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343
ZÁKON
z 18. novembra 2015
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

f)

Èl. I
PRVÁ ÈAS

g)

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutoènenie stavebných
prác, zákaziek na poskytnutie sluieb, súa návrhov,
zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na sluby a správu vo verejnom obstarávaní.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na
a) zákazku, súa návrhov alebo koncesiu, pri ktorej
plnení sa musia poui osobitné bezpeènostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpeènostných záujmov Slovenskej republiky
v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,1)
ak ochranu týchto bezpeènostných záujmov Slovenskej republiky nie je moné zabezpeèi menej ruivými opatreniami,
b)rozhodcovské konanie a zmierovacie konanie,
c) nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnute¾ností alebo nadobúdanie práv k nim akýmko¾vek spôsobom financovania,
d) výskumné a vývojové sluby okrem výskumných
a vývojových sluieb zodpovedajúcich kódom Spoloèného slovníka obstarávania2) (ïalej len slovník
obstarávania)
73000000-2
a
73120000-9,
73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých
prospech plynie výluène verejnému obstarávate¾ovi
alebo obstarávate¾ovi na vyuitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú slubu poskytuje
v plnom rozsahu verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾,
e) uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vyko1

h)

i)

j)

k)

návaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzahu,
zákazku, súa návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jej
zadávaní postupuje pod¾a osobitného postupu alebo
pod¾a pravidiel medzinárodnej organizácie,
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
sluba civilnej ochrany a prevencie nebezpeèenstva,
ktorú poskytuje nezisková organizácia alebo zdruenie, zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania
75250000-3,
75251000-0,
75251100-1,
75251110-4,
75251120-7,
75252000-7,
75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 okrem
sluby prepravy pacientov vozidlami súiacimi na
prepravu pacientov,
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom
sú finanèné sluby súvisiace s emisiou, predajom,
nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo
iných finanèných nástrojov,3) sluby Národnej banky Slovenska,4) sluby Európskej centrálnej banky5)
alebo inej centrálnej banky5) a operácie vykonávané
Európskym nástrojom finanènej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu,
civilnú zákazku, súa návrhov alebo koncesiu, ktorej hlavným úèelom je umoni verejnému obstarávate¾ovi poskytovanie alebo vyuívanie verejnej elektronickej komunikaènej siete alebo poskytovanie
jednej alebo viacerých verejných elektronických komunikaèných sluieb,6)
civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací èas alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie programu alebo iného komunikátu, ktorá sa zadáva vysielate¾ovi programovej sluby, poskytovate¾ovi
audiovizuálnej mediálnej sluby na poiadanie alebo poskytovate¾ovi obdobnej sluby urèenej na poskytovanie zvukových záznamov,
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielate¾
programovej sluby, poskytovate¾ audiovizuálnej mediálnej sluby na poiadanie alebo poskytovate¾ obdobnej sluby na poskytovanie zvukových záznamov,
nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje program, alebo iný komunikát, urèený pre vysielanie alebo
poskytovanie prostredníctvom audiovizuálnej me-

) Èl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
) Príloha è. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoloènom slovníku obstarávania (CPV)
(Ú. v. ES L 340, 16. 12. 2002) v platnom znení.
3
) Napríklad § 5 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 8 zákona
è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
v znení neskorích predpisov.
4
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
5
) Napríklad èl. 127 a èl. 141 a èl. 282 a èl. 284 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Protokol o tatúte Európskeho systému centrálnych
bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006).
6
) Zákon è. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov.
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diálnej sluby na poiadanie alebo prostredníctvom
obdobnej sluby urèenej na poskytovanie zvukových
záznamov,
l) civilnú zákazku, súa návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je úplne financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finanènou intitúciou, ak sa pri jej zadávaní postupuje pod¾a
osobitných pravidiel ustanovených touto medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finanènou intitúciou; ak ide o civilnú zákazku, súa návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je z väèej èasti
financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finanènou intitúciou, zmluvné strany
sa dohodnú na postupe jej zadávania,
m) civilnú zákazku, súa návrhov alebo civilnú koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje pod¾a pravidiel
na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi
Slovenskou republikou a tretími tátmi alebo ich
niími územnými celkami alebo správnymi celkami
a týka sa dodania tovaru, uskutoènenia stavebných
prác alebo poskytovania sluieb urèených na spoloèné uskutoènenie alebo na vyuívanie projektu
úèastníkmi tejto zmluvy, a uzatvorenie tejto medzinárodnej zmluvy bolo oznámené Európskej komisii,
n) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
1. právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom
konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,
2. právne poradenstvo poskytované advokátom pri
príprave konania pod¾a prvého bodu, alebo ak
existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnos, e vec, ktorej sa právne poradenstvo týka,
sa stane predmetom konania pod¾a prvého bodu,
3. osvedèovanie listín notárom alebo oprávnenou
osobou,
4. poskytovanie právnych sluieb osobou ustanovenou súdom,
5. poskytovanie iných právnych sluieb spojených
s výkonom úradnej moci,
o) civilnú zákazku na sluby zadávanú verejnému obstarávate¾ovi alebo zdrueniu verejných obstarávate¾ov na základe výluèného práva vyplývajúceho zo
zákona alebo z uverejneného rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je v súlade so Zmluvou o fungovaní
Európskej únie a koncesiu na sluby zadávanú verejnému obstarávate¾ovi alebo zdrueniu verejných
obstarávate¾ov na základe výluèného práva,
p) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
úver alebo pôièka bez oh¾adu na to, èi súvisí s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finanèných nástrojov,
q) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
sluba týkajúca sa politickej kampane zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 79341400-0,
92111230-3 a 92111240-6 a ktorú zadáva politická
strana v súvislosti s volebnou kampaòou,
r) civilnú zákazku na dodanie tovaru urèeného na ïal7
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í predaj alebo nájom tretím osobám, ak
obstarávate¾ nemá osobitné právo alebo výluèné
právo predáva alebo prenajíma tento tovar a iná
osoba môe ten istý tovar predáva alebo prenajíma
za rovnakých podmienok ako obstarávate¾, okrem
takejto zákazky, ak ju zadáva centrálna obstarávacia organizácia,
s) civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie
centralizovaných èinností vo verejnom obstarávaní
centrálnou obstarávacou organizáciou, vrátane podporných èinností vo verejnom obstarávaní, ak sú
poskytované súèasne s centralizovanými èinnosami vo verejnom obstarávaní,
t) civilnú zákazku, ktorej predmetom je sluba verejnej
osobnej dopravy na eleznièných dráhach alebo peciálnych dráhach,7)
u) zákazku alebo súa návrhov urèenú na iné úèely
ako vykonávanie èinností uvedených v § 9 ods. 3 a
9, okrem zákazky zadávanej verejným obstarávate¾om,
v) civilnú zákazku, súa návrhov alebo koncesiu urèenú na vykonávanie èinností uvedených v § 9 ods. 3
a 9 v treom táte, ak sa pri vykonávaní týchto èinností nevyuívajú siete alebo geografické územie
v rámci Európskej únie,
w) zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti na úèely
spravodajských èinností vykonávaných spravodajskými slubami8) a na zákazku, ktorej úèelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,9)
x) zákazku, súa návrhov alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpeènosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje
pod¾a osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy vzahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk,
ktorá sa týka aktivít na území èlenského tátu Európskej únie alebo tátu, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len èlenský tát) alebo tretieho tátu,
y) zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpeènosti zadávanú v treom táte, ktorá sa zadáva
v èase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Európskej únie, ak operaèné potreby vyadujú, aby
bola zadaná uchádzaèovi nachádzajúcemu sa v oblasti operácie,
z) zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpeènosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje pod¾a osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi jedným
alebo viacerými èlenskými tátmi a jednou alebo viacerými tretími tátmi, ktorej úèastníkom je Slovenská republika,
aa) zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpeènosti zadávanú v rámci
programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu
a vývoja, ktorý spoloène vykonávajú najmenej dva
èlenské táty pri vývoji nového výrobku a prípadne
v neskorích etapách vetkých alebo niektorých fáz
ivotného cyklu výrobku; pri uzatváraní takého

) § 2 zákona è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 432/2013 Z. z.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov.
9
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorích predpisov.
8
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programu spolupráce len medzi èlenskými tátmi,
ktorého úèastníkom je aj Slovenská republika, verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ zastupujúci
Slovenskú republiku oznámi Európskej komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzh¾adom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdie¾aní
nákladov na výskum a vývoj a predpokladaný podiel
na prípadných nákupoch,
zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpeènosti zadávanú ústredným orgánom tátnej správy, vyím územným celkom alebo obcou orgánu verejnej moci iného
èlenského tátu alebo orgánu verejnej moci tretieho
tátu,
zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, ktorej predmetom sú finanèné sluby okrem poisovacích sluieb,
koncesiu na sluby zadávanú na základe výluèného
práva, ktoré bolo udelené v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a právne záväznými aktmi
Európskej únie ustanovujúcimi spoloèné pravidlá
prístupu na trh a ktoré sa týkajú èinností pod¾a § 9
ods. 3, 6 a 9; ak Zmluva o fungovaní Európskej únie
alebo právne záväzné akty Európskej únie neustanovujú povinnos transparentnosti pecifickú pre
dané odvetvie, uverejní sa oznámenie o výsledku
koncesie,
koncesiu na letecké dopravné sluby na základe
udelenia prevádzkovej licencie pod¾a osobitného
predpisu10) a na koncesiu na sluby vo verejnom záujme v osobnej doprave pod¾a osobitného predpisu,11)
koncesiu na sluby, ktorá sa týka lotérií zodpovedajúca kódu slovníka obstarávania 92351100-7, zadanú na základe výluèného práva publikovaného
v Úradnom vestníku Európskej únie (ïalej len európsky vestník),
koncesiu, ktorá sa zadáva na èinnos pod¾a § 9 ods.
4,
koncesiu, ak je spojená s èinnosou pod¾a § 9 ods. 4
a ktorej predmetom je aj niektorá z èinností pod¾a § 9
ods. 5,
koncesiu v oblasti obrany a bezpeènosti, ak sa pri jej
zadávaní postupuje pod¾a osobitného postupu alebo
pravidiel medzinárodnej organizácie nakupujúcej
pre jej potreby.

(3) Tento zákon sa nevzahuje na zákazku zadávanú
verejným obstarávate¾om vykonávajúcim èinnos pod¾a § 9 ods. 8 na úèely vykonávania
a) sluby s pridanou hodnotou súvisiacej s elektronickými prostriedkami a realizovanej výluène elektronicky, vrátane zabezpeèeného prenosu zakódovaných dokumentov, sluby správy adresárov
a prenosu doporuèenej elektronickej poty,
b) finanèných sluieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 66100000-1 a 66720000-3 a finanèných sluieb uvedených v odseku 2 písm. h),
10
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ktoré zahàòajú najmä potové bezhotovostné prevody a prevody s pouitím potových poukazov,
c) filatelistických sluieb,
d) logistických sluieb spojených s fyzickým doruèovaním potových zásielok alebo ich uloením s inými
èinnosami, ktoré nemajú charakter potových sluieb.
(4) Tento zákon sa nevzahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávate¾om právnickej osobe, ktorá spåòa tieto poiadavky:
a) verejný obstarávate¾ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad
vlastnými organizaènými zlokami,
b) viac ako 80% èinností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril
kontrolujúci verejný obstarávate¾ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávate¾om a
c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je iadna priama úèas súkromného kapitálu.
(5) Tento zákon sa nevzahuje na zákazku v oblasti
obrany a bezpeènosti zadávanú verejným obstarávate¾om právnickej osobe, ktorá spåòa tieto poiadavky:
a) verejný obstarávate¾ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad
vlastnými organizaènými zlokami,
b) viac ako 80% èinností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril
kontrolujúci verejný obstarávate¾ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávate¾om a
c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je iadna priama úèas súkromného kapitálu.
(6) Verejný obstarávate¾ sa povauje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú
tej, akú vykonáva nad vlastnými organizaènými zlokami pod¾a odseku 4 písm. a) a odseku 5 písm. a), ak má
rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné
rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Kontrolu
pod¾a prvej vety môe vykonáva aj iná právnická osoba, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávate¾.
(7) Tento zákon sa nevzahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je
verejným obstarávate¾om, zadá túto zákazku alebo
koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávate¾ovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým
istým verejným obstarávate¾om, ak v právnickej osobe,
ktorej sa zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je
iadna priama úèas súkromného kapitálu.
(8) Tento zákon sa nevzahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávate¾ zadáva právnickej osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu pod¾a
odseku 4, ak sú splnené tieto podmienky:
a) verejný obstarávate¾ vykonáva spoloène s inými verejnými obstarávate¾mi kontrolu nad touto právnic-

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoloèných pravidlách prevádzky leteckých dopravných sluieb v Spoloèenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
11
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o slubách vo verejnom záujme v elezniènej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 1191/69 a (EHS) è. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007).

Èiastka 95

Zbierka zákonov è. 343/2015

kou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizaènými zlokami,
b) viac ako 80% èinností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby
kontrolované tými istými verejnými obstarávate¾mi
a
c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je iadna priama úèas súkromného kapitálu.
(9) O spoloènú kontrolu pod¾a odseku 8 písm. a) ide,
ak sú splnené tieto podmienky:
a) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov vetkých zúèastnených verejných obstarávate¾ov; jednotliví zástupcovia môu zastupova nieko¾kých
alebo vetkých zúèastnených verejných obstarávate¾ov,
b) zúèastnení verejní obstarávatelia môu spoloène vykonáva rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby
a
c) kontrolovaná právnická osoba nesleduje iadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávate¾ov.
(10) Tento zákon sa nevzahuje na civilnú zákazku
alebo koncesiu, ak je zmluva alebo koncesná zmluva
uzavretá výluène medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávate¾mi a ak sú splnené tieto podmienky:
a) touto zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúèastnenými verejnými obstarávate¾mi s cie¾om zabezpeèi, aby sa sluby vo verejnom
záujme, ktoré musia poskytova, poskytovali v záujme dosahovania ich spoloèných cie¾ov,
b) vykonávanie spolupráce sa riadi výluène aspektmi
týkajúcimi sa verejného záujmu a
c) zúèastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20% èinností, ktorých sa
spolupráca týka.
(11) Na urèenie percentuálneho podielu èinností
pod¾a odseku 4 písm. b), odseku 5 písm. b), odseku 8
písm. b) a odseku 10 písm. c) sa berie do úvahy priemerný celkový obrat alebo iný vhodný alternatívny
ukazovate¾ zaloený na èinnosti, najmä náklady vzniknuté príslunej právnickej osobe alebo verejnému obstarávate¾ovi, ak ide o tovary, stavebné práce a sluby
za posledné tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky
alebo koncesie. Ak ukazovatele pod¾a prvej vety v závislosti od vzniku, zaèatia prevádzkovania èinnosti alebo
reorganizácie èinnosti nie sú dostupné, mono ich preukáza najmä prostredníctvom podnikate¾ského plánu.
(12) Tento zákon sa nevzahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je
12
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a) èinnos znalca, tlmoèníka alebo prekladate¾a na
úèely obèianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania, odborná èinnos právnickej osoby
alebo fyzickej osoby na úèely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná èinnos prizvanej osoby na úèely kontrolnej èinnosti alebo na úèely
správneho konania, odborná èinnos fyzickej osoby
alebo právnickej osoby na úèely tátnej expertízy
pod¾a osobitného predpisu12) a vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu alebo
odborného posudku k navrhovanej èinnosti na úèely
posudzovania vplyvov na ivotné prostredie odborne
spôsobilou osobou pod¾a osobitného predpisu,13)
b) nadobúdanie kninièných fondov alebo zbierkových
predmetov,
c) dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ktorú zadáva zastupite¾ský
úrad Slovenskej republiky v zahranièí alebo ktoré sú
urèené na 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,
d) dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ktorých odberate¾om je verejný obstarávate¾ a dodávate¾om
1. Zbor väzenskej a justiènej stráe, ak ide o tovar,
stavebné práce alebo sluby zabezpeèované zamestnávaním odsúdených a obvinených, alebo
2. stredná odborná kola, ak ide o tovar, stavebné
práce alebo sluby zabezpeèované iakmi strednej odbornej koly v rámci praktického vyuèovania,
e) dodanie tovaru alebo poskytnutie sluby na zabezpeèenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospelých v profesionálnych rodinách a zabezpeèenie potrieb detí a mladých dospelých z vyèleneného
rozpoètu na stravovanie a hospodárenie v samostatných skupinách detského domova pod¾a osobitného
predpisu,14)
f) tvorba, výroba, oprava alebo údrba scénických
a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie sluieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údrbu scénických a kostýmových výprav, dodanie notového materiálu, kúpa hudobných nástrojov,
náhradných dielov a prísluenstva hudobných nástrojov a oprava a údrba hudobných nástrojov,
g) tvorba, výroba, oprava alebo údrba expozície alebo výstavy pre verejného obstarávate¾a, ktorým je
právnická osoba pod¾a osobitného predpisu,15) dodanie tovaru alebo poskytovanie sluieb na tvorbu,

) § 10 ods. 5 zákona è. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorích predpisov.
) § 13 ods. 4 a § 36 ods. 2 zákona è. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov.
14
) § 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
15
) § 3 ods.1 a 2 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
13
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výrobu, opravu alebo údrbu expozície alebo výstavy
pre verejného obstarávate¾a, ktorým je právnická
osoba pod¾a osobitného predpisu,15) a dodanie tovarov, poskytnutie sluieb alebo uskutoènenie stavebných prác na úèely retaurovania zbierkových predmetov,16)
h) vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duevnej èinnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo,
hudobné dielo, slovesné dielo alebo folklórne dielo
alebo vykonanie a pouitie umeleckého výkonu
chráneného pod¾a osobitného predpisu,17)
i) tvorba, výroba, oprava alebo údrba ¾udových umeleckých výrobkov na úèely ¾udovoumeleckej výroby,18) dodanie tovaru alebo poskytnutie sluieb na
tvorbu, výrobu, opravu alebo údrbu ¾udových umeleckých výrobkov na úèely ¾udovoumeleckej výroby
a výkup výrobkov, ktoré sú výsledkom ¾udovej umeleckej výroby verejným obstarávate¾om, ktorý je
právnickou osobou pod¾a osobitného predpisu,19)
j) poskytnutie sluby, ktorou je potová sluba z rozsahu univerzálnej sluby pod¾a osobitného predpisu,20)
k) dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác
a poskytnutie sluieb, ktorých výsledkom je dodávka a intalácia malého zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z obnovite¾ných zdrojov energie pre
rodinné a bytové domy na úèely bývania; ak ide o výrobu elektriny je malým zariadením zariadenie s výkonom do 10 kW,21) ak ide o výrobu tepla je malým
zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie
pre budovu uívanú fyzickou osobou alebo fyzickými osobami na bývanie,
l) dodanie tovaru alebo poskytnutie sluby súvisiacej
so zabezpeèením prípravy a výkonom predsedníctva
Slovenskej republiky v Rade Európskej únie okrem
zákaziek zadávaných pod¾a § 109 a 110,
m) dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ktorých odberate¾om je
stredná odborná kola alebo odborné uèilite, ak má
s dodávate¾om uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní pod¾a osobitného predpisu22) a dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím
procesom iaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
n) poradenská èinnos alebo konzultaèná èinnos fyzickej osoby pre prezidenta Slovenskej republiky,
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
a predsedu vlády Slovenskej republiky,
o) ochraòovanie tátnych hmotných rezerv zverených
Správou tátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ochraòovate¾ovi,
16

