa konkrétnej
zaujatosti odborníkov vymenovaných verejným obstarávateľom.
 Takéto riešenie by bolo aj v rozpore so zásadou efektivity a s požiadavkou na
účinný opravný prostriedok podľa smernice 89/665/ES, najmä preto,
že uchádzač vo všeobecnosti nie je schopný získať prístup k informáciám
a dôkazom, ktoré mu umožňujú preukázať takúto zaujatosť.

§ 23 KONFLIKT ZÁUJMOV
 Ak teda odmietnutý uchádzač predloží objektívne skutočnosti, ktoré
spochybňujú nestrannosť odborníka verejného obstarávateľa, prináleží tomuto
verejnému obstarávateľovi preskúmať všetky relevantné okolnosti, ktoré viedli
k prijatiu rozhodnutia o zadaní zákazky s cieľom zabrániť konfliktom záujmov,
odhaliť a odstrániť ich, vrátane prípadného vyžiadania si určitých informácií
a dôkazov od účastníkov konania.
 Skutočnosti, ako sú tvrdenia vo veci samej, týkajúce sa väzieb medzi odborníkmi
vymenovanými verejným obstarávateľom a špecialistami podnikov, ktorým bola
zadaná zákazka, najmä okolnosť, že tieto osoby pracovali spolu na tej istej
univerzite, patria do tej istej výskumnej skupiny alebo sú vo vzťahu
podriadenosti na tejto univerzite, predstavujú, pokiaľ sa preukážu, také
objektívne skutočnosti, na základe ktorých musia verejný obstarávateľ alebo
prípadne správne, alebo súdne kontrolné orgány začať dôkladné preskúmanie.

§ 25 PRÍPRAVNÉ TRHOVÉ KONZULTÁCIE A PREDBEŽNÉ ZAPOJENIE
ZÁUJEMCOV ALEBO UCHÁDZAČOV
 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pred začatím postupu VO
uskutočniť trhové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe VO.
 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na tento účel najmä požiadať
o radu alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií
alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii
postupu VO, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší princíp
nediskriminácie a princíp transparentnosti.
 Ak záujemca, uchádzač alebo hospodársky subjekt so vzťahom k záujemcovi
alebo uchádzačovi poskytol verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi
radu vrátane konzultácie alebo ak sa iným spôsobom podieľal na príprave
postupu VO, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príjme primerané
opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila
hospodárska súťaž.

§ 25 PRÍPRAVNÉ TRHOVÉ KONZULTÁCIE A PREDBEŽNÉ ZAPOJENIE
ZÁUJEMCOV ALEBO UCHÁDZAČOV
 Opatrenia najmä:
oznámenie príslušných informácií ostatným záujemcom alebo uchádzačom,
ktoré sa vymenili v súvislosti s účasťou záujemcu, uchádzača alebo
hospodárskeho subjektu so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi na
príprave postupu VO alebo informácií, ktoré z účasti záujemcu, uchádzača
alebo hospodárskeho subjektu so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi
vyplynuli, vrátane určenia primeranej lehoty na predkladanie ponúk.
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení
o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na
predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, internetovú adresu, na
ktorej sú príslušné informácie dostupné.

§ 28 ROZDELENIE ZÁKAZIEK NA ČASTI
 Zavedené ako možnosť

 V prípade nerozdelenia, povinnosť odôvodnenia; neplatí
pre koncesie
 Uvádza sa v oznámení o vyhlásení, oznámení použitom ako
výzva na súťaž, alebo v oznámení o koncesii
 Uvádza sa veľkosť a predmet častí a spôsob predkladania
ponúk (1 časť, niekoľko alebo všetky)

§ 28 ROZDELENIE ZÁKAZIEK NA ČASTI
 Možnosť obmedziť počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi;
 Ak jednému uchádzačovi možno zadať niekoľko častí, možnosť zadať mu
kombinácie častí alebo všetky časti; uvádza sa v oznámeniach

 v SP alebo koncesnej dokumentácii sa stanovia objektívne a nediskriminačné
pravidlá, ktoré sa uplatnia na určenie častí, ktoré sa zadajú jednému
uchádzačovi.

§ 32 OSOBNÉ POSTAVENIE
 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania
s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu

§ 32 OSOBNÉ POSTAVENIE
 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia VO závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu
bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať,
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia VO závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

§ 32 OSOBNÉ POSTAVENIE
 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto
zákona sa rozumie
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je
možné podať žalobu,
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému
nebola podaná žaloba,
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo
postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
iný právoplatný rozsudok súdu.
 Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c) - nedoplatky,
ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť
v splátkach.

