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NOVÝ ZÁKON
 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
 Schválený 18. 11. 2015, zverejnený 3. 12. 2015, účinnosť v
zásade od 18. 4. 2016 (okrem novely 25/2006 a
elektronizácie)
 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

VÝNIMKY Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Výnimky pre celý zákon
 nehnuteľnosti
 právne služby
 úvery alebo pôžičky
 výskumné a vývojové služby
 vysielací čas alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie
programu

IN-HOUSE VÝNIMKA
Pravidlá
 kontroly
 80%
 bez priamej účasti súkromného kapitálu
Druhy
 Vertikálny a reverzný vertikálny
 Horizontálny cez spoločnú kontrolujúcu osobu
 Spolupráca viacerých VO cez spoločnú kontrolovanú osobu
 Horizontálna spolupráca bez spoločnej osoby

DRUHY IN-HOUSE
Vertikálny

Horizontálny cez spoločnú kontrolujúcu osobu

VO

VO

KO

KO

KO

DRUHY IN-HOUSE
Spolupráca viacerých verejných obstarávateľov

VO

VO

VO

VO
KO

VO
VO

VO

§ 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.

§ 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 u VO (T a S – 40 000,eur, P – 80 000,- eur, SP – 140 000,- eur a soc. S - 400 000,- eur)
 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 2násobok limitov pre podlimit u VO (T a S – 40 000,- eur, P – 80
000,- eur, SP – 140 000,- eur a soc. S - 400 000,- eur)
 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;
neplatí, pre nadlimitnú SP a S, ktorá súvisí s týmito SP a na
ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50%

AKO BUDÚ POSTUPOVAŤ?
 VO pri stavebných prácach v hodnote 70 000,- eur a 5 190 000,- eur?
 VO pri nákupe tovaru za 200 000,- eur?
 VO pri zabezpečení ubytovania prostredníctvom hotelových služieb v hodnote
134 000,- eur?
 Prijímateľ dotácie (nie VO) vo výške 85% hodnoty projektu pri stavebných prácach v
hodnote 2 500 000,- eur?

 Prijímateľ dotácie (nie VO) vo výške 70 % hodnoty projektu pri službách v
hodnote 40 000,- eur?
 Prijímateľ dotácie (nie VO) vo výške 50 % hodnoty projektu pri zabezpečení
stravovania formou reštauračných služieb v hodnote 310 000,- eur?
 Prijímateľ dotácie (nie VO) vo výške 40 % hodnoty projektu pri nákupe tovarov v
hodnote 30 000,- eur a 300 000 eur?
 Poľnohospodár, ako prijímateľ dotácie vo výške 60 % hodnoty projektu pri
nákupe tovarov v hodnote 200 000,- eur?
 Poľnohospodár, ako prijímateľ dotácie vo výške 50 % hodnoty projektu pri
stavebných prácach v hodnote 5 300 000,- eur?

§ 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



pre každú jednotku samostatne – ak nezávisle uskutočňuje verejné
obstarávanie prevádzková jednotka

§ 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.
 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
 očakáva sa aktívna úloha zo strany verejného obstarávateľa
 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.
 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.

 dôkazné bremeno znáša verejný obstarávateľ

§ 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

§ 25 PRÍPRAVNÉ TRHOVÉ KONZULTÁCIE A PREDBEŽNÉ ZAPOJENIE
ZÁUJEMCOV ALEBO UCHÁDZAČOV
 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pred začatím postupu VO za
účelom prípravy a realizácie VO uskutočniť trhové konzultácie
 nezávislí odborníci, nezávislé inštitúcie alebo účastníci trhu,

 nesmie dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže; povinnosť prijať opatrenia

§ 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 oznámeniach internetovú adresu, na
ktorej sú príslušné informácie dostupné.

§ 28 ROZDELENIE ZÁKAZIEK NA ČASTI
 Zavedené ako možnosť
 V prípade nerozdelenia, povinnosť odôvodnenia; neplatí pre koncesie
ani podlimitné zákazky
 Uvádza sa v oznámení o vyhlásení, oznámení použitom ako výzva na
súťaž, v oznámení o koncesii alebo v správe o zákazke

§ 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:
je bezúhonný – po novom sa preukazuje aj za členov dozorného orgánu, prokuristov
a taktiež pri VO od 1. 7. 2016 aj za právnickú osobu ako takú – zák. č. 91/2016 Z. z.
nemá nedoplatky na daniach a odvodoch – nemusia byť vymáhané výkonom
rozhodnutia (existuje však možnosť zaplatiť nedoplatky dodatočne alebo uzavrieť
dohodu o splátkach)
nebol mu uložený zákaz účasti konečným rozhodnutím (úradom, PMÚ alebo súdom)
– preukazuje sa ČV
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch závažného porušenia povinností
v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva,
za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže VO a O preukázať,
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch závažného porušenia profesijných
povinností, ktoré dokáže ktoré dokáže VO a O preukázať.