)
)
18
)
19
)
20
)
21
)
22
)
23
)
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p) poskytnutie sluby v oblasti informaèných technológií, ktorú verejný obstarávate¾ v rámci vytvárania
a rozvoja informaèného systému verejnej správy
pod¾a osobitného predpisu,23) vytvoril zo sluieb získaných verejným obstarávaním a
1. pri jej získaní nebolo pouité priame rokovacie
konanie,
2. poskytuje ju verejnému obstarávate¾ovi pod¾a § 7
ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo právnickej
osobe pod¾a § 7 ods. 2, ktorá je úplne alebo z väèej èasti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávate¾om pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), alebo v ktorej tento verejný
obstarávate¾ vymenúva alebo volí viac ako polovicu èlenov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného
orgánu, a títo verejní obstarávatelia pouívajú takýto informaèný systém verejnej správy23) na výkon èinností pod¾a osobitného predpisu,24)
3. ak je výsledkom sluby dielo, súhlas na jeho pouitie je udelený v neobmedzenom vecnom rozsahu a
4. s poskytnutím sluby pod¾a druhého bodu verejný obstarávate¾ poèítal u pri verejnom obstaraní
tejto sluby,
q) poskytnutie sluby, ktorú priamo poskytuje verejný
obstarávate¾ pod¾a § 7 ods. 1 písm. a), jeho rozpoètová organizácia alebo jeho príspevková organizácia
a ktorej odberate¾om je verejný obstarávate¾ pod¾a
§ 7 ods. 1 písm. a), jeho rozpoètová organizácia alebo
jeho príspevková organizácia,
r) dodanie liekov uvedených v aktuálnom zozname kategorizovaných liekov na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre potreby
Horskej záchrannej sluby a Hasièského a záchranného zboru,
s) sluba v abovej èinnosti alebo pestovate¾skej èinnosti spojená s realizáciou programu starostlivosti
o lesy pod¾a osobitného predpisu.25)
(13) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmú zada zákazku, koncesiu alebo poui súa návrhov pod¾a odsekov 2 a 12 s cie¾om vyhnú sa pouitiu postupov a pravidiel pod¾a tohto zákona.
§2
Základné pojmy
(1) Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy pod¾a
tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie
a súae návrhov.
(2) Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok úèasti

§ 2 ods. 2 zákona è. 206/2009 Z. z.
Zákon è. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady è. 4/1958 Sb. n. SNR o ¾udovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách.
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 4/1958 Sb. n. SNR.
§ 3 ods. 2 zákona è. 324/2011 Z.z.
§ 2 písm. b) bod 28 zákona è. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 16 zákona è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Napríklad § 9a zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona è. 273/2015 Z. z.
24
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorích predpisov.
25
) Zákon è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorích predpisov.
17
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sú informácie uvedené v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponúk, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní.
(3) Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky,
návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok
úèasti sú najmä oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité ako výzva na súa,
oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súae
návrhov, výzva na predkladanie ponúk, súané podklady, súané podmienky, informatívny dokument,
koncesná dokumentácia a iná sprievodná dokumentácia.
(4) Podporná èinnos vo verejnom obstarávaní je najmä
a) poskytovanie technickej infratruktúry pri zadávaní
zákazky, uzavretí rámcovej dohody, zadávaní koncesie alebo pri pouití súae návrhov,
b) poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní,
c) príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na úèet verejného obstarávate¾a alebo
obstarávate¾a.
(5) Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická
osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutoèòuje stavebné práce alebo poskytuje slubu,
b) záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem
o úèas vo verejnom obstarávaní,
c) uchádzaèom hospodársky subjekt, ktorý predloil
ponuku,
d) koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ uzavrel koncesnú zmluvu pod¾a tohto zákona,
e) subdodávate¾om hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspeným uchádzaèom písomnú
odplatnú zmluvu na plnenie urèitej èasti zákazky
alebo koncesie,
f) stavbou výsledok stavebných prác alebo stavebných
prác a ininierskych sluieb ako celku, ktorý spåòa
ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu,
g) rámcovou dohodou písomná dohoda medzi jedným
alebo viacerými verejnými obstarávate¾mi alebo jedným alebo viacerými obstarávate¾mi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzaèmi na strane
druhej; rámcová dohoda urèuje podmienky zadávania zákaziek poèas jej platnosti, najmä èo sa týka
ceny a predpokladaného mnostva predmetu zákazky,
h) písomnou formou akéko¾vek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo èísiel, ktoré mono èíta, reprodukova a následne odovzda ïalej vrátane informácií
prenáaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami,
i) elektronickými prostriedkami elektronické nástroje
a elektronické zariadenia na spracovanie údajov
vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov,
ktoré sú prenáané, posielané a prijímané po vedení,
rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo
inými elektromagnetickými prostriedkami,
j) iadosou o úèas
26
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1. písomná iados o poskytnutie súaných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide
o verejnú súa, obchodnú verejnú súa alebo
postup zadávania podlimitnej zákazky bez vyuitia elektronického trhoviska,
2. písomná iados o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o uiu súa, rokovacie
konania, súaný dialóg, inovatívne partnerstvo
a koncesný dialóg,
3. predloenie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní alebo predloenie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie (ïalej
len jednotný európsky dokument), ak ide o uiu súa, rokovacie konania, súaný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg,
k) ivotným cyklom vetky postupné fázy výrobku,
stavby alebo poskytovania sluby ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údrba, logistika, kolenie, testovanie,
stiahnutie a likvidácia,
l) výskumom a vývojom vetky èinnosti zahàòajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môe zahàòa realizáciu zariadení demontrujúcich výkon novej
koncepcie alebo novej technológie v príslunom
prostredí alebo v reprezentatívnom prostredí,
m) inováciou zavedenie nového alebo významne zlepeného výrobku, sluby alebo procesu, ktorý môe zahàòa aj výrobný, stavebný alebo kontrukèný proces, novú marketingovú metódu alebo novú
organizaènú metódu do podnikate¾skej praxe, organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajích
vzahov,
n) znaèkou akýko¾vek dokument, osvedèenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, e stavebné práce, výrobok, sluba, proces alebo postup spåòa podmienky
na udelenie znaèky,26)
o) bene dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo slubami na trhu tovary, stavebné práce alebo
sluby, ktoré
1. nie sú vyrábané, dodávané, uskutoèòované alebo
poskytované na základe pecifických a pre daný
prípad jedineèných poiadaviek,
2. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väèích
úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané,
uskutoènené alebo poskytnuté a zároveò
3. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutoèòované alebo poskytované pre verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a, dodávané, uskutoèòované alebo poskytované aj pre spotrebite¾ov
a iné osoby na trhu.
(6) Bene dostupnými tovarmi, stavebnými prácami
alebo slubami pod¾a odseku 5 písm. o) sú najmä tovary, stavebné práce alebo sluby urèené na uspokojenie
bených prevádzkových potrieb verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a.
(7) Bene dostupnými tovarmi alebo slubami pod¾a
odseku 5 písm. o) sú najmä tovary a sluby spotrebného charakteru.

) Napríklad zákon è. 469/2002 Z. z. o environmentálnom oznaèovaní výrobkov v znení neskorích predpisov.
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§3
Zákazka
(1) Zákazka na úèely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými
obstarávate¾mi alebo obstarávate¾mi na jednej strane
a jedným alebo viacerými úspenými uchádzaèmi na
strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru,
uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby.
(2) Zákazka na dodanie tovaru na úèely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa
tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s monosou
odkúpenia alebo bez monosti odkúpenia; môe zahàòa aj èinnosti spojené s umiestnením a montáou tovaru.
(3) Zákazka na uskutoènenie stavebných prác na
úèely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je
a) uskutoènenie stavebných prác alebo vypracovanie
projektovej dokumentácie a uskutoènenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z èinností uvedených v oddiele 45 slovníka obstarávania,
b) uskutoènenie stavby alebo vypracovanie projektovej
dokumentácie a uskutoènenie stavby alebo
c) uskutoènenie stavby akýmko¾vek spôsobom pod¾a
poiadaviek, ktoré urèil verejný obstarávate¾ alebo
obstarávate¾, ktorý má rozhodujúci vplyv na druh
stavby alebo projekt stavby.
(4) Zákazka na poskytnutie sluby na úèely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie sluby, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3.
(5) Civilná zákazka na úèely tohto zákona je zákazka
na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác
alebo na poskytnutie sluby, ktorá nie je zákazkou
v oblasti obrany a bezpeènosti pod¾a odseku 6.
(6) Zákazka v oblasti obrany a bezpeènosti na úèely
tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluby,
ktorej predmetom je
a) dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho èastí,
zloiek alebo montánych celkov,
b) dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho èastí, zloiek alebo montánych celkov,
c) uskutoènenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie sluieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou vybavenia pod¾a písmena a) alebo písmena
b) pre akúko¾vek fázu jeho ivotného cyklu,
d) uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie
sluieb na osobitné vojenské úèely alebo
e) uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie
sluieb, ktoré majú citlivý charakter.
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bezpeènosti, ktorá je spojená s utajovanou skutoènosou,27) vyaduje si utajovanú skutoènos alebo
obsahuje utajovanú skutoènos.
§4
Koncesia
(1) Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého
typu ako zákazka na uskutoènenie stavebných prác
s tým rozdielom, e protiplnením za stavebné práce,
ktoré sa majú uskutoèni, je buï právo na vyuívanie
stavby na dohodnutý èas alebo je toto právo spojené
s peòaným plnením.
(2) Koncesia na sluby je zákazka rovnakého typu
ako zákazka na poskytnutie sluby s tým rozdielom, e
protiplnením za sluby, ktoré sa majú poskytnú, je
buï právo vyuíva poskytované sluby na dohodnutý
èas alebo je toto právo spojené s peòaným plnením.
(3) Zadaním koncesie prechádza prevádzkové riziko
na koncesionára pri vyuívaní stavby alebo poskytovaní sluby, ktoré zahàòa riziko na strane dopytu alebo
ponuky. Prevádzkové riziko prechádza na koncesionára, ak za bených prevádzkových podmienok nemá zaruèenú návratnos vynaloených investícií alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní stavby alebo
poskytovaní sluby, ktorá je predmetom koncesie. Èas
rizika preneseného na koncesionára musí zahàòa reálne vystavenie voèi výkyvom trhu tak, aby akáko¾vek
potenciálna strata vzniknutá koncesionárovi nebola
iba nominálna alebo zanedbate¾ná.
(4) Civilná koncesia na úèely tohto zákona je koncesia, ktorá nie je koncesiou v oblasti obrany a bezpeènosti.
(5) Koncesia v oblasti obrany a bezpeènosti na úèely
tohto zákona je koncesia, ktorá sa týka èinností v oblasti obrany a bezpeènosti uvedených v § 3 ods. 6.
(6) Koncesná lehota je lehota urèená v koncesnej
zmluve, poèas ktorej má koncesionár právo uíva
predmet koncesnej zmluvy alebo bra úitky z predmetu koncesnej zmluvy. Koncesná lehota zaèína plynú
od prvého dòa mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia alebo po jej
uvedení do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti
pod¾a koncesnej zmluvy, ak u koncesionár mal alebo
mohol ma výnosy z prevádzkovania stavby alebo z poskytovania sluby. Koncesná lehota sa konèí uplynutím
posledného dòa mesiaca urèenej lehoty. Koncesnú lehotu nemono urèi na neurèitý èas.

(7) Vojenské vybavenie na úèely tohto zákona je vybavenie osobitne navrhnuté alebo prispôsobené na vojenské úèely a urèené na pouitie ako zbraò, munícia alebo vojenský materiál.

(7) Dåka koncesnej lehoty závisí od predmetu koncesnej zmluvy, výky peòaného plnenia za stavebné
práce, ktoré sa majú uskutoèni alebo za slubu, ktorá
sa má poskytova, a odhadovaného primeraného výnosu koncesionára vyplývajúceho z práva uíva predmet
koncesnej zmluvy alebo bra úitky z predmetu koncesnej zmluvy poèas koncesnej lehoty.

(8) Citlivé vybavenie, stavebné práce citlivého charakteru a sluba citlivého charakteru na úèely tohto zákona je vybavenie, stavebné práce a sluba na úèely

(8) Ak ide o koncesie, pri ktorých koncesná lehota je
viac ako pä rokov, nesmie maximálna koncesná lehota
prekroèi dobu, v súvislosti s ktorou by koncesionár

27

) § 2 písm. a) zákona è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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mohol odôvodnene oèakáva, e sa mu poèas nej vrátia
investície vynaloené na uskutoènenie stavebných
prác a poskytnutie sluieb spolu s výnosom z investovaného kapitálu, a to pri zoh¾adnení investícií potrebných na dosiahnutie osobitných cie¾ov urèených v koncesnej zmluve. Investície zoh¾adnené na úèely tohto
výpoètu zahàòajú poèiatoèné investície, ako aj investície vynaloené poèas trvania koncesnej zmluvy.
§5
Finanèné limity
(1) Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou
hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyia ako finanèný limit ustanovený veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ïalej
len úrad).
(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným
obstarávate¾om je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je niia ako finanèný limit pod¾a odseku 2 a súèasne rovnaká alebo vyia ako
a) 5 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bene
dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na
uskutoènenie stavebných prác bene dostupných
na trhu a zákazku na poskytnutie sluby bene dostupnej na trhu, okrem sluby uvedenej v prílohe
è. 1,
b) 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou pod¾a písmena
a),
c) 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny,
d) 20 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie sluby,
ktorá nie je zákazkou pod¾a písmena a), okrem sluby uvedenej v prílohe è. 1,
e) 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie sluby
uvedenej v prílohe è. 1,
f) 70 000 eur, ak ide o zákazku na uskutoènenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou pod¾a písmena
a).
(4) Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávate¾om je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je niia ako finanèný limit uvedený v odseku 3 v priebehu kalendárneho roka alebo poèas
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhie obdobie ako jeden kalendárny rok.
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limit ustanovený veobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(8) Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávate¾om, ktorej predpokladaná hodnota je
niia ako finanèný limit pod¾a odseku 7.
§6
Pravidlá výpoètu predpokladanej hodnoty
(1) Predpokladaná hodnota zákazky sa urèuje ako
cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ urèia predpokladanú hodnotu zákazky
na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký
alebo porovnate¾ný predmet zákazky. Ak nemá verejný
obstarávate¾ alebo obstarávate¾ údaje pod¾a druhej
vety k dispozícii, urèí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s poadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným
vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky
je platná v èase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia pouitého ako výzva na súa na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého
oznámenia nevyaduje, predpokladaná hodnota je
platná v èase zaèatia postupu zadávania zákazky.
(2) Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ zahrnú aj
a) hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpeèi,
b) vetky formy opcií a vetky obnovenia zákazky,
c) ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzaèom alebo úèastníkom súae návrhov (ïalej len úèastník),
d) predpokladanú hodnotu tovaru alebo sluieb, ktoré
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ poskytnú dodávate¾ovi v súvislosti so zákazkou na uskutoènenie
stavebných prác, ak sú potrebné na uskutoènenie
stavebných prác.
(3) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pozostáva zo samostatných prevádzkových jednotiek, do
predpokladanej hodnoty zákazky sa zahàòa celková
predpokladaná hodnota zákaziek týchto prevádzkových jednotiek. Predpokladanú hodnotu zákazky mono urèi na úrovni samostatnej prevádzkovej jednotky,
ak táto prevádzková jednotka nezávisle uskutoèòuje
verejné obstarávanie.

(6) Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

(4) Ak je stavebná práca alebo sluba rozdelená
na nieko¾ko èastí v rámci zadávania jednej zákazky,
z ktorých kadá bude predmetom samostatnej zmluvy,
predpokladaná hodnota zákazky sa urèí ako súèet
predpokladaných hodnôt vetkých èastí zákazky. Ak
celková predpokladaná hodnota zákazky nie je niia
ako finanèný limit pod¾a § 5 ods. 2, pouije sa postup
zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania
podlimitných zákaziek mono poui vtedy, ak ide o tú
èas stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je
niia ako 1 000 000 eur, alebo ak ide o tú èas sluby,
ktorej predpokladaná hodnota je niia ako 80 000 eur,
a ak hodnota týchto èastí nepresiahne 20% celkovej
predpokladanej hodnoty vetkých èastí zákazky.

(7) Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyia ako finanèný

(5) Ak je dodávka tovaru rozdelená na nieko¾ko èastí
v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých kadá

(5) Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpeènosti
je zákazka zadávaná verejným obstarávate¾om, ktorej
predpokladaná hodnota je niia ako finanèný limit
pod¾a odseku 2 a súèasne rovnaká alebo vyia ako
a) 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie sluby,
b) 800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutoènenie stavebných prác.
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bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná
hodnota zákazky sa urèí ako súèet predpokladaných
hodnôt vetkých èastí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota nie je niia ako finanèný limit pod¾a § 5
ods. 2, pouije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek mono
poui vtedy, ak ide o tú èas dodávky tovaru, ktorej
predpokladaná hodnota je niia ako 80 000 eur, a ak
hodnota týchto èastí nepresiahne 20% celkovej predpokladanej hodnoty vetkých èastí zákazky.
(6) Ak ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s monosou odkúpenia alebo bez monosti odkúpenia, základom na urèenie predpokladanej
hodnoty zákazky na dodanie tovaru je
a) celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na urèitý èas rovnaký alebo kratí ako 12 mesiacov,
b) celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na urèitý èas dlhí ako 12 mesiacov,
c) 48-násobok mesaènej platby, ak ide o zmluvu, ktorej
lehota platnosti nie je pevne urèená alebo sa nedá
urèi.
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hodnota sa urèí ako najvyia predpokladaná hodnota
výskumných a vývojových èinností predpokladaných
poèas vetkých etáp plánovaného partnerstva, vrátane
predpokladanej hodnoty tovaru, stavebných prác alebo
sluby, ktoré majú by vyvinuté a obstarané na konci
plánovaného partnerstva.
(12) Predpokladaná hodnota koncesie na úèely tohto
zákona je verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om predpokladaný celkový obrat bez dane z pridanej
hodnoty, ktorý má dosiahnu koncesionár poèas trvania koncesnej zmluvy v súvislosti s protiplnením za
stavebné práce a sluby tvoriace predmet koncesie,
vrátane hodnoty tovaru poskytnutého verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om, ktorý s týmito stavebnými prácami alebo slubami súvisí a vzahuje sa
k èasu, keï sa oznámenie o koncesii posiela na uverejnenie alebo k èasu zaèatia zadávania koncesie, ak sa
uverejnenie takéhoto oznámenia nevyaduje.
(13) Ak je hodnota koncesie v èase zadania o 20% vyia ako jej predpokladaná hodnota, na úèely finanèného limitu pod¾a § 5 ods. 7 je rozhodujúca hodnota koncesie v èase jej zadania.

(8) Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie sluby sa zahrnie, ak ide o
a) poisovacie sluby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
b) bankové sluby a iné finanèné sluby, aj poplatky,
provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so slubami
a ostatné formy odmien,
c) súa návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené
odmeny úèastníkom.

(14) Predpokladaná hodnota koncesie sa urèí pouitím objektívnej metódy urèenej v koncesnej dokumentácii. Do predpokladanej hodnoty koncesie sa zahàòajú
najmä:
a) vetky formy opcií a vetky prípadné predåenia koncesnej zmluvy,
b) poplatky a pokuty od uívate¾ov stavby alebo sluby,
okrem príjmov vybraných v mene verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a,
c) platby alebo iné finanèné výhody v akejko¾vek forme
poskytnuté verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om alebo iným orgánom verejnej moci koncesionárovi vrátane kompenzácie za dodriavanie povinnosti poskytova sluby vo verejnom záujme
a príspevkov na verejné investície,
d) granty alebo iné finanèné výhody v akejko¾vek forme
od tretích strán za plnenie koncesnej zmluvy,
e) príjmy z predaja aktív, ktoré sú súèasou koncesie,
f) hodnota tovaru a sluieb, ktoré verejný obstarávate¾
alebo obstarávate¾ poskytne koncesionárovi, ak sú
potrebné na uskutoènenie stavebných prác alebo
poskytnutie sluieb,
g) akéko¾vek odmeny alebo platby záujemcom alebo
uchádzaèom.