§ 33 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
 Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla predložením
vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky,
potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa,
ak takéto poistenie vyžaduje osobitný predpis,
súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich alebo
 prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom
obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za
posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti.

§ 33 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
 V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy
bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia.


písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok
osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.

§ 33 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
 Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia,
 musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
okrem § 32 ods. 1 písm. e) (je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu)
 nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h)
a ods. 7.

§ 33 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
Dôvody vylúčenia:
 nesplnil podmienky účasti,
 predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula
lehota platnosti,
 poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené
tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
 pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup VO,
 pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú
výhodu,
 konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
 na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač
alebo záujemca uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu
narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení
o vyhlásení VO alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
 pri
posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval
protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo
ovplyvniť plnenie zákazky,

§ 33 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
Dôvody vylúčenia:


ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových
konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia, nemožno odstrániť inými
účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu;



verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú
záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od
doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových
konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej
súťaže.

§ 33 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo
záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie
zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.
 Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený
verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické
postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

§ 34 TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu,
množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo
služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
 zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania
a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Ak je to potrebné na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže,
verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť dlhšiu dobu, ako je doba podľa
odseku 1 písm. a) a b).

§ 34 TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva,
dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným
alebo niekoľkými z týchto dokladov:


zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;
zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác
a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom
 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je
referencia,
 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá
k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého
boli uskutočnené,

§ 34 TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu,
množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo
služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
 ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo
o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie
ponúk,

§ 34 ÚDAJE O VZDELANÍ AKO KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
 organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie
zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže
mať významný vplyv na úroveň plnenia
 DS: Uvedené sa môže týkať napríklad zákaziek, ktorých predmetom sú
služby duševného alebo intelektuálneho charakteru, ako sú napríklad
konzultačné alebo architektonické služby.

§ 34 TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. ...
 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo
záujemca a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie
zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.

§ 34 TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
 Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok
účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
 Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo
relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa písm. g), uchádzač alebo
záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať
stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

§ 38 URČENIE PODMIENOK ÚČASTI
 Pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie
služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené
s umiestnením alebo montážou, môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
vyžadovať, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo
člen skupiny dodávateľov.
 Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na
preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia
súvisieť s predmetom zákazky alebo koncesie.

§ 38 URČENIE PODMIENOK ÚČASTI
 Požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nesmie presiahnuť

dvojnásobok PHZ vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie Z,
KZ, RD dlhšie ako 12 mesiacov,

dvojnásobok PHZ, ak je trvanie Z, KZ, RD rovnaké alebo kratšie ako 12
mesiacov.
 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať minimálny obrat
vyšší, ak ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktorých povaha je spojená
s osobitným rizikom; túto požiadavku odôvodní v súťažných podkladoch alebo
v koncesnej dokumentácii.
 Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje obrat za viac ako jeden
hospodársky rok, jeho výšku môže určiť iba súhrnne za určené obdobie.



§ 38 URČENIE PODMIENOK ÚČASTI
 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže určiť transparentné, objektívne
a nediskriminačné metódy a kritériá, ktoré umožnia zohľadniť najmä pomer
medzi aktívami a pasívami pri posudzovaní finančného a ekonomického
postavenia.

 Metódy a kritériá verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v súťažných
podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii.
 Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na niekoľko častí, z ktorých každá bude
predmetom samostatnej zmluvy alebo koncesnej zmluvy, tieto pravidlá sa
uplatnia na každú samostatnú časť.


Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predpokladá zadanie niekoľkých častí,
ktoré sa majú plniť v rovnakom čase, jednému uchádzačovi, môže minimálny
obrat určiť s ohľadom na súčet predpokladaných hodnôt týchto častí.

§ 38 URČENIE PODMIENOK ÚČASTI
Ak ide o zákazky zadávané na základe rámcovej dohody s opätovným otvorením
súťaže, požiadavka maximálneho ročného obratu sa určí na základe maximálnej
predpokladanej hodnoty konkrétnych zákaziek, ktoré sa budú plniť v rovnakom
čase;

 ak maximálna predpokladaná hodnota konkrétnych zákaziek, ktoré sa budú plniť
v rovnakom čase, nie je známa, požiadavka maximálneho ročného obratu sa určí
na základe predpokladanej hodnoty rámcovej dohody.
 Ak ide o dynamický nákupný systém, požiadavka maximálneho ročného obratu
sa určí na základe očakávanej maximálnej predpokladanej hodnoty konkrétnych
zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci tohto systému.