§ 152 – 158 ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
 uplatňuje sa na osobné postavenie (bezúhonnosť, nedoplatky, konkurz,
reštrukturalizácia, likvidácia, oprávnenie vykonávať činnosť, zákaz účasti)
 platnosť zápisu nezmenená – tri roky
 overuje sa v zásade len zápis do zoznamu, nie zapísané skutočnosti;
možnosť však dodatočne vyžadovať potvrdenie o neexistencii
nedoplatkov na daniach a odvodoch
 zápis do zoznam podnikateľov podľa § 25/2006 Z. z. zachovaný v rozsahu
zapísaných skutočností (na nové podmienky účasti je potrebné doplniť
zápis, resp. doložiť doklady vo VO)

§ 33 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
 zachovaná demonštratívnosť, nezabúdať na primeranosť
 obmedzenie max. výšky obratu za hospodársky rok na 2-násobok PHZ (v
prípade zmlúv uzavretých na obdobie dlhšie ako 12 mesiacov sa max. výška
obratu odvíja od PHZ pomerne určenej za 12 mesiacov); v prípade
osobitného rizika predmetu zákazky možnosť požadovať vyššiu výšku obratu
 výšku obratu možno určiť iba súhrnne za určené obdobie, nie osobitne pre
každý rok
 tretie osoby musia preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia vykonávať činnosť a nesmú u nich existovať dôvody
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.; pokiaľ tretia osoba
nespĺňa, povinnosť nahradiť
 možnosť vyžadovať od tretích osôb spoločnú zodpovednosť

§ 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 (výnimočne aj za
dlhšie obdobie) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom
bol VO alebo O



zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, miest
a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
podľa obchodných podmienok; ak bol odberateľom VO alebo O dokladom je referencia, ak iná osoba,
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



údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak ide o zákazku na SP alebo S a súčasne tieto nie sú
kritériom 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

§ 34 TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
 tretie osoby, musia preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie vykonávať činnosť sa
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.
 možnosť vyžadovať od tretích osôb spoločnú zodpovednosť

§ 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.

§ 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
 zatiaľ „papierová forma“, bude aj elektronická aplikácia

§ 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

 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

§ 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 JED-om v určenej
lehote,
nenahradil tretiu osobu alebo subdodávateľa

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


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
 Možnosť vyžadovať 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.

§ 41 SUBDODÁVATELIA
 Povinnosť
 vyžadovať, 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


vyžadovať oznamovanie zmien údajov o subdodávateľoch



stanoviť pravidlá zmeny subdodávateľov



dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje o ňom

 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.
 Možnosť v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody vyhradiť priame platby
subdodávateľom na základe ich žiadosti; hlavný dodávateľ musí mať
možnosť namietať nenáležité platby

§ 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
 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.

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť najmä dĺžka záruky, podiel
subdodávok a inštitúty zabezpečujúce zmluvné plnenie.

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
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?
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
Stará úprava
oznámenie o vyhlásení VO

Nová úprava
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?
Verejná vs. reverzná verejná súťaž
 Verejná súťaž
 Oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania
 Zverejnenie dokumentov
potrebných na vypracovanie ponúk
v profile (inej internetovej adrese)
 Otváranie ponúk časť "Ostatné"
 Vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti
 Otváranie ponúk časť "Kritériá"
 Vyhodnocovanie ponúk
 Prípadná elektronická aukcia
 Informácia o výsledku
vyhodnotenia ponúk
 Uzatvorenie zmluvy

 Reverzná verejná súťaž
 Oznámenie o vyhlásení
verejného obstarávania
 Zverejnenie dokumentov
potrebných na vypracovanie
ponúk v profile (inej
internetovej adrese)
 Otváranie ponúk
 Vyhodnocovanie ponúk
 Prípadná elektronická aukcia
 Vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti
 Informácia o výsledku
vyhodnotenia ponúk
 Uzatvorenie zmluvy

ČO JE NOVÉ V POSTUPOCH?
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?

Stará 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?
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
 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?
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?
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?
PRK
 podmienky použitia a postup – v zásade rovnaké 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?
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

 bývalý § 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 iný predpis
 archivácia – 5 rokov od uzavretia zmluvy
 nemožno podať námietky (vnútorná kontrola)

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
 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 – do 50%

§ 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
 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

§ 18 DODATKY
 De minims v praxi:
 SP v hodnote 6 000 000 ,- eur – možnosť uzavrieť dodatok do 900 000,- eur
 SP v hodnote 100 000 000,- eur - možnosť uzavrieť dodatok do 5 225 500,- eur
 T alebo S v hodnote 57 000,- eur – možnosť uzavrieť dodatok do 5 700,- eur
alebo do 5 000,- eur, ak ide o bežnú dostupnosť

§ 18 DODATKY
 De minims v praxi:
 SP v hodnote 6 000 000 ,- eur – možnosť uzavrieť dodatok do 900 000,- eur
 SP v hodnote 100 000 000,- eur - možnosť uzavrieť dodatok do 5 225 500,- eur
 T alebo S v hodnote 57 000,- eur – možnosť uzavrieť dodatok do 5 700,- eur
alebo do 5 000,- eur, ak ide o bežnú dostupnosť

NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Ďakujeme za pozornosť