(9) Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie sluby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o
a)zmluvu uzavretú na urèitý èas rovnaký alebo kratí
ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná
hodnota zákazky poèas platnosti zmluvy,
b) zmluvu uzavretú na urèitý èas dlhí ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurèitý èas,
sa zahrnie 48-násobok mesaènej platby.

(15) Ak je stavebná práca alebo sluba rozdelená
na nieko¾ko èastí, z ktorých kadá bude predmetom
samostatnej koncesnej zmluvy, predpokladaná hodnota sa urèí ako súèet predpokladaných hodnôt vetkých
èastí. Ak súèet predpokladaných hodnôt vetkých èastí
nie je nií ako finanèný limit pod¾a § 5 ods. 7, pouije
sa postup zadávania nadlimitnej koncesie na kadú
samostatnú èas.

(10) Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo
dynamického nákupného systému sa urèí ako maximálna predpokladaná hodnota vetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú poèas platnosti rámcovej dohody
alebo poèas trvania dynamického nákupného systému.

(16) Zákazku, koncesiu alebo súa návrhov nemono rozdeli ani zvoli spôsob urèenia jej predpokladanej
hodnoty s cie¾om zníi predpokladanú hodnotu pod finanèné limity pod¾a tohto zákona.

(7) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie sluby, ktorá sa pravidelne opakuje,
alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná
hodnota zákazky sa urèí z
a) celkových skutoèných nákladov rovnakého alebo
porovnate¾ného tovaru alebo sluieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených
o oèakávané zmeny v mnostve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
b) celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo sluieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení alebo poèas platnosti zmluvy, ak je dlhia ako 12 mesiacov.

(11) Ak ide o inovatívne partnerstvo, predpokladaná

(17) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení pouitom ako výzva na súa alebo v oznámení
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o koncesii buï predpokladanú hodnotu, mnostvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo sluieb. Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
urèí podmienky úèasti v spojení s predpokladanou
hodnotou alebo ak vyaduje zábezpeku, uvedie predpokladanú hodnotu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení pouitom ako výzva na súa
alebo v oznámení o koncesii.
(18) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých urèili predpokladanú hodnotu.
§7
Verejný obstarávate¾
(1) Verejný obstarávate¾ na úèely tohto zákona je
Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
obec,
vyí územný celok,
právnická osoba, ktorá spåòa poiadavky pod¾a odseku 2,
e) zdruenie právnických osôb, ktorého èlenmi sú výluène verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a)
a d).

a)
b)
c)
d)

(2) Právnická osoba pod¾a odseku 1 písm. d) je osoba
zaloená alebo zriadená na osobitný úèel plnenia potrieb veobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný
charakter alebo obchodný charakter, a
a) je úplne alebo z väèej èasti financovaná verejným
obstarávate¾om pod¾a odseku 1 písm. a) a d),
b) je kontrolovaná verejným obstarávate¾om pod¾a odseku 1 písm. a) a d) alebo
c) verejný obstarávate¾ pod¾a odseku 1 písm. a) a d)
vymenúva alebo volí viac ako polovicu èlenov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
§8
(1) Ak verejný obstarávate¾ poskytne osobe, ktorá nie
je verejný obstarávate¾ ani obstarávate¾, viac ako 50%
finanèných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác a na poskytnutie sluieb, je
táto osoba povinná postupova
a) ako tento verejný obstarávate¾, ak predpokladaná
hodnota zákazky sa rovná alebo je vyia ako finanèný limit pod¾a § 5 ods. 2 ustanovený pre tohto verejného obstarávate¾a,
b) pod¾a § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je niia ako finanèný limit pod¾a písmena a) a súèasne rovná alebo vyia
ako
1. 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru,
28
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okrem potravín a zákazku na poskytnutie sluby,
okrem sluby uvedenej v prílohe è. 1,
2. 80 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru,
ktorým sú potraviny,
3. 140 000 eur, ak ide o zákazku na uskutoènenie
stavebných prác,
4. 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie
sluby uvedenej v prílohe è. 1,
c) pod¾a § 117 ods. 1, 3 a 4, ak predpokladaná hodnota
zákazky je niia ako finanèný limit pod¾a písmena
b).
(2) Ak verejný obstarávate¾ poskytne osobe, ktorá nie
je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om, èas
finanèných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nií ako 50% finanèných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných
prác a poskytnutie sluieb, je táto osoba povinná postupova pod¾a
a) § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyia ako
1. 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru,
okrem potravín a zákazku na poskytnutie sluby,
okrem sluby uvedenej v prílohe è. 1,
2. 80 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru,
ktorým sú potraviny,
3. 140 000 eur, ak ide o zákazku na uskutoènenie
stavebných prác,
4. 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie
sluby uvedenej v prílohe è. 1,
b) § 117 ods. 1, 3 a 4, ak predpokladaná hodnota zákazky je niia ako finanèný limit pod¾a písmena a).
(3) Povinnosti pod¾a odsekov 1 a 2 sa nevzahujú na
osobu, ktorá nie je verejný obstarávate¾ ani obstarávate¾ a ktorá získala finanèné prostriedky v rámci opatrení spoloènej organizácie po¾nohospodárskych trhov28)
alebo finanèné prostriedky urèené na podporu rozvoja
vidieka, po¾nohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva pod¾a osobitných predpisov;29) to neplatí, ak ide o zákazku na uskutoènenie stavebných prác alebo zákazku na
poskytnutie sluby, ktorá súvisí s týmito stavebnými
prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyia ako
finanèný limit pod¾a § 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávate¾ poskytne viac ako 50% finanèných prostriedkov.
(4) Ak verejný obstarávate¾ poskytne obstarávate¾ovi
finanèné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluieb,
ktoré súvisia s èinnosou pod¾a § 9 ods. 3 a 9 a ktorých
predpokladaná hodnota je niia ako finanèný limit
ustanovený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávate¾om alebo ide o tovary, stavebné práce alebo
sluby, ktoré nesúvisia s èinnosou pod¾a § 9 ods. 3 a

) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po¾nohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zruení nariadenia Rady (ES) è. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L
347, 20.12.2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoloèná organizácia trhov s po¾nohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 922/72, (EHS)
è. 234/79, (ES) è. 1037/2001 a (ES) è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
29
) Napríklad nariadenie (EÚ) è. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 508/2014 z 15. mája
2014 o Európskom námornom a rybárskom Fonde, ktorým sa zruujú nariadenia Rady (ES) è. 2328/2003, (ES) è. 861/2006, (ES)
è. 1198/2006 a (ES) è.791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014) v platnom
znení.
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9, je obstarávate¾ povinný postupova ako tento verejný
obstarávate¾ pod¾a tohto zákona.
§9
Obstarávate¾
(1) Obstarávate¾ na úèely tohto zákona je
a) právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávate¾
priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastnícakeho práva, finanèného podielu alebo
pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoò
jednu z èinností uvedených v odsekoch 3 a 9; rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, e verejný obstarávate¾ priamo alebo nepriamo
1. vlastní väèinu akcií alebo väèinový obchodný
podiel,
2. ovláda väèinový podiel na hlasovacích právach
alebo
3. vymenúva viac ako polovicu èlenov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu,
b) právnická osoba vykonávajúca aspoò jednu z èinností uvedených v odsekoch 3 a 9 na základe osobitných práv alebo výluèných práv.
(2) Osobitným právom alebo výluèným právom sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu
alebo z rozhodnutia správneho orgánu, ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu èinností uvedených v odsekoch 3 a 9 na jednu osobu alebo viac osôb a ktoré podstatným spôsobom ovplyvòuje monos vykonáva
èinnosti uvedené v odsekoch 3 a 9 inými osobami.
Osobitným právom alebo výluèným právom nie je právo
udelené transparentným postupom zaloeným na objektívnych kritériách pod¾a tohto zákona alebo pod¾a
právnych predpisov uvedených v prílohe è. 2.
(3) Èinnosou v odvetví energetiky a tepelnej energetiky na úèely tohto zákona je
a)v elektroenergetike
1. prevádzkovanie prenosovej sústavy urèenej na
poskytovanie sluieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribuènej sústavy urèenej na poskytovanie sluieb verejnosti alebo zabezpeèovanie prístupu do takýchto sústav alebo
2. výroba elektriny na úèely poskytovania sluieb
verejnosti,
b) v plynárenstve
1. prevádzkovanie aobnej siete urèenej na poskytovanie sluieb verejnosti, prevádzkovanie prepravnej siete urèenej na poskytovanie sluieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribuènej siete
urèenej na poskytovanie sluieb verejnosti alebo
zabezpeèovanie prístupu do takýchto sietí,
2. prevádzkovanie zásobníkov na úèely zabezpeèenia aobnej èinnosti, zabezpeèenia èinnosti prevádzkovate¾ov prepravnej siete urèenej na poskytovanie sluieb verejnosti alebo distribuènej siete
urèenej na poskytovanie sluieb verejnosti alebo
30
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3. výroba plynu na úèely poskytovania sluieb verejnosti,
c) v tepelnej energetike
1. prevádzkovanie verejného rozvodu tepla urèeného na poskytovanie sluieb verejnosti alebo poskytovanie prístupu do takéhoto rozvodu alebo
2. výroba tepla na úèely poskytovania sluieb verejnosti.
(4) Èinnosou v odvetví vôd na úèely tohto zákona je
a) prevádzkovanie verejných vodovodov urèených
na poskytovanie sluieb verejnosti v súvislosti s výrobou, dodávkou, dopravou a distribúciou pitnej
vody,
b) zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní pri
zadávaní zákazky alebo pri súai návrhov postupova
pod¾a tohto zákona, ak vykonávajú èinnosti pod¾a odseku 4 a súèasne vykonávajú èinnosti spojené s
a) vodnými stavbami, zavlaovaním pôdy alebo odvodòovaním pôdy za predpokladu, e objem vody urèenej na dodávku pitnej vody predstavuje viac ako
20% celkového objemu vody získanej v súvislosti
s týmito stavbami, zavlaovaním alebo odvodòovaním pôdy,
b) èistením, odvedením odpadovej vody alebo likvidáciou odpadovej vody.
(6) Èinnos v odvetví dopravy na úèely tohto zákona
je poskytovanie prístupu do siete alebo prevádzkovanie
siete dopravných sluieb verejnosti v oblasti elezniènej dopravy, automatizovaných systémov, elektrièkovej dopravy, trolejbusovej dopravy, pravidelnej verejnej
autobusovej dopravy alebo lanovej dopravy.
(7) Ak ide o dopravné sluby, sie dopravných sluieb
sa povauje za existujúcu, ak poskytovaná dopravná
sluba spåòa prevádzkové podmienky urèené prísluným orgánom,30) ako sú pravidelné linky, kapacita alebo cestovné poriadky.
(8) Èinnos v odvetví potových sluieb na úèely tohto
zákona je poskytovanie potových sluieb31) alebo sluieb iných ako potové sluby, ak túto slubu poskytuje
verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾, ktorý poskytuje aj potové sluby a za predpokladu, e v súvislosti
s potovými slubami nie sú splnené podmienky pod¾a
§ 184. Slubami inými ako potové sluby na úèely tohto zákona sú
a) sluby riadenia potovej sluby; sluby predchádzajúce odoslaniu alebo nasledujúce po odoslaní potovej zásielky,32) vrátane sluieb riadenia podate¾ní,
b) sluby zásielok iných ako potové zásielky, najmä
reklamné neadresované zásielky.
(9) Tento zákon sa vzahuje aj na èinnosti súvisiace
s vyuívaním geograficky vymedzeného územia na úèely
a) aby ropy a zemného plynu,
b) prieskumu loísk uhlia alebo ostatných tuhých palív
alebo aby uhlia alebo ostatných tuhých palív,

) Napríklad § 36 zákona è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorích predpisov, § 41, 43 a 44 zákona è. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave.
31
) § 2 zákona è. 324/2011 Z. z. o potových slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32
) § 5 zákona è. 324/2011 Z. z.

Èiastka 95

Zbierka zákonov è. 343/2015

c) prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení pre leteckých dopravcov, dopravcov
v námornej doprave alebo vo vnútrozemskej plavbe.
(10) Za èinnos pod¾a odseku 3, ak túto èinnos nevykonáva verejný obstarávate¾, sa nepovauje výroba
a) elektriny,
1. ak sa elektrina vyrába na úèely vykonávania
iných èinností, ako sú èinnosti uvedené v odsekoch 3 a 9, a
2. dodanie elektriny do sústavy urèenej na poskytovanie sluieb verejnosti závisí len od vlastnej
spotreby a nepresiahne 30% priemernej celkovej
výroby elektriny za posledné tri roky,
b) plynu,
1. ak výroba plynu je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných èinností, ako sú èinnosti uvedené v odsekoch 3 a 9, a
2. dodanie plynu do siete urèenej na poskytovanie
sluieb verejnosti je zamerané len na ekonomické
vyuitie tejto výroby a nepresiahne 20% priemerného obratu za posledné tri roky,
c) tepla,
1. ak výroba tepla je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných èinností, ako sú èinnosti uvedené
v odsekoch 3 a 9, a
2. dodanie tepla do verejného rozvodu tepla urèeného na poskytovanie sluieb verejnosti je zamerané len na ekonomické vyuitie tejto výroby a nepresiahne 20% priemerného obratu za posledné
tri roky.
(11) Za èinnos pod¾a odseku 4, ak túto èinnos nevykonáva verejný obstarávate¾, sa nepovauje zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou, ak
a) výroba pitnej vody sa vyuíva na vykonávanie iných
èinností, ako sú èinnosti uvedené v odsekoch 3 a 9,
b) zásobovanie verejných vodovodov závisí iba od vlastnej spotreby a nepresiahne 30% priemernej celkovej
výroby pitnej vody za posledné tri roky.
§ 10
Základné povinnosti verejného obstarávate¾a
a obstarávate¾a
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní pri
zadávaní zákaziek, koncesií a pri súai návrhov postupova pod¾a tohto zákona.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ musia dodra
princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti
a efektívnosti.
(3) Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súae
návrhov sa nesmú realizova so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo naruenia
hospodárskej súae bezdôvodným zvýhodnením alebo
znevýhodneným urèitých hospodárskych subjektov.
(4) Voèi hospodárskym subjektom z èlenských tátov
33
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sa uplatnia rovnako výhodné podmienky pri zadávaní
zákaziek a zadávaní koncesií ako tie, ktoré sa uplatnia
voèi hospodárskym subjektom z tretích tátov pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná.
(5) Ak verejný obstarávate¾ vykonáva niektorú z èinností pod¾a § 9 ods. 3 a 9, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto èinnosti pod¾a
pravidiel a postupov zadávania nadlimitných zákaziek
ustanovených pre obstarávate¾a, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6) Ak verejný obstarávate¾ vykonáva niektorú z èinností pod¾a § 9 ods. 3, 6 a 9, postupuje pri zadávaní
koncesie súvisiacej s vykonávaním tejto èinnosti pod¾a
pravidiel zadávania koncesie ustanovených pre obstarávate¾a, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7) Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia ma písomnú formu, ak tento zákon neustanovuje
inak.
§ 11
Koneèný uívate¾ výhod
(1) Koneèný uívate¾ výhod na úèely tohto zákona je
fyzická osoba, ktorá pri
a) právnickej osobe
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súèet
najmenej 25% na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, vrátane akcií na doruèite¾a,
2. má právo vymenova, inak ustanovi alebo odvola tatutárny orgán, väèinu èlenov tatutárneho orgánu, väèinu èlenov dozornej rady alebo iný
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
3. iným spôsobom, ako je uvedené v prvom alebo
v druhom bode, ovláda právnickú osobu,
4. na základe inej skutoènosti má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z jej podnikania
alebo inej jej èinnosti,
b) fyzickej osobe má právo na hospodársky prospech
najmenej 25% z jej podnikania alebo inej jej èinnosti,
c) zdruení majetku33)
1. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré
poskytuje zdruenie majetku, ak boli urèení budúci príjemcovia týchto prostriedkov,
2. patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí zdruenie majetku, ak neboli
urèení budúci príjemcovia prostriedkov zdruenia majetku,
3. je zakladate¾om zdruenia majetku alebo ak je zakladate¾om právnická osoba, tak fyzická osoba
pod¾a písmena a),
4. má právo vymenova, inak ustanovi alebo odvola tatutárny orgán, väèinu èlenov tatutárneho orgánu, väèinu èlenov dozornej rady alebo iný
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán zdruenia majetku.

) § 9 písm. f) zákona è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(2) Ak právnická osoba pod¾a odseku 1 písm. a) je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha poiadavkám na uverejòovanie informácií pod¾a osobitného predpisu,34) rovnocenného právneho predpisu èlenského tátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem, za koneèného
uívate¾a výhod sa povaujú èlenovia tatutárneho orgánu emitenta cenných papierov pod¾a tohto odseku.
(3) Ak iadna fyzická osoba nespåòa kritériá uvedené
v odseku 1, zapisujú sa do registra koneèných uívate¾ov výhod u tejto osoby vetci èlenovia tatutárneho orgánu osoby, ktorá sa na podnikaní, riadení alebo kontrole tejto osoby podie¾a spôsobom pod¾a odseku 1. Ak
iadna fyzická osoba nespåòa kritériá pod¾a prvej vety,
zapisujú sa do registra koneèných uívate¾ov výhod
u tejto osoby vetci èlenovia jej tatutárneho orgánu.
(4) Za koneèného uívate¾a výhod sa povaujú aj fyzické osoby, ak ich nie je viac ako desa, ktoré jednotlivo nespåòajú kritériá uvedené v odseku 1, avak na základe spoloèného postupu sa môu na podnikaní,
riadení alebo kontrole osoby podie¾a v obdobnom rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spåòa.
§ 12
Evidencia referencií
(1) Evidencia referencií je informaèný systém verejnej
správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú
referencie od verejných obstarávate¾ov a obstarávate¾ov.
(2) Referenciou na úèely tohto zákona je elektronický
dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru,
uskutoènení stavebných prác alebo poskytnutí sluby.
Referencia obsahuje
a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikaèné èíslo dodávate¾a alebo dátum narodenia, ak
nebolo pridelené identifikaèné èíslo,
b) názov verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a,
c) èíslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
d) struènú identifikáciu plnenia pod¾a zmluvy alebo
koncesnej zmluvy,
e) mnostvo, objem alebo rozsah plnenia,
f) miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
g) hodnotenie kvality plnenia pod¾a kritérií ustanovených v odseku 4,
h) výslednú hodnotiacu známku pod¾a odseku 6,
i) dátum vyhotovenia referencie.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní vyhotovi referenciu do
a) 30 dní odo dòa skonèenia plnenia pod¾a zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo jej èasti, ktorá spåòa poiadavku funkèného celku,
b) 30 dní po skonèení kalendárneho polroka za predchádzajúci kalendárny polrok súhrnne za vetky plnenia, ak ide o opakované plnenia, a ak nebola vyhotovená referencia pod¾a písmena a),
34
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c) 10 dní odo dòa doruèenia iadosti dodávate¾a o vyhotovenie referencie, ak nebola vyhotovená referencia pod¾a písmena a) alebo písmena b),
d) 10 dní od doruèenia iadosti dodávate¾a o vyhotovenie referencie, ak ide o zákazku s nízkou hodnotou.
(4) Kritériami hodnotenia kvality pod¾a odseku 2
písm. g) sú
a) predèasné ukonèenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om
z dôvodu poruenia povinností dodávate¾a,
b) celkové trvanie omekania dodávate¾a, ku ktorému
dolo z dôvodov na strane dodávate¾a, vyjadrené
v dòoch,
c) poèet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením
v akej èasti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo
sluba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení
voèi celkovému objemu zmluvy alebo koncesnej
zmluvy,
d) dodranie povinností dodávate¾a dohodnutých
v zmluve alebo koncesnej zmluve vo vzahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je moné objektívne vyjadri alebo kvantifikova.
(5) Kritérium pod¾a odseku 4 písm. a) obsahuje údaj,
èi dolo k predèasnému skonèeniu z dôvodu podstatného poruenia povinností dodávate¾a alebo iného poruenia povinností dodávate¾a a struèné odôvodnenie.
Splnenie kritéria pod¾a odseku 4 písm. d) hodnotia verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ percentuálnym vyjadrením od 0 do 100%, s uvedením struèného odôvodnenia. Kritériá pod¾a odseku 4 písm. c) a d) sú
informatívne a nemajú vplyv na výslednú hodnotiacu
známku pod¾a odseku 6.
(6) Výsledná hodnotiaca známka je celé èíslo od nula
do sto, ktoré je automaticky pridelené v rámci funkcionality vzoru referencie. Výsledná hodnotiaca známka je
vdy nula, ak dôjde k predèasnému skonèeniu z dôvodu podstatného poruenia povinností dodávate¾a;
v iných prípadoch je vypoèítaná spôsobom váenia jednotlivých hodnotiacich kritérií a posudzovania ich poradia dôleitosti v zostupnom poradí od kritéria pod¾a
odseku 4 písm. a) po kritérium pod¾a odseku 4 písm. b).
(7) Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom
sídle vo forme elektronického formulára.
(8) Povinnos pod¾a odseku 3 plnia verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v elektronickej podobe a spôsobom, ktorý urèí úrad v rámci funkcionality evidencie
referencií. Úrad zabezpeèí vetky technické rozhrania
v rozsahu potrebnom na plnenie povinností verejného
obstarávate¾a a obstarávate¾a pod¾a odseku 3. Zápis
referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov zabezpeèí úrad.
(9) Ak poèas záruènej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutoèností pod¾a odseku 4 vo vzahu k u
zapísanej referencii pod¾a odseku 3 písm. a), verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ vykonajú zmenu v referencii v èasti údajov pod¾a odseku 2 písm. g); na zmenu
v referencii sa pouijú ustanovenia odsekov 4 a 8 primerane.