§ 39 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
 ide to aj elektronicky

§ 39 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.

§ 39 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...

§ 39 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT
 Opakovaná použiteľnosť – ak hospodársky subjekt potvrdí, že informácie
v pôvodnom jednotnom európskom dokumente sú naďalej aktuálne
 Možnosť požiadania o predloženie dokladov
Kedykoľvek na zabezpečenie riadneho priebehu VO
Písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených
jednotným európskym dokumentom.
Povinnosť doručiť doklady do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti; ak nebola určená dlhšia lehota

§ 39 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

 Nevyžadujú sa doklady a informácie, ku ktorým majú VO alebo O priamy a
bezodplatný prístup
 VO a O nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má
k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné
 Pozri bližšie http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-preverejne-obstaravanie-553.html

§ 39 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

§ 39 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

§ 39 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

§ 40 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača
alebo záujemcu o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej
preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie.
 Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu,
uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti.

§ 40 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
Dôvody vylúčenia uchádzača alebo záujemcu:
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchádzača
alebo záujemcu, ak










nesplnil podmienky účasti,
predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula
lehota platnosti,
poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené
tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup VO,
pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú
výhodu,
konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,

§ 40 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
Dôvody vylúčenia uchádzača alebo záujemcu:
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania
uchádzača alebo záujemcu, ak




na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že
uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa
táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval
protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo
ovplyvniť plnenie zákazky,

§ 40 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
Dôvody vylúčenia uchádzača alebo záujemcu:

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania
uchádzača alebo záujemcu, ak






nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov v určenej lehote,
nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným
európskym dokumentom v určenej lehote,
nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie
podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené
požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,

§ 40 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
Dôvody vylúčenia uchádzača alebo záujemcu:
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania
uchádzača alebo záujemcu, ak
 nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným
obstarávateľom alebo obstarávateľom, novým subdodávateľom, ktorý
spĺňa určené požiadavky, do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti,
 narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových
konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25, nemožno
odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo
záujemcu; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením
poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich
pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na
prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo
k narušeniu hospodárskej súťaže

§ 40 ODS. 8 SAMO-OČISŤOVACÍ MECHANIZMUS
Dôvody vylúčenia uchádzača alebo záujemcu:


odsúdenie za trestný čin



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



závažné porušenie profesijných povinností



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

§ 40 ODS. 8 SAMO-OČISŤOVACÍ MECHANIZMUS
 Záujemca alebo uchádzač, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie
nápravy.
 Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač
preukázať, že
 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.

§ 40 ODS. 8 SAMO-OČISŤOVACÍ MECHANIZMUS

 VO a O posúdia opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom
alebo uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho
konkrétne okolnosti.
 Ak opatrenia na vykonanie nápravy považuje VO alebo O obstarávateľ za
nedostatočné, záujemcu alebo uchádzača vylúči

§ 41 SUBDODÁVATELIA
 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo
v koncesnej dokumentácii vyžadovať, aby
 uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
 navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7;
 oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie,
ktorú má subdodávateľ plniť.
 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti, verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač
doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu
lehotu.

§ 41 SUBDODÁVATELIA
 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súťažných podkladoch alebo v koncesnej
dokumentácii vyžadujú, aby úspešný uchádzač v Z, RD, KZ najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia.
 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní v návrhu Z, KZ, RD určiť
 povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
 pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu
subdodávateľa a údaje o novom subdodávateľovi.
 Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch
alebo v koncesnej dokumentácii, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal
podmienky účasti, vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ.

§ 41 SUBDODÁVATELIA
 Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zákazku na poskytnutie
služby alebo koncesiu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyžadujú údaje
o dodávateľovi tovaru.
 Ak to povaha zákazky umožňuje, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
môže v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody určiť, že náležité platby za
tovar, stavebné práce alebo služby uhradí priamo subdodávateľovi, ktorý
dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby dodávateľovi, ak
o to subdodávateľ požiada. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zároveň
v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody určí podrobnosti týkajúce sa
spôsobu platby subdodávateľovi a vhodný mechanizmus, ktorým umožní
dodávateľovi namietať voči nenáležitej platbe subdodávateľovi.
 Týmto nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy ani
zodpovednosť koncesionára za plnenie koncesnej zmluvy.