) Zákon è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích predpisov.
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(10) Dodávate¾ je oprávnený poiada verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a o odstránenie chýb
v referencii, ako aj o úpravu referencie, ak nezodpovedá
skutoènému stavu, a to do troch mesiacov odo dòa zápisu referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov; na odstránenie chýb v referencii
a úpravu referencie sa pouijú ustanovenia odsekov 4
a 8 primerane a verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
ich vykonajú do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú oprávnení postupova pod¾a prvej vety aj z vlastnej iniciatívy.
(11) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nesplní povinnos pod¾a odseku 3, dodávate¾ je oprávnený poda verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi písomnú iados o vyhotovenie referencie. Ak
verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nevyhotoví referenciu pod¾a prvej vety, dodávate¾ je oprávnený poda
návrh na vyhotovenie referencie Rade úradu (ïalej len
rada), ku ktorému pripojí dôkazy o tom, e podmienky na vyhotovenie referencie boli splnené. Ak rada dospeje k záveru, e podmienky na vyhotovenie referencie
ustanovené v odseku 3 boli splnené, vyhotoví referenciu namiesto verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a, a to do 15 pracovných dní.
(12) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nevyhovie iadosti dodávate¾a pod¾a odseku 10, je dodávate¾ oprávnený poda návrh rade na odstránenie chýb
v referencii alebo úpravu referencie, ku ktorému pripojí
dôkazy o dodaní tovaru, uskutoènení stavebných prác
alebo poskytnutí sluby. Ak rada dospeje k záveru, e
sú dôvody na odstránenie chýb v referencii alebo úpravu referencie, náleite upraví referenciu namiesto verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a, a to do 15
pracovných dní.
Elektronické trhovisko
§ 13
(1) Elektronické trhovisko je informaèný systém verejnej správy, ktorý slúi na zabezpeèenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo sluieb, bene dostupných na trhu, a to aukèným postupom, ako aj na
zabezpeèenie s tým súvisiacich èinností. Správcom
elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra).
(2) Ministerstvo vnútra zabezpeèuje, aby elektronické trhovisko obsahovalo funkcie, potrebné na postup
verejného obstarávate¾a, obstarávate¾a, záujemcu alebo uchádzaèa, ministerstva vnútra a úradu pod¾a tohto
zákona a aby spåòalo najmä tieto podmienky:
a) bolo verejne prístupné prostredníctvom jednotného
prístupového miesta na webovom sídle ministerstva
vnútra,
b) bolo vnútorne èlenené na èasti, obsahujúce ponuku
tovarov, stavebných prác alebo sluieb a v rámci jednotlivých èastí èlenené pod¾a druhov tovarov, stavebných prác a sluieb alebo ich kombinácií, v súla35
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de s klasifikáciou pod¾a hlavného slovníka obstarávania, prièom kadá z týchto èastí sa èlení na èas,
obsahujúcu zverejnené ponuky a na èas, obsahujúcu zadané zákazky verejných obstarávate¾ov,
c) bolo moné pri kadom verejnom obstarávate¾ovi
a obstarávate¾ovi automatizovaným spôsobom evidova a vyhodnocova celkové objemy zákaziek v èlenení pod¾a písmena b),
d) boli verejne a bezodplatne dostupné údaje o vývoji
cien tovarov, stavebných prác a sluieb ponúkaných
prostredníctvom elektronického trhoviska, a to
v mesaèných intervaloch a v èlenení pod¾a klasifikácie hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny,
e) kadému registrovanému záujemcovi alebo uchádzaèovi bolo umonené kedyko¾vek a bezodplatne
zverejni ponuku na dodanie tovaru, uskutoènenie
stavebných prác alebo poskytnutie sluby,
f) bolo moné získava informácie z elektronického trhoviska aj v truktúrovanej podobe; na tento úèel je
na elektronickom trhovisku sprístupnené potrebné
programové rozhranie,
g) na úèely prístupu na elektronické trhovisko a do
osobného profilu záujemcu bola vyadovaná úspená autentifikácia, spoèívajúca v zadaní platných
identifikaèných údajov a autentifikaèných údajov
záujemcu,
h) bola zabezpeèená monos registrovaným uchádzaèom alebo záujemcom zvoli si monos zasielania
informácií o udalostiach na elektronickom trhovisku, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska,
i) bola bezodplatne uchovávaná a verejne prístupná
evidencia o vetkých zmluvách, ktoré uchádzaè uzatvoril s verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om
prostredníctvom elektronického trhoviska, s identifikáciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia,
j) bolo moné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených s verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om, najmä zmlúv, ktoré sa povinne zverejòujú pod¾a osobitného predpisu,35)
k) boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané
údaje o kadej systémovej udalosti,
l) bolo kadému umonené zasla ministerstvu vnútra
upozornenie v prípadoch zneuitia elektronického
trhoviska, jeho vyuívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takejto èinnosti,
m) obsahovalo osobitnú funkciu, prístupnú verejnému
obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi, prostredníctvom
ktorej sa z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickom trhovisku a informácií od verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a automatizovaným spôsobom
vytvoria oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súané podklady.
(3) Elektronické odpisy a výstupy pod¾a osobitného
predpisu36) sa z elektronického trhoviska nevydávajú.
(4) Elektronické trhovisko, vrátane informácií na

) § 5a zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov.
36
) § 7 zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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òom zverejnených, je verejne prístupné aj osobám, ktoré nie sú registrované na elektronickom trhovisku pod¾a tohto zákona; ustanovenie § 109 ods. 1 tým nie je
dotknuté.
(5) Ministerstvo vnútra je pri vytváraní jednotlivých
èastí elektronického trhoviska, ktoré slúia na zobrazenie ponuky tovarov, stavebných prác alebo sluieb,
oprávnené spolupracova s tretími osobami, prièom ak
tak urobí, musí vopred a aspoò po dobu 15 pracovných
dní zverejni výzvu na takúto spoluprácu a musí k spolupráci prizva osoby, ktoré o to prejavia záujem tak,
aby nedolo k zvýhodneniu alebo znevýhodneniu záujemcov.
(6) Ministerstvo vnútra môe sprístupni elektronické trhovisko, na úèely obchodovania s tovarmi, stavebnými prácami a slubami, bene dostupnými na trhu,
aj iným osobám ako verejnému obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi, osobe pod¾a § 8 a uchádzaèom alebo záujemcom; na podmienky obchodovania sa pouijú podmienky zadávania zákazky na elektronickom trhovisku
pod¾a tohto zákona.
(7) Ministerstvo vnútra vypracúva, mení a zverejòuje
na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického trhoviska, podpísané zaruèeným elektronickým podpisom37) alebo zaruèenou elektronickou
peèaou38) a pripája k nim èasovú peèiatku.
(8) Obchodné podmienky elektronického trhoviska
upravujú, tieto oblasti vzahov:
a) podmienky pouívania elektronického trhoviska,
z h¾adiska
1. bezpeènosti,
2. ochrany osobných údajov a iných údajov,
3. postupu registrácie na elektronickom trhovisku
a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia
podmienok registrácie,
4. postupu zverejòovania ponuky na dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby,
5. rozsahu denného èasu, kedy verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môe elektronické trhovisko pouíva na verejné obstarávanie a
6. komunikácie medzi uchádzaèmi alebo záujemcami a verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om,
b) okrem náleitostí musí zmluva, uzatvorená medzi
verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om
a uchádzaèom obsahova aj
1. moment a spôsob vzniku zmluvy,
2. komunikáciu zmluvných strán,
3. monosti skonèenia zmluvy,
4. sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5. rozhodné právo a spôsob rieenia sporov zo zmluvy,
6. moment nadobudnutia úèinnosti zmluvy, ak ide
o povinne zverejòovanú zmluvu pod¾a osobitného
predpisu.35)
(9) Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s pouitím technických a programových prostriedkov elek37
38

Èiastka 95

tronického trhoviska sa povauje za zmluvu uzavretú
v písomnej forme.
(10) Rozsah denného èasu, kedy verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môu elektronické trhovisko pouíva
na verejné obstarávanie, nesmie zahàòa tátne sviatky
a dni pracovného pokoja, ani èas pred 08.00 hodinou
a po 18.00 hodine.
(11) Obchodné podmienky elektronického trhoviska
sú pre registrovaných uchádzaèov a záujemcov záväzné a v èasti pod¾a odseku 8 písm. b) sú súèasou zmluvy
uzatvorenej medzi verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om a uchádzaèom.
(12) Zmena obchodných podmienok elektronického
trhoviska, nemá vplyv na u zverejnené ponuky alebo
zadané zákazky.
§ 14
(1) Registráciu na elektronickom trhovisku je moné
vykona bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska, na to urèenej alebo súèasne so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov pod¾a
§ 152. Podmienkou úèinnosti registrácie na elektronickom trhovisku je zápis do zoznamu hospodárskych
subjektov a zápis do registra koneèných uívate¾ov výhod, ak tento zákon v § 66 ods. 8 písm. m) neustanovuje inak.
(2) Na úèely identifikácie a autentifikácie osoby pri
pouívaní elektronického trhoviska je moné poui
a) obèiansky preukaz s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným kódom,
b) doklad o pobyte s elektronickým èipom a bezpeènostným osobným kódom, alebo
c) identifikaèné údaje a autentifikaèné údaje, ktoré
vydá ministerstvo vnútra.
(3) Ministerstvo vnútra vydáva identifikaèné údaje
a autentifikaèné údaje bezodplatne kadému, kto má
úèinnú registráciu na elektronickom trhovisku a nemá
platné doklady pod¾a odseku 2 písm. a); to platí aj ak
osoba poiada o vydanie nových údajov po strate, znièení, odcudzení alebo v prípade nebezpeèenstva zneuitia pôvodných údajov. Identifikaèné údaje a autentifikaèné údaje musia by bezvýznamové.
(4) Identifikaèné údaje a autentifikaèné údaje doruèuje ministerstvo vnútra do vlastných rúk alebo elektronickým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred
vyzradením inej osobe, ne ktorej boli vydané.
(5) Ministerstvo vnútra zruí registráciu na elektronickom trhovisku, ak dôjde k vyèiarknutiu osoby zo zoznamu hospodárskych subjektov; po zruení registrácie sa osobný profil vyznaèí ako neaktívny.
(6) Ministerstvo vnútra zriadi kadému registrovanému záujemcovi alebo uchádzaèovi na elektronickom trhovisku jeho osobný profil, ktorý obsahuje
a) údaje pod¾a § 155 písm. a) a e) a kontaktné údaje na
úèely elektronickej komunikácie,
b) údaje o osobnom postavení v rozsahu pod¾a § 32
ods. 2,

) § 3 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
) § 3a zákona è. 215/2002 Z. z. v znení zákona è. 305/2013 Z. z.
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c) ïalie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov, stavebných prác alebo sluieb, v ktorých zverejnil alebo má záujem zverejni ponuku.
(7) Údaje pod¾a § 155 písm. a) a e) a údaje pod¾a odseku 6 písm. b) v osobnom profile vedie a aktualizuje
ministerstvo vnútra. Na úèely pod¾a prvej vety je orgán
verejnej moci, ktorý údaje pod¾a prvej vety vedie v registri alebo evidencii, povinný ich bezodplatne a bezodkladne poskytnú ministerstvu vnútra, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb.
Ak sú údaje pod¾a prvej vety predmetom bankového tajomstva, daòového tajomstva, potového tajomstva, telekomunikaèného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlèanlivosti, orgán verejnej moci je
povinný ich poskytnú, len ak je udelený súhlas osoby,
ktorá je takýto súhlas oprávnená da; to neplatí, ak sa
na poskytnutie týchto údajov súhlas nevyaduje.
(8) Ak záujemca alebo uchádzaè zverejní ponuku na
elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpeèí uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo
sluieb, v ktorej bola ponuka zverejnená, v údajoch
pod¾a odseku 6 písm. c).
§ 15
Centralizovaná èinnos vo verejnom obstarávaní
(1) Centralizovaná èinnos vo verejnom obstarávaní
na úèely tohto zákona je nepretrite vykonávaná èinnos zameraná na
a) nadobúdanie tovarov alebo sluieb urèených pre verejných obstarávate¾ov alebo obstarávate¾ov alebo
b) zadávanie zákaziek alebo uzatváranie rámcových
dohôd urèených pre verejných obstarávate¾ov alebo
obstarávate¾ov.
(2) Centrálna obstarávacia organizácia na úèely tohto zákona je
a) verejný obstarávate¾, ktorý poskytuje centralizované
èinnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môe poskytova aj podporné èinnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávate¾ov,
b) obstarávate¾, ktorý poskytuje centralizované èinnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môe poskytova aj podporné èinnosti vo verejnom obstarávaní
pre obstarávate¾ov,
c) európsky orgán verejnej moci, ktorý
1. nadobúda tovary alebo sluby v oblasti obrany
a bezpeènosti urèené pre verejných obstarávate¾ov alebo obstarávate¾ov alebo
2. zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody
v oblasti obrany a bezpeènosti urèené pre verejných obstarávate¾ov alebo obstarávate¾ov.
(3) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe
a) nadobúda tovary alebo sluby od centrálnej obstarávacej organizácie,
b) zadáva zákazky na základe dynamického nákupného systému prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou alebo
c) zadáva zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou.
(4) Ak ide o nadlimitnú zákazku urèenú pre verejného
obstarávate¾a pod¾a § 7 ods. 1 písm. a), ktorej predmet
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urèí vykonávací predpis ministerstva vnútra, centralizované èinnosti vo verejnom obstarávaní zabezpeèuje
ministerstvo vnútra v súèinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Na predmet zákazky pod¾a prvej vety je tento verejný obstarávate¾ povinný vyuíva
centralizované èinnosti vo verejnom obstarávaní poskytované ministerstvom vnútra, ak nie je písomne dohodnuté inak.
(5) Centrálna obstarávacia organizácia je zodpovedná za centralizovanú èinnos vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú zodpovední za
èas verejného obstarávania, ktorú vykonávajú sami,
ide najmä o
a) zadanie zákazky v rámci dynamického nákupného
systému, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia
organizácia,
b) vykonanie opätovného otvorenia súae na základe
rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna obstarávacia organizácia,
c) postup pod¾a § 83 ods. 4 alebo ods. 5 písm. a) na základe rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna
obstarávacia organizácia.
(6) Centrálna obstarávacia organizácia vykonáva
vetky postupy verejného obstarávania prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie pod¾a
§ 20.
(7) Centrálna obstarávacia organizácia splní povinnos identifikácie verejných obstarávate¾ov alebo obstarávate¾ov pod¾a tohto zákona, pre ktorých vykonáva
centralizované èinnosti vo verejnom obstarávaní, podporné èinnosti vo verejnom obstarávaní alebo ktorí zadávajú zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej
centrálnou obstarávacou organizáciou, ak identifikuje
najmenej uvedením druhu verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a a oblasti, najmenej na úrovni kraja,
v ktorej bude plnená zmluva alebo rámcová dohoda.
§ 16
Príleitostné spoloèné obstarávanie
(1) Viacerí verejní obstarávatelia môu na základe písomnej dohody uskutoèni verejné obstarávanie spoloène. Rovnako môu uskutoèni verejné obstarávanie
spoloène aj viacerí obstarávatelia.
(2) Ak sa verejné obstarávanie uskutoèní spoloène
v mene a na úèet vetkých zúèastnených verejných obstarávate¾ov alebo obstarávate¾ov, títo sú spoloène
a nerozdielne zodpovední za plnenie svojich povinností.
To platí aj vtedy, ak jeden verejný obstarávate¾ alebo jeden obstarávate¾ riadi verejné obstarávanie, prièom
koná na úèet vetkých zúèastnených verejných obstarávate¾ov alebo obstarávate¾ov.
(3) Ak sa verejné obstarávanie neuskutoèní v mene
a na úèet zúèastnených verejných obstarávate¾ov alebo
obstarávate¾ov, títo sú spoloène a nerozdielne zodpovední len za tie èasti, ktoré uskutoènili spoloène. Kadý
verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ je samostatne
zodpovedný za plnenie svojich povinností týkajúcich sa
tých èastí, ktoré vykonáva vo svojom mene a na svoj
úèet.
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§ 17
Cezhranièné obstarávanie
(1) Cezhranièné obstarávanie sa uskutoèòuje prostredníctvom
a) centralizovanej èinnosti vo verejnom obstarávaní
pod¾a § 15 ods. 1 písm. b) poskytovaných centrálnou
obstarávacou organizáciou z èlenského tátu,
b) spolupráce verejných obstarávate¾ov z rôznych èlenských tátov alebo obstarávate¾ov z rôznych èlenských tátov alebo
c) spoloèného subjektu, ktorý zriadili verejní obstarávatelia z rôznych èlenských tátov alebo obstarávatelia z rôznych èlenských tátov pod¾a osobitného
predpisu.39)
(2) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe zadáva zákazky na základe dynamického nákupného
systému prevádzkovaného centrálnou obstarávacou
organizáciou z iného èlenského tátu alebo zadáva zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou z iného èlenského tátu bez oh¾adu na povinnos pod¾a § 15 ods. 4. V týchto
prípadoch sa verejné obstarávanie uskutoèòuje v súlade s právnymi predpismi èlenského tátu, v ktorom sa
centrálna obstarávacia organizácia nachádza.
(3) Verejný obstarávate¾ spoloène s verejnými obstarávate¾mi z iných èlenských tátov alebo obstarávate¾
spoloène s obstarávate¾mi z iných èlenských tátov
môe na základe písomnej dohody zada zákazku,
uzavrie rámcovú dohodu, prevádzkova dynamický
nákupný systém, zadáva zákazky na základe rámcovej
dohody alebo na základe dynamického nákupného systému. Písomná dohoda okrem prípadu, ak to upravuje
medzinárodná zmluva uzavretá medzi zúèastnenými
èlenskými tátmi, musí obsahova
a) urèenie zodpovednosti zmluvných strán a prísluných právnych predpisov, ktoré sa na tento úèel
uplatnia,
b) vnútornú organizáciu verejného obstarávania, popis jeho riadenia, rozdelenie obstarávaných tovarov,
stavebných prác alebo sluieb vrátane uzavierania
zmluvy alebo rámcovej dohody.
(4) Zodpovednos zmluvných strán a prísluné právne predpisy pod¾a odseku 3 písm. a) verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení pouitom ako výzva na
súa alebo v súaných podkladoch.
(5) Ak ide o verejné obstarávanie pod¾a odseku 1
písm. c) verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia sa
rozhodnutím prísluného orgánu spoloèného subjektu
dohodnú na urèení právnych predpisov, pod¾a ktorých
budú postupova vo verejnom obstarávaní. Môe ís
o právne predpisy èlenského tátu, v ktorom
a) má spoloèný subjekt svoje sídlo alebo
b) spoloèný subjekt vykonáva svoje èinnosti.
(6) Dohoda uvedená v odseku 5 môe by uzavretá na
dobu neurèitú, ak sa tak ustanoví v zakladate¾skom
akte spoloèného subjektu alebo sa môe uzavrie na
39
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dobu urèitú, na urèité druhy zákaziek alebo na urèité
verejné obstarávania.
(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu vyui
cezhranièné obstarávanie pod¾a odsekov 1 a 6, ak
uplatòované právne predpisy sú v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie.
§ 18
Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy
poèas ich trvania
(1) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu mono zmeni poèas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
a) pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná
zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznaèné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie,
rozsah, povahu moných úprav a opcií a podmienky
ich uplatnenia; nemono urèi takú podmienku,
ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
b) ide o doplòujúce tovary, stavebné práce alebo sluby,
ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
poskytuje ich pôvodný dodávate¾ alebo koncesionár
a zmena dodávate¾a alebo koncesionára
1. nie je moná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, prièom ide najmä o poiadavku
vzájomnej zamenite¾nosti alebo interoperability
s existujúcim zariadením, slubami alebo intaláciami pod¾a pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody
alebo koncesnej zmluvy a
2. spôsobí verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi významné akosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný
obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nemohol pri vynaloení náleitej starostlivosti predvída a zmenou sa
nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy,
d) ide o nahradenie pôvodného dodávate¾a novým dodávate¾om alebo pôvodného koncesionára novým
koncesionárom na základe
1. uplatnenia podmienky pod¾a písmena a),
2. skutoènosti, e iný hospodársky subjekt, ktorý
spåòa pôvodne urèené podmienky úèasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávate¾a alebo pôvodného koncesionára v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúèenia a splynutia alebo úpadku,
za predpokladu, e pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva sa podstatne nemení a cie¾om zmeny nie je vyhnú sa pouitiu postupov a pravidiel pod¾a tohto zákona alebo
3. skutoènosti, e verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ plní povinnosti hlavného dodávate¾a alebo
hlavného koncesionára voèi jeho subdodávate¾om pod¾a § 41 alebo
e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy,
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez oh¾adu na hodnotu tejto zmeny.

) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce
(EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení.
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(2) Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, rámcovej
dohody alebo koncesnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä
a) mení povaha alebo roziruje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
b) dopåòajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky alebo koncesie umonili úèas iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umonili prija
inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
c) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávate¾a
spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, rámcová dohoda
alebo koncesná zmluva neupravovala alebo
d) nahrádza pôvodný dodávate¾ novým dodávate¾om
alebo pôvodný koncesionár novým koncesionárom
inak, ako pod¾a odseku 1 písm. d).

ak v èase jej uzavretia existoval dôvod na vylúèenie
dodávate¾a alebo koncesionára pre nesplnenie podmienky úèasti pod¾a § 32 ods. 1 písm. a),
b) zmluvy alebo rámcovej dohody, ak táto nemala by
uzavretá s dodávate¾om v súvislosti so závaným poruením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného
aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny
dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)
c) koncesnej zmluvy, ak Slovenská republika poruila
povinnos vyplývajúcu z právne záväzného aktu Európskej únie40) z dôvodu, e verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ poruil povinnos vyplývajúcu z tohto právne záväzného aktu, o ktorom rozhodol Súdny
dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.41)

(3) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu mono zmeni poèas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota vetkých zmien je
niia ako finanèný limit pod¾a § 5 v závislosti od typu
zákazky alebo koncesie a zároveò je niia ako
a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutoènenie stavebných
prác,
b) 10% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluby,
c) 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy.

(2) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe odstúpi od èasti zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ktorou dolo k podstatnej zmene pôvodnej
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
a ktorá si vyadovala nové verejné obstarávanie.

(4) Zmenou pod¾a odseku 3 sa nesmie meni charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
(5) Ak ide o verejného obstarávate¾a a o zmenu pod¾a
odseku 1 písm. b) alebo písm. c), hodnota vetkých
zmien nesmie presiahnu 50% hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa nemono vyhnú pouitiu postupov
a pravidiel pod¾a tohto zákona.
(6) Ak zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná
zmluva upravuje indexáciu ceny pod¾a odseku 1 písm.
a), na úèely výpoètu hodnoty zmeny pod¾a odsekov 3
a 5, sa za referenènú hodnotu povauje aktualizovaná
hodnota pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak koncesná zmluva neupravuje indexáciu ceny, na úèely výpoètu hodnoty zmeny pod¾a odsekov 3 a 5 sa zoh¾adní priemerná miera inflácie
dosiahnutá v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdená tatistickým úradom Slovenskej republiky.
(7) Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej
zmluvy musí by písomná.
§ 19
Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej
zmluvy
(1) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe odstúpi od
a) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
40

(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môe odstúpi od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej s uchádzaèom, ktorý nemal v èase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod alebo ak bolo právoplatne
rozhodnuté o vyèiarknutí tohto uchádzaèa z registra
koneèných uívate¾ov výhod alebo ak mu bol právoplatne uloený zákaz úèasti pod¾a § 182 ods. 3 písm. b).
(4) Týmto ustanovením nie je dotknuté právo verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a odstúpi od zmluvy, rámcovej dohody, koncesnej zmluvy alebo jej èasti
pod¾a osobitného predpisu.42)
§ 20
Komunikácia
(1) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom
obstarávaní sa uskutoèòuje písomne, prostredníctvom
elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia pouívané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú by diskriminaèné, musia by veobecne
dostupné a prepojite¾né so veobecne pouívanými
produktmi informaèných a komunikaèných technológií.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení pouitom ako výzva na súa, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súae návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku bez
vyuitia elektronického trhoviska, zverejnia podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doruèovania a identifikujú informaèný systém, prostredníctvom
ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.
(3) Elektronická komunikácia vrátane doruèovania

) Napríklad Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie.
) Èl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
42
) Napríklad Obchodný zákonník, Obèiansky zákonník.
41
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sa uskutoèòuje spôsobom urèeným funkcionalitou informaèného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. Zainteresované strany
musia ma k dispozícii vetky nevyhnutné informácie
technickej povahy, ktoré sa sprístupòujú vetkým za
rovnakých podmienok, urèených vopred verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om.
(4) Informaèný systém zabezpeèuje riadenie prístupu
prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby, prièom na úèely identifikácie a autentifikácie musia verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vdy
umoni aj pouitie nástrojov pod¾a § 14 ods. 2 písm. a).
(5) Identifikácia v informaènom systéme je proces pouívania osobných identifikaèných údajov v elektronickej forme, ktoré jedineène reprezentujú fyzickú osobu
alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu.
(6) Autentifikácia v informaènom systéme je elektronický proces, ktorý umoòuje potvrdi elektronickú
identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(7) Pouitie elektronických prostriedkov pod¾a odseku 1 nie je povinné, ak
a) by si osobitná povaha verejného obstarávania vyadovala peciálne nástroje, zariadenia alebo formáty
súborov, ktoré nie sú veobecne dostupné alebo ktoré nie sú podporované veobecne dostupnými poèítaèovými programami,
b) poèítaèové programy podporujúce formáty súborov
vhodné na vypracovanie ponuky pouívajú také formáty súborov, pri ktorých nemono pouíva iné poèítaèové programy s otvoreným zdrojovým kódom,
veobecne dostupné poèítaèové programy alebo sa
na tieto poèítaèové programy vzahujú také licenèné
podmienky, ktoré znemoòujú ich prevzatie alebo
pouitie na dia¾ku,
c) je potrebné peciálne kancelárske zariadenie, ktoré
verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nemá bene
k dispozícii alebo
d) sa vyaduje predloenie vzorky, fyzického modelu
alebo modelu v pomernej ve¾kosti, ktorý nemono
predloi elektronickými prostriedkami.
(8) Ak ide o situáciu pod¾a odseku 7, komunikáciu
mono uskutoèòova písomne prostredníctvom poty,
iného doruèovate¾a alebo kombináciou poty alebo iného doruèovate¾a a elektronických prostriedkov.
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ný prístup k alternatívnym nástrojom a zariadeniam
elektronickými prostriedkami od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia pouitého ako výzva na súa, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súae návrhov alebo
vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú
zákazku, v ktorej uvedie internetovú adresu, na ktorej sú alternatívne nástroje a zariadenia dostupné,
b) zabezpeèí, aby hospodársky subjekt, ktorý nemá
prístup k prísluným nástrojom a zariadeniam, alebo nemá monos získa ich v prísluných lehotách
a ktorý za chýbajúci prístup nie je zodpovedný, mohol ma prístup k procesu verejného obstarávania
prostredníctvom vyuitia doèasného prístupového
prostriedku dostupného bezodplatne online, alebo
c) podporuje alternatívne kanály elektronického predkladania ponúk alebo návrhov.
(11) Nástroje a zariadenia pouívané na elektronickú
komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie
ponúk, návrhov a iadostí o úèas, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov
zabezpeèova, aby
a) bolo moné urèi presný èas a dátum prijatia ponuky, návrhu a iadosti o úèas,
b) bolo moné primerane zabezpeèi, e pred uplynutím urèenej lehoty nikto nebude ma prístup k informáciám prenáaným v súlade s týmito poiadavkami,
c) výluène oprávnené osoby mohli urèi alebo zmeni
termín na sprístupnenie doruèených informácií,
d) bol prístup ku vetkým odovzdaným informáciám
alebo k èasti odovzdaných informácií moný výluène
pre oprávnené osoby,
e) bol prístup výluène pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám moný a po vopred urèenom termíne,
f) informácie doruèené a sprístupnené v súlade s týmito poiadavkami boli prístupné výluène osobám,
ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamova,
g) bolo moné primerane zabezpeèi, ak sa poruí zákaz prístupu alebo podmienky prístupu pod¾a písmen b) a f), presné zistenie tohto poruenia alebo
pokusu o toto poruenie.

(9) Pouitie elektronických prostriedkov pod¾a odseku
1 nie je povinné ani vtedy, ak pouitie iných prostriedkov komunikácie je nevyhnutné z dôvodu naruenia
bezpeènosti elektronických prostriedkov komunikácie
alebo z dôvodu ochrany osobitne citlivej povahy informácií, ktoré si vyadujú takú vysokú úroveò ochrany,
e ju nemono náleite zabezpeèi pouitím elektronických nástrojov a zariadení, ktoré sú bene dostupné
hospodárskym subjektom alebo im môu by tieto informácie sprístupnené alternatívnymi prostriedkami
prístupu pod¾a odseku 10.

(12) Okrem poiadaviek pod¾a odseku 11 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické prijímanie ponúk, návrhov a iadostí o úèas uplatòujú tieto pravidlá:
a) informácie, ktoré sa týkajú pecifikácií elektronického predkladania ponúk a iadostí o úèas vrátane
kódovania, ifrovania a èasového oznaèovania, musia by dostupné zainteresovaným stranám,
b) verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèia v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok úèasti
úroveò bezpeènosti, ktorá je potrebná pre elektronické prostriedky komunikácie v rôznych fázach
konkrétneho postupu verejného obstarávania a ktorá musí by primeraná súvisiacemu riziku.

(10) Komunikácia sa môe uskutoèni prostredníctvom nástrojov a zariadení, ktoré nie sú veobecne dostupné, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
a) poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezodplat-

(13) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
vzh¾adom na úroveò moného rizika pod¾a odseku 12
písm. b) vyaduje pouitie elektronického podpisu zaloeného na kvalifikovanom certifikáte alebo pouitie
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zaruèeného elektronického podpisu, kvalifikovaný certifikát musí by vydaný poskytovate¾om certifikaèných
sluieb, ktorý je uvedený v zozname pod¾a osobitného
predpisu;43) zároveò musia by splnené tieto podmienky:
a) elektronický podpis zaloený na kvalifikovanom certifikáte alebo zaruèený elektronický podpis musí
ma formát pod¾a osobitného predpisu44) a
b) verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ musí disponova technickými prostriedkami na spracovanie
formátu elektronického podpisu pod¾a písmena a).
(14) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ poaduje iný formát elektronického podpisu, ako je uvedený
v odseku 13 písm. a), elektronický podpis alebo nosiè
elektronického dokumentu obsahuje zároveò informácie o monostiach overenia tohto elektronického podpisu zaloeného na kvalifikovanom certifikáte. Informácie o monostiach overenia elektronického podpisu
zaloeného na kvalifikovanom certifikáte umoòujú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi overi elektronický podpis zaloený na kvalifikovanom certifikáte
online, bezodplatne a spôsobom, ktorý je zrozumite¾ný
pre osoby s iným materinským jazykom, ako slovenským.
(15) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní
oznámi úradu informácie o poskytovate¾ovi sluieb
overenia pod¾a odseku 14.
(16) Ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom zaloeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovate¾ certifikaèných sluieb uvedený v zozname
pod¾a
osobitného
predpisu,43)
verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmú uplatòova ïalie
poiadavky na elektronický podpis, ktoré zabraòujú
pouitiu elektronických podpisov uchádzaèmi.
(17) Ak ide o dokumenty pouité v súvislosti s postupom verejného obstarávania, ktoré podpísal prísluný
orgán èlenského tátu alebo iný vydávajúci subjekt,
môe prísluný vydávajúci orgán alebo subjekt urèi
poadovaný formát elektronických podpisov v súlade
s poiadavkami pod¾a osobitného predpisu,45) prièom
sa zavedú nevyhnutné opatrenia umoòujúce technicky spracova poadované formáty zahrnutím informácií poadovaných na úèely spracovania podpisu do
dotknutého dokumentu. Dokumenty pod¾a prvej vety
obsahujú v elektronickom podpise alebo na nosièi elektronických dokumentov informácie o existujúcich monostiach overenia, ktoré umonia overenie prijatého
elektronického podpisu online, bezodplatne a spôsobom, ktorý je zrozumite¾ný pre osoby s iným materinským jazykom, ako slovenským.
(18) Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií
sa uskutoèòuje spôsobom, ktorý zabezpeèí integritu
a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke,
návrhu a iadosti o úèas. Obsah ponúk, návrhov a ia43

Strana 3309

dostí o úèas mono sprístupni a preskúmava a po
uplynutí lehoty urèenej na ich predloenie.
§ 21
Urèenie lehôt
(1) Na úèely tohto zákona sa do lehoty urèenej pod¾a
dní nezapoèítava deò, keï dolo ku skutoènosti urèujúcej zaèiatok lehoty. Lehoty urèené pod¾a týdòov, mesiacov alebo rokov sa konèia uplynutím toho dòa, ktorý
sa svojím oznaèením zhoduje s dòom, keï dolo ku
skutoènosti urèujúcej zaèiatok lehoty, a ak taký deò
v mesiaci nie je, konèí sa lehota posledným dòom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na
deò pracovného pokoja, je posledným dòom lehoty najblií budúci pracovný deò.
(2) Pri urèení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty
na predloenie iadostí o úèas verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ prihliadajú na zloitos predmetu zákazky alebo koncesie a èas potrebný na vypracovanie ponúk; tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ponúk a na predloenie iadostí o úèas pod¾a
tohto zákona.
(3) Ak sa na vypracovanie ponuky vyaduje obhliadka
miesta dodania predmetu zákazky alebo koncesie, alebo
preskúmanie rozsiahlej dokumentácie na urèenom
mieste, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ primerane
predåia minimálnu lehotu na predkladanie ponúk
ustanovenú týmto zákonom tak, aby sa záujemcovia
mohli oboznámi so vetkými informáciami, ktoré sú
potrebné na vypracovanie ponúk.
(4) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ primerane predåia lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na
predloenie iadostí o úèas alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie
ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok úèasti nie je poskytnuté v lehotách pod¾a
§ 48 a § 114 ods. 8 aj napriek tomu, e bolo vyiadané dostatoène vopred alebo
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok úèasti vykonajú podstatnú zmenu.
(5) Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok úèasti hospodársky subjekt, záujemca
alebo uchádzaè nevyiadal dostatoène vopred alebo
jeho význam je z h¾adiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nie je povinný predåi lehotu na predkladanie ponúk, lehotu
na predloenie iadostí o úèasti alebo lehotu na predkladanie návrhov.
(6) Ponuky, návrhy a ïalie doklady a dokumenty vo
verejnom obstarávaní sa predkladajú v tátnom jazy-

) Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na u¾ahèenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom miest jednotného kontaktu pod¾a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o slubách na vnútornom trhu
(2009/767/ES) (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.
44
) Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne poiadavky na cezhranièné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslunými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o slubách na vnútornom trhu (2011/130/EÚ) (Ú. v. EÚ L 53, 26. 2. 2011) v platnom znení.
45
) Èl. 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ v platnom znení.
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ku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom
do tátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v èeskom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do tátneho jazyka. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení pouitom ako výzva na súa,
v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súae
návrhov umoni predloenie ponuky aj v inom jazyku,
ak ide o postup zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo súa návrhov.
§ 22
Dôvernos informácií
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní zachováva mlèanlivos o informáciách oznaèených ako
dôverné, ktoré im uchádzaè alebo záujemca poskytol;
na tento úèel uchádzaè alebo záujemca oznaèí, ktoré
skutoènosti povauje za dôverné.
(2) Za dôverné informácie je na úèely tohto zákona
moné oznaèi výhradne obchodné tajomstvo, technické rieenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpoètu jednotkových
cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena,
tak aj spôsob výpoètu ceny a vzory.
(3) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnos verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a oznamova èi zasiela úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia
ukladajúce verejnému obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi
a úradu zverejòova dokumenty a iné oznámenia pod¾a
tohto zákona a tie povinnosti zverejòovania zmlúv
pod¾a osobitného predpisu.46)
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu hospodárskym subjektom uloi povinnosti zamerané na
ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupòujú poèas priebehu verejného obstarávania.
§ 23
Konflikt záujmov
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní zabezpeèi, aby vo verejnom obstarávaní nedolo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narui alebo obmedzi
hospodársku súa alebo porui princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
(2) Konflikt záujmov zahàòa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môe ovplyvni výsledok alebo
priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finanèný záujem, ekonomický záujem alebo iný
osobný záujem, ktorý mono povaova za ohrozenie jej
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.
(3) Zainteresovanou osobou je najmä
a) zamestnanec verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a, ktorý sa podie¾a na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá
46