§ 44 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
 nová koncepcia – iba definícia kritéria súvisiaceho s predmetom
zákazky ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
 prístup založený na základe
najlepšieho pomeru ceny a kvality,
nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas
životného cyklu alebo
najnižšej ceny

najlepší pomer cena kvalita – doterajšia ENP
možnosť určiť pevnú cenu alebo náklady
definícia nákladov životného cyklu,
definícia požiadaviek pri hodnotení environmentálnych externalít

§ 44 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk sa považuje za súvisiace s predmetom zákazky, ak sa
z akéhokoľvek hľadiska a v ktorejkoľvek fáze životného cyklu vzťahuje
k požadovanému tovaru, stavebným prácam alebo službe, a to vrátane faktorov, ktoré
sa týkajú konkrétneho procesu
výroby tovaru,
dodania tovaru,
uskutočnenia stavebných prác alebo
poskytnutia služby alebo
obchodovania s nimi
alebo konkrétneho procesu inej fázy životného cyklu výrobku; to platí aj vtedy,
ak tieto faktory nie sú súčasťou ich materiálnej podstaty

§ 44 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
 Náklady počas životného cyklu výrobku, stavby alebo služby 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 spojené s výrobkom, stavbou
alebo službou 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.

§ 44 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
 Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije náklady počas
životného cyklu, v súťažných podkladoch určí metódu, ktorú použije
na výpočet týchto nákladov a súčasne určí údaje, ktoré je uchádzač
povinný poskytnúť na ich výpočet.

 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia kvalitatívne kritériá na
vyhodnocovanie ponúk, ak sa ponuky vyhodnocujú na základe
nákladov, ktorých prvok má podobu pevnej ceny alebo pevných
nákladov.

§ 44 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
 Ak VO alebo O použije na vyhodnotenie ponúk náklady, ktoré sa pripisujú
k environmentálnym externalitám, metóda musí spĺňať tieto podmienky:
je založená na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách;
ak nebola určená na opakované alebo neustále uplatňovanie, nesmie
neprimerane zvýhodniť alebo znevýhodniť niektoré hospodárske subjekty,
je dostupná všetkým zainteresovaným stranám,
požadované údaje na výpočet nákladov môžu poskytnúť s vynaložením
primeraného úsilia hospodárske subjekty konajúce s obvyklou
starostlivosťou

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?




Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
Verejný obstarávateľ
 Predbežné oznámenie
nepovinné
uverejnené – možnosť skrátenia lehoty na predkladanie ponúk

 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
vyhlásenie verejného obstarávania (VS, US, RksZ, SD, IP, RD, DNS)
možnosť vytvorenia oznámenia prostredníctvom EKS

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?

Naliehavá situácia – nový pojem
 použiteľná vo VS, US a RksZ
 možnosť skrátiť niektoré lehoty LPŽoÚ a LPP
 situácia, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť
a nemožno použiť „obyčajnú“ lehotu
 nie je zákonná definícia - (preambula 46, 2014/24/EÚ): „...Malo by sa
spresniť, že nemusí ísť o mimoriadnu naliehavosť spôsobenú
udalosťami, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať a za
ktoré nemôže.“

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
§ 66 Verejná súťaž

 skrátenie lehôt na predkladanie ponúk
 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

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
Verejná súťaž – lehota na predkladanie ponúk

oznámenie o vyhlásení VO

oznámenie o vyhlásení VO

SP v listinnej podobe
- 45 dní/30 dní (PO)

e-SP – PaN prístup
- 35 dní/15 dní (PO)
- 30 dní (e-ponuky)
- 15 dní (naliehavá situácia)

(SP poslať do 6 dní od prijatia žiadosti)

e-SP – PaN prístup
- možnosť skrátiť o 5 dní,
t. z. 40 dní/25 dní (PO)

SP v inej forme
- 40 dní/20 dní (PO)
(SP poslať najbližší pracovný deň
od doručenia žiadosti)

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
§ 67 – 69 Užšia súťaž
 zníženie minimálneho počtu subjektov (5 namiesto 10), možnosť
obmedzenia maximálneho počtu, ak je to vhodné

 skrátenie lehôt na predkladanie ponúk + možnosť stanovenia lehoty
dohodou

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?