) Zákon è. 211/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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poskytuje verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi podpornú èinnos vo verejnom obstarávaní
a ktorá sa podie¾a na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo
b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a, ktorá môe ovplyvni výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa
nevyhnutne podie¾ala na jeho príprave alebo realizácii.
(4) Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi akýko¾vek konflikt záujmov vo vzahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúèastòuje
prípravných
trhových
konzultácií,
záujemcovi, uchádzaèovi, úèastníkovi alebo dodávate¾ovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní
prija primerané opatrenia a vykona nápravu, ak zistia konflikt záujmov. Opatreniami pod¾a prvej vety sú
najmä vylúèenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo
úprava jej povinností a zodpovednosti s cie¾om zabráni
pretrvávaniu konfliktu záujmov.
§ 24
Dokumentácia
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní
zdokumentova celý priebeh verejného obstarávania
s dôrazom na preskúmate¾nos rozhodnutí prijatých vo
vetkých fázach verejného obstarávania, bez oh¾adu na
pouité prostriedky komunikácie. Na tento úèel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú pä rokov odo dòa odoslania oznámenia o výsledku verejného
obstarávania; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy uchovávajú poèas celej doby jej trvania.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vypracujú písomnú správu o kadej zákazke, rámcovej dohode,
koncesii, súai návrhov a o kadom zriadení dynamického nákupného systému.
(3) Správa obsahuje najmä
a) identifikáciu verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a, predmet a hodnotu zákazky, koncesie, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému,
b) pouitý postup zadávania zákazky, koncesie alebo
súae návrhov,
c) dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia pouitého ako výzva na
súa, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení
súae návrhov v európskom vestníku a vo Vestníku
verejného obstarávania (ïalej len vestník) a èísla
týchto oznámení, dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku a èíslo tejto výzvy, ak ide
o podlimitnú zákazku,
d) identifikáciu vybraných záujemcov a odôvodnenie
ich výberu,
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e) identifikáciu vylúèených uchádzaèov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúèenia,
f) odôvodnenie vylúèenia mimoriadne nízkych ponúk,
g) identifikáciu úspeného uchádzaèa a odôvodnenie
výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej
dohody, ktorý úspený uchádzaè má v úmysle zada
subdodávate¾om a ich identifikáciu, ak sú známi,
h) odôvodnenie pouitia rokovacieho konania so zverejnením, súaného dialógu, priameho rokovacieho
konania alebo zadávania koncesie pod¾a § 101 ods.
2,
i) odôvodnenie prekroèenia lehoty pod¾a § 135 ods. 1
písm. h) a l) a prekroèenia podielu pod¾a § 135 ods. 1
písm. k),
j) odôvodnenie prekroèenia lehoty pod¾a § 133 ods. 2,
k) dôvody zruenia pouitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súae návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému,
l) odôvodnenie pouitia iných ako elektronických
prostriedkov komunikácie,
m) zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia,
n) opatrenia prijaté v súvislosti s predbeným zapojením záujemcov alebo uchádzaèov na úèely prípravy
postupu verejného obstarávania.
(4) Obstarávate¾ je povinný uchováva písomné odôvodnenie zadania zákazky, na ktorú sa nevzahuje tento zákon, po dobu piatich rokov od uzavretia zmluvy.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ na poiadanie
predloia správu pod¾a odseku 3 alebo kompletnú dokumentáciu Európskej komisii, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, súdom a orgánom
èinným v trestnom konaní, ako aj ïalím kontrolným
orgánom, ak tak ustanovuje zákon.
§ 25
Prípravné trhové konzultácie a predbené zapojenie
záujemcov alebo uchádzaèov
(1) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe
pred zaèatím postupu verejného obstarávania uskutoèni trhové konzultácie na úèely jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávate¾
alebo obstarávate¾ môe na tento úèel najmä poiada
o radu alebo prija radu od nezávislých odborníkov, nezávislých intitúcií alebo od úèastníkov trhu, ktorú
mono poui pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, ak sa òou nenaruí hospodárska súa, ani neporuí princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.
(2) Ak záujemca, uchádzaè alebo hospodársky subjekt so vzahom k záujemcovi alebo uchádzaèovi poskytol verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi
radu vrátane konzultácie pod¾a odseku 1 alebo ak sa
iným spôsobom podie¾al na príprave postupu verejného obstarávania, verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ príjme primerané opatrenia, aby sa úèasou daného
záujemcu alebo uchádzaèa nenaruila hospodárska
súa.
(3) Medzi opatrenia pod¾a odseku 2 patrí najmä ozná-
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menie prísluných informácií ostatným záujemcom
alebo uchádzaèom, ktoré sa vymenili v súvislosti
s úèasou záujemcu, uchádzaèa alebo hospodárskeho
subjektu so vzahom k záujemcovi alebo uchádzaèovi
na príprave postupu verejného obstarávania alebo informácií, ktoré z úèasti záujemcu, uchádzaèa alebo
hospodárskeho subjektu so vzahom k záujemcovi alebo uchádzaèovi vyplynuli, vrátane urèenia primeranej
lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávate¾
alebo obstarávate¾ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení pouitom ako výzva na
súa, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súae návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak
ide o podlimitnú zákazku, internetovú adresu, na ktorej sú prísluné informácie dostupné.
DRUHÁ

ÈAS

POSTUPY ZADÁVANIA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK
A NADLIMITNÝCH KONCESIÍ
PRVÁ

HLAVA

SPOLOÈNÉ PROCESNÉ USTANOVENIA
Oznámenia pouívané vo verejnom
obstarávaní
§ 26
(1) Oznámenia pouívané vo verejnom obstarávaní
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ posielajú Úradu
pre úradné publikácie Európskej únie (ïalej len publikaèný úrad) a úradu na uverejnenie.
(2) Predbené oznámenie a pravidelné informatívne
oznámenie mono uverejni v profile verejného obstarávate¾a alebo v profile obstarávate¾a. Pred uverejnením predbeného oznámenia alebo pravidelného informatívneho oznámenia v profile sa pole publikaènému
úradu a úradu oznámenie o tom, e bude uverejnené
touto formou. Predbené oznámenie alebo pravidelné
informatívne oznámenie sa nesmie uverejni v profile
pred odoslaním oznámenia o jeho uverejnení v profile
publikaènému úradu. V predbenom oznámení a v pravidelnom informatívnom oznámení verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú dátum odoslania oznámenia
o jeho uverejnení v profile publikaènému úradu.
(3) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
polú verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
a) do 30 dní po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody
a koncesnej zmluvy,
b) bezodkladne po rozhodnutí o zruení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia pouitého ako výzva na súa, oznámenia o koncesii alebo
oznámenia o vyhlásení súae návrhov.
(4) Oznámenie o zmene zmluvy, rámcovej dohody
a koncesnej zmluvy pod¾a § 18 ods. 1 písm. b) a c) polú
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ do 30 dní po zmene
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nie sú povinní
posiela publikaènému úradu oznámenia o výsledku
verejného obstarávania, ak ide o zmluvy uzavreté

Strana 3312

Zbierka zákonov è. 343/2015

Èiastka 95

na základe rámcovej dohody. Úradu posielajú oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak ide o zmluvy
uzavreté na základe rámcovej dohody hromadne za
kadý kalendárny tvrrok do 30 dní po skonèení kalendárneho tvrroka.

mono uverejni vo vestníku pred jeho uverejnením
v európskom vestníku, a to najskôr po uplynutí 48 hodín po potvrdení prijatia oznámenia pouívaného vo verejnom obstarávaní publikaèným úradom, ak publikaèný úrad v tejto lehote neoznámi jeho uverejnenie.

(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ polú oznámenie o výsledku verejného obstarávania do 30 dní po
uzavretí kadej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému alebo hromadne za kadý kalendárny
tvrrok do 30 dní po skonèení kalendárneho tvrroka.

(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní
oznámi úradu na úèely uverejnenia oznámenia pouívaného vo verejnom obstarávaní vo vestníku pod¾a odseku 2, spôsobom dostupným na webovom sídle úradu, dátum uverejnenia oznámenia pouívaného vo
verejnom obstarávaní poslaného na uverejnenie v európskom vestníku, ktorý verejnému obstarávate¾ovi
alebo obstarávate¾ovi oznámil publikaèný úrad alebo
informáciu, e publikaèný úrad v lehote pod¾a odseku 2
neoznámil verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi dátum uverejnenia oznámenia pouívaného vo
verejnom obstarávaní, ak úrad na uverejnenie oznámenia pouívaného vo verejnom obstarávaní v európskom
vestníku neposkytuje slubu priameho elektronického
predkladania takéhoto oznámenia.

(7) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ povauje zákazku alebo koncesiu za takú, pri ktorej zadávaní nie je povinný uverejni oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité ako výzva na
súa, oznámenie o koncesii alebo oznámenie o vyhlásení súae návrhov, môe posla publikaènému úradu
a úradu na uverejnenie oznámenie o zámere uzavrie
zmluvu. Ak verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pouijú
priame rokovacie konanie, sú povinní posla publikaènému úradu a úradu oznámenie o zámere uzavrie
zmluvu; to neplatí, ak ide o priame rokovacie konanie
z dôvodu mimoriadnej udalosti. V oznámení o zámere
uzavrie zmluvu verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
uvedú najmä
a) názov, adresu a kontaktné údaje verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a,
b) opis predmetu a celkovú hodnotu zákazky alebo
koncesie,
c) odôvodnenie zámeru uzavrie zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia pouitého ako výzva na súa, oznámenia
o koncesii alebo oznámenia o vyhlásení súae návrhov,
d) názov, adresu a kontaktné údaje dodávate¾a alebo
záujemcu, s ktorým uzavrie zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu,
e) ïalie potrebné informácie.
(8) V oznámeniach pouívaných vo verejnom obstarávaní, v profile verejného obstarávate¾a a v profile obstarávate¾a mono osobné údaje uvádza v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikaèné èíslo, e-mailová adresa
a telefónne èíslo.
(9) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nemusia uverejni urèité informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by mohlo by v rozpore so
zákonom, s verejným záujmom, mohlo by pokodi
oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo hospodárskej súai.
§ 27
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vypracujú
a polú oznámenie pouívané vo verejnom obstarávaní
publikaènému úradu a úradu elektronicky vo formáte
a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle
publikaèného úradu a na webovom sídle úradu. Dátum
odoslania oznámenia pouívaného vo verejnom obstarávaní preukazujú verejný obstarávate¾ a obstarávate¾.
(2) Oznámenie pouívané vo verejnom obstarávaní

(4) Oznámenie pouívané vo verejnom obstarávaní
odoslané úradu nesmie obsahova iné informácie ako
tie, ktoré boli uvedené v oznámení pouívanom vo verejnom obstarávaní odoslanom publikaènému úradu
alebo uverejnené v profile. Dátum odoslania oznámenia pouívaného vo verejnom obstarávaní publikaènému úradu alebo uverejnenia v profile sa rovnako nesmie meni.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu uverejòova rovnakým spôsobom ako oznámenia pouívané
vo verejnom obstarávaní aj oznámenia, ktoré nie sú povinní uverejòova.
(6) Publikaèný úrad zabezpeèuje v európskom vestníku a úrad zabezpeèuje vo vestníku trvalé uverejnenie
oznámenia, ktorým sa zriaïuje dynamický nákupný
systém, poèas doby trvania dynamického nákupného
systému.
§ 28
Rozdelenie zákaziek na èasti
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu rozdeli
zákazku alebo koncesiu na samostatné èasti, prièom
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení pouitom ako výzva na úèas alebo v oznámení
o koncesii urèia ve¾kos a predmet takýchto èastí a uvedú, èi ponuky mono predloi na jednu èas, nieko¾ko
èastí alebo vetky èasti.
(2) Ak verejný obstarávate¾ nerozdelí zákazku na èasti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v správe o zákazke; táto povinnos sa nevzahuje na zadávanie koncesie.
(3) Ak ponuky mono predloi na nieko¾ko èastí alebo vetky èasti, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
môu obmedzi poèet èastí, ktoré mono zada jednému uchádzaèovi. Maximálny poèet èastí, ktoré mono
zada jednému uchádzaèovi, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení pouitom ako výzva na súa alebo oznámení o koncesii. Verejný obstarávate¾
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a obstarávate¾ uvedú v súaných podkladoch alebo
v koncesnej dokumentácii objektívne a nediskriminaèné pravidlá, ktoré uplatnia na urèenie èastí, ktoré sa
zadajú jednému uchádzaèovi, ak by na základe kritérií
na vyhodnotenie ponúk bol úspený vo viacerých èastiach, ako je urèený maximálny poèet.
(4) Ak jednému uchádzaèovi mono zada nieko¾ko
èastí, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu zada
zákazky alebo koncesie, ktoré kombinujú nieko¾ko èastí alebo vetky èasti, ak v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení pouitom ako výzva na súa alebo oznámení o koncesii uvedú túto monos
a zároveò uvedú èasti alebo skupiny èastí, ktoré mono
kombinova. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú v súaných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii objektívne a nediskriminaèné pravidlá, ktoré
uplatnia na urèenie èastí zákazky alebo koncesie, ktoré
sa zadajú jednému uchádzaèovi.
§ 29
Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných
zákazkách
Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných
zákazkách sú
a) verejná súa,
b) uia súa,
c) rokovacie konanie so zverejnením,
d) súaný dialóg,
e) inovatívne partnerstvo,
f) priame rokovacie konanie.
§ 30
Zmieané zákazky
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nia nadlimitnej zákazky verejným obstarávate¾om, sa
zadáva týmto postupom bez oh¾adu na predpokladanú
hodnotu ostatných èastí, ak tento zákon neustanovuje
inak.
(7) Zákazka týkajúca sa èinnosti pod¾a § 9 ods. 3 a 9,
ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né, sa zadáva postupom zadávania nadlimitných zákaziek obstarávate¾om
bez oh¾adu na predpokladanú hodnotu èastí, na ktoré
by sa vzahovali iné pravidlá a postupy pod¾a tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8) Pri zákazke, ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né
a ktorá zahàòa èas týkajúcu sa èinnosti pod¾a § 9 ods.
3 a 9, verejný obstarávate¾ pouije postup zadávania
nadlimitných zákaziek obstarávate¾om, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(9) Pri zákazke, ktorá zahàòa prvok civilnej zákazky
a prvok koncesie a ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né, verejný obstarávate¾ pouije postup zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávate¾om, ak predpokladaná hodnota èasti civilnej zákazky je rovná
alebo vyia ako finanèný limit pod¾a § 5 ods. 2.
(10) Pri zákazke, ktorá zahàòa prvok civilnej zákazky
a prvok koncesie a ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né, obstarávate¾ pouije postup zadávania nadlimitných zákaziek obstarávate¾om, ak predpokladaná hodnota èasti civilnej zákazky je rovná alebo vyia ako
finanèný limit pod¾a § 5 ods. 2.
(11) Ak sa verejný obstarávate¾ rozhodne zada zákazku, ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né a ktorej
predmetom je aj èas, na ktorú sa nevzahuje tento zákon okrem § 1 ods. 2 písm. a), zákazka sa zadáva pouitím postupu zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávate¾om, ak jej èas sa má riadi týmto
postupom.

(1) Zákazka, ktorej predmetom je uskutoènenie stavebných prác a dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác a poskytnutie sluby alebo uskutoènenie
stavebných prác, dodanie tovaru a poskytnutie sluby
sa zadáva pouitím postupu platného pre hlavný predmet zákazky.

(12) Ak sa obstarávate¾ rozhodne zada zákazku, ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né a ktorej predmetom
je aj èas, na ktorú sa nevzahuje tento zákon okrem § 1
ods. 2 písm. a), zákazka sa zadáva pouitím postupu
zadávania nadlimitných zákaziek obstarávate¾om, ak
jej èas sa má riadi týmto postupom.

(2) Zákazka zahàòajúca slubu uvedenú v prílohe è. 1
a inú slubu a zákazka zahàòajúca slubu a tovar sa
zadáva pod¾a pravidiel platných pre tú èas predmetu
zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je najvyia.

(13) Zákazka sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti, ak jej predmetom je
tovar, stavebné práce alebo sluba pod¾a § 3 ods. 6
a súèasne tovar, stavebné práce alebo sluba pod¾a § 3
ods. 5, ak jej rôzne èasti sú neoddelite¾ne spojené a objektívne tvoria nedelite¾ný celok.

(3) Zákazka zahàòajúca èasti, ktoré sú neoddelite¾ne
spojené a objektívne tvoria nedelite¾ný celok, sa riadi
postupom platným pre hlavný predmet zákazky, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(4) Ak sa verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ rozhodne samostatne zadáva èasti zákazky, ktoré sú objektívne oddelite¾né, postupuje pod¾a pravidiel a postupov platných pre príslunú èas.

(14) Zákazka sa neriadi postupmi pod¾a tohto zákona, ak jej predmetom je tovar, stavebné práce alebo
sluba pod¾a § 3 ods. 6 a súèasne tovar, stavebné práce
alebo sluba, na ktorú sa vzahuje § 1 ods. 2 písm. a),
ak jej rôzne èasti sú neoddelite¾ne spojené a objektívne
tvoria nedelite¾ný celok.

(5) Ak sa obstarávate¾ rozhodne samostatne zadáva
zákazky na úèely kadej samostatnej èinnosti, pri urèení postupu, ktorý pouije na zadávanie kadej samostatnej èasti, musí zoh¾adni charakteristické vlastnosti príslunej samostatnej èinnosti.

(15) Zákazka, ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né
a ktorej predmetom je aj èas, na ktorú sa vzahuje § 1
ods. 2 písm. a), sa neriadi postupmi pod¾a tohto zákona, ak zadanie jedinej zákazky je opodstatnené objektívnymi dôvodmi.

(6) Zákazka, ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né,
zahàòajúca èas, na ktorú sa vzahuje postup zadáva-

(16) Zákazka, ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né
a ktorej predmetom je tovar, stavebné práce alebo slu-
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ba pod¾a § 3 ods. 6 a súèasne tovar, stavebné práce alebo sluba pod¾a § 3 ods. 5, sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti,
ak zadanie jedinej zákazky je opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(17) Zákazka zahàòajúca nieko¾ko èinností pod¾a § 9
ods. 3 a 9 alebo zákazka zahàòajúca èinnos pod¾a § 9
ods. 3 a 9 a inú èinnos, sa riadi pravidlami platnými
pre èinnos, na ktorú je primárne urèená.
(18) Zákazka zahàòajúca nieko¾ko èinností pod¾a § 9
ods. 3 a 9 alebo zmieaná zákazka zahàòajúca èinnos
pod¾a § 9 ods. 3 a 9 a inú èinnos, pri ktorej nie je objektívne moné urèi èinnos, na ktorú je primárne urèená, sa zadáva pouitím postupu zadávania nadlimitných zákaziek
a) verejným obstarávate¾om, ak sa na jednu z èinností,
na ktorú je zákazka urèená, vzahuje postup zadávania nadlimitných zákaziek obstarávate¾om a na
ïalie èinnosti sa vzahuje postup zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávate¾om,
b) obstarávate¾om, ak sa na jednu z èinností, na ktorú
je zákazka urèená, vzahuje tento postup a na ïalie
èinnosti sa vzahujú pravidlá pre zadávanie koncesií,
c) obstarávate¾om, ak sa na jednu z èinností, na ktorú
je zákazka urèená, vzahuje tento postup a ïalie
èinnosti sa neriadia postupmi pod¾a tohto zákona.
(19) Zákazka zahàòajúca èinnos pod¾a § 9 ods. 3 a 9
a èinnos, na ktorú sa vzahuje zadávanie zákaziek
v oblasti obrany a bezpeènosti, sa zadáva postupom zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti, ak zadávanie jedinej zákazky je opodstatnené objektívnymi
dôvodmi.
(20) Zákazka sa neriadi postupmi pod¾a tohto zákona, ak zahàòa èinnos pod¾a § 9 ods. 3 a 9 a èinnos, na
ktorú sa vzahuje § 1 ods. 2 písm. a), ak je zadávanie jedinej zákazky opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(21) Zákazka sa neriadi postupmi pod¾a tohto zákona, ak zahàòa èinnos pod¾a § 9 ods. 3 a 9 a èinnos,
na ktorú sa vzahuje zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti a èinnos, na ktorú sa vzahuje § 1
ods. 2 písm. a), ak je zadávanie jedinej zákazky opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(22) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmú zada zmieanú zákazku s cie¾om vyhnú sa pouitiu pravidiel a postupov pod¾a tohto zákona.
§ 31
Zmieané koncesie
(1) Zadávanie koncesie, ktorej predmetom je uskutoènenie stavebných prác a poskytnutie sluby, sa riadi pravidlami platnými pre hlavný predmet koncesie.
(2) Zadávanie koncesie, ktorej predmetom je sluba
uvedená v prílohe è. 1 a iná sluba, sa riadi pravidlami
platnými pre tú èas, ktorej predpokladaná hodnota je
najvyia.
(3) Zadávanie koncesie, ktorej èasti sú neoddelite¾ne
spojené a objektívne tvoria nedelite¾ný celok, sa riadi
pravidlami platnými pre hlavný predmet koncesie; ak
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ide o zmluvu zahàòajúcu prvok koncesie na sluby a prvok zákazky na dodanie tovaru, za hlavný predmet sa
povauje ten, ktorého predpokladaná hodnota je najvyia.
(4) Ak sa verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ rozhodne samostatne zadáva èasti koncesie, ktoré sú objektívne oddelite¾né, postupuje pod¾a pravidiel a postupov platných pre príslunú èas.
(5) Pri koncesii, ktorá zahàòa prvok koncesie a prvok
zákazky a ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né, pouije sa postup zadávania koncesie bez oh¾adu na predpokladanú hodnotu jednotlivých èastí, na ktoré by sa
vzahovali iné pravidlá a postupy pod¾a tohto zákona,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(6) Ak sa verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ rozhodne samostatne zadáva koncesiu na úèely kadej
samostatnej èinnosti, pri urèení postupu, ktorý pouije
na jej zadávanie, musí zoh¾adni charakteristické
vlastnosti príslunej samostatnej èinnosti.
(7) Koncesia zahàòajúca nieko¾ko èinností pod¾a § 9
ods. 3, 6 a 9 alebo zmieaná koncesia zahàòajúca èinnos pod¾a § 9 ods. 3, 6 a 9 a inú èinnos, sa riadi pravidlami platnými pre èinnos, na ktorú je primárne urèená.
(8) Koncesia zahàòajúca nieko¾ko èinností, pri ktorej
nie je objektívne moné urèi èinnos, na ktorú je primárne urèená, sa zadáva pouitím
a) pravidiel zadávania koncesie platných pre verejného
obstarávate¾a, ak sa na jednu z èinností, na ktorú je
koncesia urèená, vzahujú pravidlá zadávania koncesie pre verejného obstarávate¾a a na ïaliu èinnos sa vzahujú pravidlá zadávania koncesie pre
obstarávate¾a,
b) postupu zadávania nadlimitných zákaziek verejným
obstarávate¾om, ak sa na jednu z èinností, na ktorú
je koncesia urèená, vzahujú pravidlá zadávania
koncesie a na ïaliu èinnos sa vzahuje postup zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávate¾om,
c) pravidiel zadávania koncesie, ak sa na jednu z èinností, na ktorú je koncesia urèená, vzahujú pravidlá zadávania koncesie a na ïaliu èinnos sa nevzahuje tento zákon.
(9) Koncesia, ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né
a ktorej predmetom je aj èas, na ktorú sa vzahuje § 1
ods. 2 písm. a), sa neriadi postupmi pod¾a tohto zákona, ak zadanie jedinej koncesie je opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(10) Koncesia, ktorej èasti sú objektívne oddelite¾né
a ktorej èas sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek
v oblasti obrany a bezpeènosti, sa riadi postupom pre
zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti alebo postupom pre zadávanie koncesie, ak zadanie jedinej koncesie je opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(11) Koncesia, ktorej èasti sú neoddelite¾ne spojené
a objektívne tvoria nedelite¾ný celok a ktorej èas sa
riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany
a bezpeènosti, sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti alebo postupom pre
zadávanie koncesie.
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(12) Koncesia, ktorej èasti sú neoddelite¾ne spojené
a objektívne tvoria nedelite¾ný celok, sa neriadi postupmi pod¾a tohto zákona, ak sa na jej èas vzahuje § 1
ods. 2 písm. a).
(13) Koncesia zahàòajúca èinnos pod¾a § 9 ods. 3, 6
a 9 a èinnos, na ktorú sa vzahuje zadávanie zákaziek
v oblasti obrany a bezpeènosti, sa zadáva pod¾a pravidiel zadávania koncesie alebo postupom zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti, ak je zadávanie
jedinej koncesie opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(14) Koncesia sa neriadi postupmi pod¾a tohto zákona, ak zahàòa èinnos pod¾a § 9 ods. 3, 6 a 9 a èinnos,
na ktorú sa vzahuje § 1 ods. 2 písm. a), ak je zadávanie
jedinej koncesie opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(15) Koncesia sa neriadi postupmi pod¾a tohto zákona, ak zahàòa èinnos pod¾a § 9 ods. 3, 6 a 9, èinnos,
na ktorú sa vzahuje zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti a èinnos, na ktorú sa vzahuje § 1
ods. 2 písm. a), ak je zadávanie jedinej koncesie opodstatnené objektívnymi dôvodmi.

c)
d)

e)
f)

g)

(16) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmú zada zmieanú koncesiu s cie¾om vyhnú sa pouitiu
pravidiel a postupov pod¾a tohto zákona.
Podmienky úèasti
§ 32
Osobné postavenie
(1) Verejného obstarávania sa môe zúèastni len
ten, kto spåòa tieto podmienky úèasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho tatutárny orgán, ani èlen tatutárneho orgánu, ani èlen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný èin korupcie, trestný èin pokodzovania finanèných záujmov
Európskych spoloèenstiev, trestný èin legalizácie
príjmu z trestnej èinnosti, trestný èin zaloenia, zosnovania a podporovania zloèineckej skupiny, trestný èin zaloenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej
skupiny,
trestný
èin
terorizmu
a niektorých foriem úèasti na terorizme, trestný èin
obchodovania s ¾uïmi, trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný èin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej
drabe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
47

h)
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sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v táte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
nemá daòové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v táte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je
v retrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zruený konkurz pre nedostatok majetku,
je oprávnený dodáva tovar, uskutoèòova stavebné
práce alebo poskytova slubu,
nemá uloený zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený koneèným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v táte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od
vyhlásenia alebo preukázate¾ného zaèatia verejného
obstarávania závaného poruenia povinností v oblasti ochrany ivotného prostredia, sociálneho práva
alebo pracovného práva pod¾a osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uloená sankcia, ktoré dokáe verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
preukáza,
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od
vyhlásenia alebo preukázate¾ného zaèatia verejného
obstarávania závaného poruenia profesijných povinností, ktoré dokáe verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ preukáza.

(2) Uchádzaè alebo záujemca preukazuje splnenie
podmienok úèasti pod¾a odseku 1
a) písm. a) doloeným výpisom z registra trestov nie
starím ako tri mesiace,
b) písm. b) doloeným potvrdením zdravotnej poisovne a Sociálnej poisovne nie starím ako tri mesiace,
c) písm. c) doloeným potvrdením miestne prísluného
daòového úradu nie starím ako tri mesiace,
d) písm. d) doloeným potvrdením prísluného súdu
nie starím ako tri mesiace,
e) písm. e) doloeným dokladom o oprávnení dodáva
tovar, uskutoèòova stavebné práce alebo poskytova slubu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloeným èestným vyhlásením.
(3) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti
alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpeènosti, verejný
obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vylúèi uchádzaèa alebo
záujemcu, o ktorom má preukázate¾né informácie ale-

) Napríklad Zákonník práce, zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode zdruovania a ochrane práva organizova sa è. 87 z roku 1948 (oznámenie FMZV è. 489/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o pouití zásad práva organizova sa a kolektívne vyjednáva
è. 98 z roku 1949 (oznámenie FMZV è. 470/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci è. 29
z roku 1930 (oznámenie FMZV è. 506/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zruení nútenej práce è. 105 z roku 1957
(oznámenie FMZV è. 340/1998 Z. z.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania è. 138
z roku (oznámenie FMZV è. 341/1998 Z. z.), Dohovor o diskriminácii v zamestnaní a povolaní è. 111 z roku 1958 (oznámenie FMZV
è. 465/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o rovnakom odmeòovaní pracujúcich muov a ien za prácu rovnakej hodnoty è. 100 z roku 1951 (oznámenie FMZV è. 450/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamitých opatreniach na odstránenie najhorích foriem detskej práce è. 182 z roku 1999 (oznámenie MZV SR è. 38/2001 Z. z.), Viedenský dohovor
o ochrane ozónovej vrstvy (oznámenie MZV SR è. 53/1994 Z. z.), Montrealský protokol o látkach, ktoré poruujú ozónovú vrstvu
(oznámenie MZV SR è. 53/1994 Z. z.), Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpeèných odpadov cez hranice tátov a ich znekodòovaní (oznámenie è. 53/1994 Z. z.), tokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (oznámenie MZV SR è. 593/2004 Z. z.),
Rotterdamský dohovor o ude¾ovaní predbeného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpeèných chemických látok a prípravkov (oznámenie MZV SR è. 280/2007 Z. z.).
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bo údaje vrátane informácií alebo údajov pochádzajúcich z chránených zdrojov, e nie je nato¾ko spo¾ahlivý,
aby sa vylúèili riziká spojené s ochranou bezpeènostných záujmov Slovenskej republiky.
(4) Ak uchádzaè alebo záujemca má sídlo, miesto
podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a tát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, mono ich nahradi èestným vyhlásením pod¾a predpisov platných v táte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(5) Ak právo tátu uchádzaèa alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom
mimo územia Slovenskej republiky neupravuje intitút èestného vyhlásenia, môe ho nahradi vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom,
inou odbornou intitúciou alebo obchodnou intitúciou pod¾a predpisov platných v táte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzaèa alebo
záujemcu.
(6) Koneèným rozhodnutím prísluného orgánu verejnej moci na úèely tohto zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie prísluného správneho orgánu, proti ktorému nie je moné poda alobu,
b) právoplatné rozhodnutie prísluného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná aloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola aloba
proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu
zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
(7) Uchádzaè alebo záujemca sa povauje za spåòajúceho podmienky úèasti týkajúce sa osobného postavenia pod¾a odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky
alebo mu bolo povolené nedoplatky plati v splátkach.
§ 33
Finanèné a ekonomické postavenie
(1) Finanèné a ekonomické postavenie sa preukazuje
spravidla predloením
a) vyjadrenia banky alebo poboèky zahraniènej banky,
b) potvrdenia o poistení zodpovednosti za kodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za kodu podnikate¾a, ak takéto
poistenie vyaduje osobitný predpis,48)
c) súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo
údajov z nich alebo
d) preh¾adu o celkovom obrate a ak je to vhodné, preh¾adu 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 zaèatia prevádzkovania
èinnosti.
(2) Uchádzaè alebo záujemca môe na preukázanie finanèného a ekonomického postavenia vyui finanèné
zdroje inej osoby, bez oh¾adu na ich právny vzah. V ta48
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komto prípade musí uchádzaè alebo záujemca verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi preukáza, e
pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutoène pouíva zdroje osoby, ktorej postavenie vyuíva na
preukázanie finanèného a ekonomického postavenia.
Skutoènos pod¾a druhej vety preukazuje záujemca
alebo uchádzaè písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukáza svoje finanèné
a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplýva záväzok osoby, e poskytne plnenie poèas celého
trvania zmluvného vzahu. Osoba, ktorej zdroje majú
by pouité na preukázanie finanèného a ekonomického postavenia, musí preukáza splnenie podmienok
úèasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32
ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existova dôvody na vylúèenie pod¾a § 40 ods. 6 písm. a) a h) a ods. 7.
(3) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe poadova, aby uchádzaè alebo záujemca a iná osoba,
ktorej zdroje majú by pouité na preukázanie finanèného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoloène.
(4) Ak uchádzaè alebo záujemca nedokáe z objektívnych dôvodov poskytnú na preukázanie finanèného
a ekonomického postavenia dokument urèený verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om, môe finanèné a ekonomické postavenie preukáza predloením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávate¾
alebo obstarávate¾ povauje za vhodný.
§ 34
Technická spôsobilos alebo odborná spôsobilos
(1) Technická spôsobilos alebo odborná spôsobilos
sa preukazuje pod¾a druhu, mnostva, dôleitosti alebo vyuitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo sluieb doloeným jedným alebo nieko¾kými z týchto dokladov:
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých sluieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania
a odberate¾ov; dokladom je referencia, ak odberate¾om bol verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pod¾a tohto zákona,
b) zoznamom stavebných prác uskutoènených za
predchádzajúcich pä rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutoènenia stavebných prác; zoznam musí by
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutoènených stavebných prác pod¾a obchodných podmienok, ak odberate¾om
1. bol verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pod¾a
tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pod¾a tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberate¾; ak také potvrdenie uchádzaè alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzaèa alebo záujemcu o ich uskutoènení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich usku-

) Napríklad § 27 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov, § 25 ods. 4 zákona è. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a doh¾ade nad výkonom auditu a
o zmene a doplnení zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
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toènenie alebo zmluvný vzah, na základe ktorého
boli uskutoènené,
c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch,
najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality
bez oh¾adu na to, v akom zmluvnom vzahu sú
k uchádzaèovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku
na stavebné práce, tých, na ktorých sa môe uchádzaè alebo záujemca obráti so iadosou o vykonanie týchto prác,
d) opisom technického vybavenia, tudijných a výskumných zariadení a opatrení pouitých uchádzaèom alebo záujemcom na zabezpeèenie kvality,
e) ak ide o zloité tovary, ktoré sa majú doda, alebo tovary urèené na osobitné úèely, kontrolou výrobnej
kapacity uchádzaèa alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om alebo
v jeho mene prísluným orgánom v táte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzaèa
alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to
potrebné, kontrolou tudijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality pouívaných
kontrolných opatrení,
f) ak ide o zloité sluby alebo sluby urèené na osobitné úèely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzaèa alebo záujemcu poskytujúceho sluby vykonanou
verejným
obstarávate¾om
alebo
obstarávate¾om alebo v jeho mene prísluným orgánom v táte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzaèa alebo záujemcu a so súhlasom
tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou tudijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality pouívaných kontrolných opatrení,
g) ak ide o stavebné práce alebo sluby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií
osôb urèených na plnenie zmluvy alebo koncesnej
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú
kritériom na vyhodnotenie ponúk,
h) uvedením opatrení environmentálneho manaérstva, ktoré uchádzaè alebo záujemca pouije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
i) ak ide o stavebné práce alebo sluby, údajmi o priemernom roènom poète zamestnancov a o poète riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzaè alebo záujemca
k dispozícií na uskutoènenie stavebných prác alebo
na poskytnutie sluby,
k) údajmi o riadení dodávate¾ského reazca a systému
sledovania, ktorý uchádzaè alebo záujemca bude
môc poui pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzaè alebo záujemca
v úmysle zabezpeèi subdodávate¾om,
m) ak ide o tovar, ktorý sa má doda,
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravos musí by overená, ak to verejný obstarávate¾
alebo obstarávate¾ vyaduje alebo
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické pecifikácie alebo technické normy vzahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo urèenými
orgánmi s právomocou posudzova zhodu.

Strana 3317

(2) Ak je to potrebné na zaistenie primeranej úrovne
hospodárskej súae, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu urèi dlhiu dobu, ako je doba pod¾a odseku
1 písm. a) a b).
(3) Uchádzaè alebo záujemca môe na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyui technické a odborné kapacity inej osoby, bez oh¾adu na ich právny vzah. V takomto prípade musí uchádzaè alebo záujemca verejnému obstarávate¾ovi alebo
obstarávate¾ovi preukáza, e pri plnení zmluvy alebo
koncesnej zmluvy bude skutoène pouíva kapacity
osoby, ktorej spôsobilos vyuíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutoènos pod¾a druhej vety preukazuje záujemca alebo
uchádzaè písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukáza svoju technickú spôsobilos alebo odbornú spôsobilos. Z písomnej zmluvy musí vyplýva záväzok
osoby, e poskytne svoje kapacity poèas celého trvania
zmluvného vzahu. Osoba, ktorej kapacity majú by
pouité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukáza splnenie podmienok úèasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existova dôvody na vylúèenie pod¾a § 40 ods.
6 písm. a) a h) a ods. 7; oprávnenie dodáva tovar,
uskutoèòova stavebné práce, alebo poskytova slubu
preukazuje vo vzahu k tej èasti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzaèovi poskytnuté. Ak ide o poiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosami najmä pod¾a odseku 1 písm. g), uchádzaè alebo záujemca môe vyui
kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonáva
stavebné práce alebo sluby, na ktoré sa kapacity vyadujú.
(4) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe poadova, aby uchádzaè alebo záujemca a iná osoba,
ktorej kapacity majú by pouité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoloène.
(5) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahàòa
aj èinnosti spojené s umiestnením, montáou a intaláciou tovaru, poskytnutím sluieb alebo uskutoènením
stavebných prác, technická spôsobilos alebo odborná
spôsobilos uchádzaèa alebo záujemcu vykonáva tieto
èinnosti sa vyhodnocuje najmä s oh¾adom na jeho
schopnosti, skúsenosti, efektívnos a spo¾ahlivos.
§ 35
Systém manaérstva kvality
Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vyaduje
predloenie certifikátu systému manaérstva kvality
vydaného nezávislou intitúciou, ktorým sa potvrdzuje
splnenie poiadaviek noriem na systém manaérstva
kvality uchádzaèom alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môe odkáza na systémy manaérstva kvality vyplývajúce
z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ uzná ako rovnocenný certifikát systému mana-
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érstva kvality vydaný prísluným orgánom èlenského
tátu. Ak uchádzaè alebo záujemca objektívne nemal
monos získa prísluný certifikát v urèených lehotách, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ musia prija
aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpeèenie kvality predloené uchádzaèom alebo záujemcom, ktorými preukáe, e ním navrhované opatrenia
na zabezpeèenie kvality sú v súlade s poadovanými
normami zabezpeèenia kvality.

spôsobilosti preukazuje spoloène. Oprávnenie dodáva
tovar, uskutoèòova stavebné práce alebo poskytova
slubu preukazuje èlen skupiny len vo vzahu k tej èasti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpeèi.

§ 36

(5) Podmienky plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy urèené pre skupinu dodávate¾ov, ktoré sú odliné od
podmienok urèených pre hospodársky subjekt, ktorý
nie je skupinou dodávate¾ov, musia by opodstatnené
objektívnymi dôvodmi a proporèné k podmienkam plnenia urèeným pre hospodársky subjekt, ktorý nie je
skupinou dodávate¾ov.

Systém environmentálneho manaérstva
Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vyaduje
predloenie certifikátu vydaného nezávislou intitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie poiadaviek noriem na systém environmentálneho manaérstva uchádzaèom alebo záujemcom, môe odkáza na schému
Európskej únie pre environmentálne manaérstvo
a audit alebo iný systém environmentálneho manaérstva pod¾a osobitného predpisu49) alebo iný systém environmentálneho manaérstva zaloený na prísluných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo
medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikaèný orgán certifikát. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ uzná ako rovnocenný certifikát systému
environmentálneho manaérstva vydaný prísluným
orgánom èlenského tátu. Ak uchádzaè alebo záujemca
objektívne nemal monos získa prísluný certifikát
v urèených lehotách, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ musia prija aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manaérstva predloené uchádzaèom
alebo záujemcom, ktorými preukáe, e ním navrhované
opatrenia sú rovnocenné opatreniam poadovaným
v rámci prísluného systému environmentálneho manaérstva alebo príslunej normy environmentálneho manaérstva.
§ 37
Skupina dodávate¾ov
(1) Verejného obstarávania sa môe zúèastni skupina dodávate¾ov.
(2) Verejný obstarávate¾ ani obstarávate¾ nesmie vyadova od skupiny dodávate¾ov, aby vytvorila právnu
formu na úèely úèasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vak môu vyadova
vytvorenie urèitej právnej formy,50) ak ponuka skupiny
dodávate¾ov bola prijatá a vytvorenie urèitej právnej
formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy
alebo koncesnej zmluvy.
(3) Skupina dodávate¾ov preukazuje splnenie podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za kadého èlena skupiny osobitne a splnenie podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finanèného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej
49

(4) Skupina dodávate¾ov môe vyui zdroje úèastníkov skupiny dodávate¾ov alebo iných osôb pod¾a § 33
ods. 2, kapacity úèastníkov skupiny dodávate¾ov alebo
iných osôb pod¾a § 34 ods. 3.