Súčasná úprava

Nová úprava

oznámenie o vyhlásení VO

oznámenie o vyhlásení VO

 30 dní
 10 dní (časová tieseň)

 30 dní
 15 dní (naliehavá situácia)

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
Užšia súťaž – lehota na predkladanie ponúk
oznámenie o vyhlásení VO

oznámenie o vyhlásení VO

(poslať do 6 dní od prijatia žiadosti)

e-SP – PaN prístup
- 30 dní/10 dní (PO)
- 25 dní (e-ponuky)
- 10 dní (naliehavá situácia)

e-SP – PaN prístup

SP v inej forme
- 35 dní/15 dní (PO)

SP v listinnej podobe
- 40 dní/36 dní (PO)

- možnosť skrátiť o 5 dní,
t. z. 35 dní/31 dní (PO)

(poslať najbližší pracovný deň od
doručenia žiadosti)

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

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?

§ 70 – 73 RKsZ
 možnosť obmedziť počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
základných ponúk, najmenej na 3
 dbať na hospodársku súťaž
 lehoty rovnaké ako v ÚS, bez možnosti stanovenia LPP dohodou

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
RKsZ – podmienky použitia
 potreby VO nemožno uspokojiť bez prispôsobenia už dostupných riešení
 T, SP, S zahŕňajú návrh riešenia alebo inovačné riešenie
 zákazku nemožno zadať bez rokovania v dôsledku osobitných okolností súvisiacich s
povahou, zložitosťou alebo právnou a finančnou štruktúrou alebo rizík s nimi spojených
 verejný obstarávateľ nemôže dostatočne presne určiť technické špecifikácie odkazom
na normy, technické osvedčenia, technické referenčné systémy
 v predchádzajúcej VS/US boli všetky ponuky neregulárne alebo neprijateľné; verejný
obstarávateľ nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak
rokuje so všetkými uchádzačmi, ktorí spĺňajú podmienky účasti a v predchádzajúcej
VS/US predložili ponuky zodpovedajúce formálnym požiadavkám verejného
obstarávania

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
§ 74 – 77 Súťažný dialóg
 rovnaké podmienky použitia ako RksZ
 možnosť obmedziť počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
základných ponúk, najmenej na 3
 dbať na hospodársku súťaž
 lehoty rovnaké ako v súčasnosti (30dní na ŽoÚ, konečná ponuka lehotu
stanovenú nemá)

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
§ 78 – 80 Inovatívne partnerstvo
 nový špecifický postup vo verejnom obstarávaní
 vychádza z RKsZ
 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
 výzva na účasť min. 3 záujemcom
 uskutočňuje sa vo viacerých fázach
 priebežné ciele a platby
 po každej fáze je možnosť zníženia počtu riešení alebo ukončenia
partnerstva, ak to bolo vyhradené v SP
 hlavné výberové kritérium záujemcov - kapacita V&V
 vyhodnocovanie ponúk – cena/kvalita

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
Inovatívne partnerstvo
 určia sa pravidlá vzťahujúce sa na práva duševného vlastníctva. Ak ide o inovatívne
partnerstvo s viacerými partnermi, verejný obstarávateľ nesprístupní riešenia navrhnuté
jednotlivými partnermi ostatným partnerom ani iné dôverné informácie, ktoré mu partneri
v rámci partnerstva poskytli, bez súhlasu týchto partnerov
 zabezpečí, aby štruktúra partnerstva najmä trvanie a hodnota jeho jednotlivých fáz
odrážala úroveň inovácie navrhovaného riešenia a postupnosť výskumných a inovačných
činností potrebných na vývoj inovačného riešenia, ktoré ešte nie je dostupné na trhu.
Predpokladaná hodnota tovaru, stavebných prác alebo služieb musí byť primeraná
investíciám potrebným na ich vývoj
 lehota na predloženie ŽoÚ

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
§ 81 – 82 PRK
 podmienky použitia a postup – obdobné ako v súčasnej úprave okrem podmienky
týkajúcej sa doplňujúcich stavebných prác a služieb presunutej do ustanovení upravujúcich
zmenu zmluvy
 povinnosť poslať publikačnému úradu a úradu oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu (§ 26
ods. 7), s výnimkou PRK z dôvodu mimoriadnej udalosti
 uzavretie zmluvy najskôr 11. deň
 PRK z dôvodu mimoriadnej udalosti – povinnosť poslať úradu pred uzavretím zmluvy
oznámenie, v ktorom odôvodní jeho použitie; to neplatí, ak verejný obstarávateľ uverejnil
oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
Obstarávateľ
 zmeny kopírujú tie u VO
 pravidelné informatívne oznámenie len pre US a RKsZ, ozn.
o existencii kvalifikačného systému pre US, RKsZ, SD alebo IP
 zmeny lehôt
 pribudli Súťažný dialóg a Inovatívne partnerstvo

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
§ 113 – 116 Podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska
 vychádza z VS
 použije sa PRVÁ ČASŤ a Prvá Hlava DRUHEJ ČASTI okrem ustanovení,
ktoré sa týkajú
 oznámení používaných vo verejnom obstarávaní
 rozdelenia zákazky na časti (nemá povinnosť odôvodniť
nerozdelenie)
 zmiešaných zákaziek (použijú sa len relevantné ustanovenia)
 „čistých vozidiel“
 povinnosti voči EK

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
Podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska
 povinnosť vyžadovať len doklad o oprávnení dodávať T, uskutočňovať SP,
poskytovať S v rozsahu zodpovedajúcom predmetu zákazky
 jednotné predkladanie ponúk – časť „Kritériá“ a časť „Ostatné“ (bez
väzby na možnosť/nemožnosť podania námietok - jednotné
s nadlimitom)
 priorita: e-komunikácia (používať systém EVO)
 LPP: e-SP (PaN prístup) – 15 dní (T, S); 25 dní (SP)
SP v inej forme
– 30 dní (T, SP, S)

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
Podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska
 PRK kopíruje nadlimitné PRK pre VO (§ 81)
 nepoužíva sa oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu
 povinnosť poslať úradu oznámenie o použití PRK najneskôr 5 pracovných dní pred dňom
odoslania výzvy na rokovanie okrem mimoriadnej udalosti a obstarania tovaru na
komoditnej burze – povinnosť poslať úradu oznámenie o použití PRK pred uzavretím
zmluvy

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?

Zákazky s nízkou hodnotou

 doterajší § 9 ods. 9
 najlepšia hodnota za vynaložené peniaze
 zverejňovanie: štvrťročne - súhrnná správa o zákazkách s cenami
vyššími ako 5 000 eur (predmet zákazky, hodnota zákazky a identifikácia
úspešného U)
 nevyžaduje sa písomná forma zmluvy, ak to nevyžaduje zákon
 archivácia – 5 rokov od uzavretia zmluvy
 nemožno podať námietky (vnútorná kontrola)
 všeobecné MÚ 3/2016

DODATKY

 nová koncepcia
 podrobnejšia úprava podmienok a zavedenie finančných limitov
 tzv. de minimis pravidlo
 nerozhoduje rada
 písomná forma

§ 18 DODATKY

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania
bez nového verejného obstarávania, ak
 pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné
a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu
možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku,
ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy

§ 18 DODATKY
Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej
trvania bez nového verejného obstarávania, ak
 ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté
do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný
dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára
nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä
o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením,
službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy a
spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo
podstatnú duplicitu nákladov
do 50% hodnoty pôvodnej zmluvy a zároveň nesmie dôjsť k obídeniu zákona

§ 18 DODATKY

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez
nového verejného obstarávania, ak
 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy – tiež do 50%

§ 18 DODATKY
Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej
trvania bez nového verejného obstarávania, ak
 ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom alebo pôvodného
koncesionára novým koncesionárom na základe
uplatnenia podmienky podľa písmena a) – počíta s tým pôvodná zmluva,
skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne stanovené podmienky
účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa alebo pôvodného koncesionára
v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu,
že pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva sa podstatne nemení
a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona alebo
skutočnosti, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plní povinnosti hlavného
dodávateľa alebo hlavného koncesionára voči jeho subdodávateľom podľa § 41 – priame
platby

§ 18 DODATKY
Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez
nového verejného obstarávania, ak
 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny
Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa rozumie
taká zmena, ktorou sa najmä
 mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy,
 dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe
zadávania zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo
ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva,
rámcová dohoda alebo koncesná zmluva neupravovala alebo
 nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom alebo pôvodný koncesionár novým
koncesionárom inak, ako podľa odseku 1 písm. d)

§ 18 DODATKY
 Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez
nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako
finančný limit podľa § 5 v závislosti od typu zákazky alebo koncesie a zároveň je nižšia
ako
 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na
uskutočnenie stavebných prác,
 10% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie
tovaru alebo na poskytnutie služby,
 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy
 Zmenou podľa odseku 3 sa nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy

§ 19 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od
 zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, 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, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene
pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové
verejné obstarávanie

§ 19 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej
s uchádzačom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody
alebo koncesnej 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)
 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody, koncesnej zmluvy
alebo jej časti podľa osobitného predpisu. – Napríklad Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník.

Ďakujeme za pozornosť