§ 38
Urèenie podmienok úèasti
(1) Verejný obstarávate¾ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a) podmienky úèasti týkajúce sa osobného postavenia
pod¾a § 32,
b) podmienky úèasti týkajúce sa finanèného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie
pod¾a § 33, ak sa vyadujú,
c)podmienky úèasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie pod¾a § 34 a 36, ak sa vyadujú,
d) podmienku pod¾a § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatòuje.
(2) Obstarávate¾ môe urèi podmienky úèasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich mono preukáza a podmienku pod¾a § 40 ods. 6 písm. g); ak ich
urèí, uvedie ich v oznámení pouitom ako výzva na súa. Podmienky úèasti sa môu týka
a) osobného postavenia pod¾a § 32,
b) finanèného a ekonomického postavenia pod¾a § 33,
c) technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
pod¾a § 34 a 36.
(3) Verejný obstarávate¾ pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním niektorej z èinností pod¾a § 9 ods.
3 a 9 je povinný urèi podmienky úèasti pod¾a § 32.
(4) Pri zadávaní zákazky na uskutoènenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie sluby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahàòa aj èinnosti spojené
s umiestnením alebo montáou, môe verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vyadova, aby urèité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzaè alebo èlen skupiny dodávate¾ov.
(5) Podmienky úèasti, ktoré verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ urèia na preukázanie splnenia finanèného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia by primerané
a musia súvisie s predmetom zákazky alebo koncesie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovo¾nej úèasti organizácií v schéme Spoloèenstva pre environmentálne manaérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zruuje nariadenie (ES) è. 761/2001 a rozhodnutia Komisie
2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
50
) Napríklad § 829 Obèianskeho zákonníka, § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.
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Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu vyadova od
uchádzaèov alebo od záujemcov minimálnu úroveò finanèného a ekonomického postavenia alebo technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ odôvodnia primeranos kadej urèenej podmienky úèasti týkajúcej sa finanèného
a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti vo vzahu k predmetu zákazky alebo koncesie a potrebu jej zahrnutia medzi
podmienky úèasti v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, v oznámení pouitom ako výzva na súa
alebo v oznámení o koncesii.
(6) Poiadavka na výku obratu za hospodársky rok
nesmie presiahnu
a) dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypoèítanej
na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy dlhie ako 12
mesiacov,
b) dvojnásobok predpokladanej hodnoty, ak je trvanie
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
rovnaké alebo kratie ako 12 mesiacov.
(7) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe vyadova minimálny obrat vyí, ako je ustanovené v odseku 6, ak ide o tovary, stavebné práce alebo sluby,
ktorých povaha je spojená s osobitným rizikom; túto
poiadavku odôvodní v súaných podkladoch alebo
v koncesnej dokumentácii.
(8) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vyaduje obrat za viac ako jeden hospodársky rok, jeho výku môe urèi iba súhrnne za urèené obdobie.
(9) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe urèi transparentné, objektívne a nediskriminaèné metódy a kritériá, ktoré umonia zoh¾adni najmä pomer
medzi aktívami a pasívami pri posudzovaní finanèného
a ekonomického postavenia. Metódy a kritériá pod¾a
prvej vety verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú
v súaných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii.
(10) Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na nieko¾ko èastí, z ktorých kadá bude predmetom samostatnej zmluvy alebo koncesnej zmluvy, pravidlá pod¾a
odsekov 5 a 9 sa uplatnia na kadú samostatnú èas.
Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ predpokladá zadanie nieko¾kých èastí, ktoré sa majú plni v rovnakom èase, jednému uchádzaèovi, môe minimálny
obrat urèi s oh¾adom na súèet predpokladaných hodnôt týchto èastí.
(11) Ak ide o zákazky zadávané na základe rámcovej
dohody s opätovným otvorením súae, poiadavka
maximálneho roèného obratu pod¾a odseku 6 sa urèí
na základe maximálnej predpokladanej hodnoty konkrétnych zákaziek, ktoré sa budú plni v rovnakom
èase; ak maximálna predpokladaná hodnota konkrétnych zákaziek, ktoré sa budú plni v rovnakom èase,
nie je známa, poiadavka maximálneho roèného obratu
pod¾a odseku 6 sa urèí na základe predpokladanej hodnoty rámcovej dohody. Ak ide o dynamický nákupný
systém, poiadavka maximálneho roèného obratu pod¾a odseku 6 sa urèí na základe oèakávanej maximálnej
predpokladanej hodnoty konkrétnych zákaziek, ktoré
sa majú zada v rámci tohto systému.
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(12) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyuívajú vo
verejnom obstarávaní elektronickú databázu dokladov
vedenú Európskou komisiou (ïalej len systém
e-Certis) a poadujú najmä také doklady, ktoré sú
v nej vedené.
(13) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahàòa aj èinnosti spojené s umiestnením alebo montáou
tovaru, zákazku na uskutoènenie stavebných prác
a zákazku na poskytnutie sluby alebo koncesiu, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu od právnických
osôb vyadova, aby pri preukazovaní splnenia podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní alebo v ponuke
uviedli mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie
zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
§ 39
Jednotný európsky dokument
(1) Jednotný európsky dokument na úèely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môe
predbene nahradi doklady na preukázanie splnenia
podmienok úèasti urèené verejným obstarávate¾om
alebo obstarávate¾om.
(2) Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, e
a)neexistuje dôvod na jeho vylúèenie,
b) spåòa objektívne a nediskriminaèné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného poètu záujemcov, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ obmedzil poèet
záujemcov,
c) poskytne verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi na poiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.
(3) Ak uchádzaè alebo záujemca preukazuje finanèné
a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilos
alebo odbornú spôsobilos prostredníctvom inej osoby,
jednotný európsky dokument obsahuje informácie
pod¾a odseku 2 aj o tejto osobe.
(4) Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ïalie relevantné informácie pod¾a poiadaviek verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a,
orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok úèasti. Ak sú poadované
doklady pre verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a priamo a bezodplatne prístupné v elektronických
databázach, hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akéko¾vek
identifikaèné údaje a súhlasy potrebné na prístup do
tejto databázy.
(5) Hospodársky subjekt môe jednotný európsky dokument pouitý v konkrétnom verejnom obstarávaní
poui aj opakovane, ak potvrdí, e informácie v pôvodnom jednotnom európskom dokumente sú naïalej aktuálne.
(6) Ak uchádzaè alebo záujemca pouije jednotný európsky dokument, verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe na zabezpeèenie riadneho priebehu verejné-
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ho obstarávania kedyko¾vek v jeho priebehu
uchádzaèa alebo záujemcu písomne poiada o predloenie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným
európskym dokumentom. Uchádzaè alebo záujemca
doruèí doklady verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
neurèil dlhiu lehotu.
(7) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ má
k dokladom prístup pod¾a odseku 4 druhej vety, tieto
od uchádzaèa alebo záujemcu nevyaduje a poadované informácie získa na základe prístupu do elektronickej databázy.
(8) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nevyaduje ani predloenie dokladu alebo dokladov, ktoré má
k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú
aktuálne a platné.
§ 40
Vyhodnotenie splnenia podmienok úèasti
(1) Verejný obstarávate¾ posudzuje splnenie podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámením o koncesii. Ak sú podmienky úèasti uvedené aj
v súaných podkladoch alebo koncesnej dokumentácii, nesmú by v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámením o koncesii.
(2) Obstarávate¾ posudzuje splnenie podmienok
úèasti v súlade s pravidlami, ktoré urèil. Pri urèení alebo aktualizácii pravidiel na vyhodnotenie splnenia
podmienok úèasti v uej súai, v rokovacom konaní
so zverejnením, súanom dialógu a inovatívnom partnerstve nesmie vyadova od niektorých záujemcov
také poiadavky, ktoré nevyadoval od ostatných záujemcov, alebo opakovane doklady, ktoré u má k dispozícii.
(3) Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ posudzujú
splnenie podmienok úèasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
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èenie. Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾
neurèí dlhiu lehotu, uchádzaè alebo záujemca je tak
povinný urobi do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti.
(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vylúèia z verejného obstarávania uchádzaèa alebo záujemcu, ak
a) nesplnil podmienky úèasti,
b) predloil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú
doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, e nezodpovedajú skutoènosti,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvni postup verejného
obstarávania,
e) pokúsil sa získa dôverné informácie, ktoré by mu
poskytli neoprávnenú výhodu,
f) konflikt záujmov pod¾a § 23 nemono odstráni inými úèinnými opatreniami,
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné
podozrenie, e uchádzaè alebo záujemca uzavrel
v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúajúcu hospodársku
súa, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení
pouitom ako výzva na súa,
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázate¾ne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo
uchádzaèa, ktoré môu nepriaznivo ovplyvni plnenie zákazky,
i) nepredloil po písomnej iadosti vysvetlenie alebo
doplnenie predloených dokladov v urèenej lehote,
j) nepredloil po písomnej iadosti doklady nahradené
jednotným európskym dokumentom v urèenej lehote,
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok úèasti finanèného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespåòa urèené
poiadavky, v urèenej lehote inou osobou, ktorá spåòa urèené poiadavky,
l) nenahradil subdodávate¾a, ktorý nespåòa poiadavky urèené verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om novým subdodávate¾om, ktorý spåòa urèené
poiadavky, v lehote pod¾a § 41 ods. 2.

(4) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ písomne
poiada uchádzaèa alebo záujemcu o vysvetlenie alebo
doplnenie predloených dokladov, ak z predloených
dokladov nemono posúdi ich platnos alebo splnenie
podmienky úèasti. Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ neurèí dlhiu lehotu, uchádzaè alebo záujemca doruèí vysvetlenie alebo doplnenie predloených
dokladov do
a) dvoch pracovných dní odo dòa odoslania iadosti, ak
sa komunikácia uskutoèòuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
b) piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti,
ak sa komunikácia uskutoèòuje inak, ako pod¾a písmena a).

(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vylúèia z verejného obstarávania aj uchádzaèa alebo záujemcu, ak
naruenie hospodárskej súae, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbeného
zapojenia pod¾a § 25, nemono odstráni inými úèinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzaèa alebo záujemcu; verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pred takýmto vylúèením poskytnú záujemcovi alebo
uchádzaèovi monos v lehote piatich pracovných dní
od doruèenia iadosti preukáza, e jeho úèasou na
prípravných trhových konzultáciách alebo predbenom zapojení nedolo k narueniu hospodárskej súae.

(5) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ písomne
poiada uchádzaèa alebo záujemcu o nahradenie inej
osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finanèné
a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilos
alebo odbornú spôsobilos, ak existujú dôvody na vylú-

(8) Záujemca alebo uchádzaè, ktorý nespåòa podmienky úèasti osobného postavenia pod¾a § 32 ods. 1
písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzahuje dôvod na vylúèenie pod¾a odseku 6 písm. d) a g) a odseku 7, je
oprávnený verejnému obstarávate¾ovi alebo obstaráva-
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te¾ovi preukáza, e prijal dostatoèné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy
musí záujemca alebo uchádzaè preukáza, e zaplatil
alebo sa zaviazal zaplati náhradu týkajúcu sa akejko¾vek kody, napravil pochybenie, dostatoène objasnil
sporné skutoènosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslunými orgánmi, a e prijal konkrétne
technické, organizaèné a personálne opatrenia, ktoré
sú urèené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným èinom.
(9) Záujemca alebo uchádzaè, ktorému bol uloený
zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní potvrdený koneèným rozhodnutím v inom èlenskom táte, nie je
oprávnený verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi preukáza, e prijal opatrenia na vykonanie nápravy pod¾a odseku 8 druhej vety, ak je toto rozhodnutie vykonate¾né v Slovenskej republike.
(10) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ posúdia
opatrenia na vykonanie nápravy pod¾a odseku 8 druhej
vety predloené záujemcom alebo uchádzaèom, prièom
zoh¾adnia závanos pochybenia a jeho konkrétne
okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predloené záujemcom alebo uchádzaèom povauje verejný
obstarávate¾ alebo obstarávate¾ za nedostatoèné, vylúèi záujemcu alebo uchádzaèa z verejného obstarávania.
(11) Uchádzaèa alebo záujemcu z èlenského tátu, ak
je v táte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonáva poadovanú èinnos, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmú vylúèi z dôvodu, e na základe zákona sa vyaduje
na vykonávanie poadovanej èinnosti urèitá právna forma.
(12) Po posúdení splnenia podmienok úèasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam
a) vetkých uchádzaèov alebo záujemcov,
b) vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v uej
súai, v rokovacom konaní so zverejnením, v súanom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v koncesnom dialógu,
c) vylúèených uchádzaèov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúèenia,
d) záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloenie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu.
(13) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ bezodkladne
písomne upovedomia uchádzaèa alebo záujemcu, e
a) bol vylúèený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej
môe by doruèená námietka,
b) nebude vyzvaný na predloenie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu a lehoty,
v ktorej môe by doruèená námietka.
(14) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu zriadi
na vyhodnotenie splnenia podmienok úèasti uchádzaèov alebo záujemcov komisiu; na jej zriadenie sa pouije § 51.
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§ 41
Vyuitie subdodávate¾ov
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu v súaných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyadova, aby
a) uchádzaè v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má
v úmysle zada subdodávate¾om, navrhovaných
subdodávate¾ov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávate¾ spåòal podmienky úèasti
týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali
u neho dôvody na vylúèenie pod¾a § 40 ods. 6 písm.
a) a h) a ods. 7; oprávnenie dodáva tovar, uskutoèòova stavebné práce alebo poskytova slubu sa
preukazuje vo vzahu k tej èasti predmetu zákazky
alebo koncesie, ktorý má subdodávate¾ plni.
(2) Ak navrhovaný subdodávate¾ nespåòa podmienky
úèasti pod¾a odseku 1 písm. b), verejný obstarávate¾
alebo obstarávate¾ písomne poiada uchádzaèa o jeho
nahradenie. Uchádzaè doruèí návrh nového subdodávate¾a do piatich pracovných dní odo dòa doruèenia
iadosti pod¾a prvej vety, ak verejný obstarávate¾ alebo
obstarávate¾ neurèil dlhiu lehotu.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v súaných
podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyadujú,
aby úspený uchádzaè v zmluve, rámcovej dohode alebo koncesnej zmluve najneskôr v èase jej uzavretia
uviedol údaje o vetkých známych subdodávate¾och,
údaje o osobe oprávnenej kona za subdodávate¾a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní
v návrhu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy urèi
a) povinnos dodávate¾a oznámi akúko¾vek zmenu
údajov o subdodávate¾ovi,
b) pravidlá zmeny subdodávate¾a a povinnos dodávate¾a oznámi zmenu subdodávate¾a a údaje pod¾a
odseku 3 o novom subdodávate¾ovi.
(5) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vyadoval v súaných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii, aby navrhovaný subdodávate¾ spåòal podmienky úèasti pod¾a odseku 1 písm. b), vyadované
podmienky musí spåòa aj nový subdodávate¾.
(6) Ak ide o zákazku na uskutoènenie stavebných
prác, zákazku na poskytnutie sluby alebo koncesiu,
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nevyadujú údaje
pod¾a odsekov 3 a 4 o dodávate¾ovi tovaru.
(7) Ak to povaha zákazky umoòuje, verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe v návrhu zmluvy alebo
rámcovej dohody urèi, e náleité platby za tovar, stavebné práce alebo sluby uhradí priamo subdodávate¾ovi, ktorý dodal tovar, uskutoènil stavebné práce alebo
poskytol sluby dodávate¾ovi, ak o to subdodávate¾ poiada. Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ zároveò
v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody urèí podrobnosti týkajúce sa spôsobu platby subdodávate¾ovi
a vhodný mechanizmus, ktorým umoní dodávate¾ovi
namieta voèi nenáleitej platbe subdodávate¾ovi.
(8) Ustanoveniami odsekov 1 a 7 nie je dotknutá
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zodpovednos dodávate¾a za plnenie zmluvy ani zodpovednos koncesionára za plnenie koncesnej zmluvy.
§ 42
Súané podklady
(1) Súané podklady sú písomné, grafické alebo iné
podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu
zákazky. V súaných podkladoch verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ uvedú vetky okolnosti, ktoré budú dôleité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky.
Opis predmetu zákazky môe odkazova aj na osobitný
postup alebo metódu výroby alebo poskytovania poadovaných tovarov, stavebných prác alebo sluieb, ako
aj na osobitný postup inej fázy ich ivotného cyklu, a to
aj vtedy, ak tieto faktory netvoria súèas ich hmotnej
podstaty, musia vak súvisie s predmetom zákazky
a by primerané jej hodnote a cie¾om. Predmet zákazky
musí verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ opísa jednoznaène, úplne a nestranne na základe technických poiadaviek pod¾a prílohy è. 3. Technické poiadavky
a) zoh¾adnia poiadavky dostupnosti pre osoby so
zdravotným postihnutím a rieenia vhodné pre vetkých uívate¾ov okrem náleite odôvodnených prípadov; ak právne záväzné akty Európskej únie ustanovujú záväzné poiadavky dostupnosti pre osoby so
zdravotným postihnutím alebo rieenia vhodné pre
vetkých uívate¾ov, v technických poiadavkách verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú odkaz na
prísluné právne záväzné akty Európskej únie,
b) musia by urèené tak, aby bol zabezpeèený rovnaký
prístup pre vetkých uchádzaèov alebo záujemcov
a zabezpeèená hospodárska súa.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vypracujú
opis predmetu zákazky
a) na základe výkonnostných a funkèných poiadaviek, ktoré môu zahàòa environmentálne charakteristiky; technické poiadavky sa musia urèi tak,
aby boli zrejmé vetky podmienky a okolnosti dôleité na vypracovanie ponuky,
b) odkazom na technické pecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske
normy, európske technické osvedèenia, spoloèné
technické pecifikácie, medzinárodné normy, iné
technické referenèné systémy zavedené európskymi
normalizaènými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedèenia alebo národné
technické pecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutoènenia stavebných prác a pouívania stavebných výrobkov, technické pecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto
odvetvím veobecne uznávané, normy pre oblas obrany a pecifikácie obranného materiálu, ktoré sú ob51
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dobné týmto normám; takýto odkaz musí by
doplnený slovami alebo ekvivalentný,
c) na základe výkonnostných a funkèných poiadaviek
uvedených v písmene a) s odkazom na technické
pecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúia ako
prostriedok na zabezpeèenie súladu s výkonnostnými a funkènými poiadavkami, alebo
d) odkazom na technické pecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkèné poiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné charakteristiky.
(3) Technické poiadavky sa nesmú odvoláva
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
oznaèenie, patent, typ, oblas alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúèeniu urèitých záujemcov alebo tovarov, ak si
to nevyaduje predmet zákazky. Takýto odkaz mono
poui len vtedy, ak nemono opísa predmet zákazky
pod¾a odseku 2 dostatoène presne a zrozumite¾ne, a takýto odkaz musí by doplnený slovami alebo ekvivalentný.
(4) Verejný obstarávate¾ ani obstarávate¾ nemôe vylúèi ponuku, ak opis predmetu zákazky vypracoval
a) odkazom na technické pecifikácie pod¾a odseku 2
písm. b) a uchádzaèom ponúkané tovary, stavebné
práce alebo sluby nie sú v súlade s týmito technickými pecifikáciami, ak uchádzaè vo svojej ponuke preukáe vrátane dôkazov pod¾a odseku 10, e navrhované
rieenie rovnocenným spôsobom vyhovuje poiadavkám definovaným v technických pecifikáciách,
b) na základe výkonnostných a funkèných poiadaviek
pod¾a odseku 2 písm. a) a uchádzaèom ponúkané tovary, stavebné práce alebo sluby sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedèením,
so spoloènou technickou pecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo s technickým referenèným systémom zavedeným európskou normalizaènou organizáciou, ak táto norma obsahuje aj výkonnostné
a funkèné poiadavky urèené verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om; uchádzaè vo svojej ponuke preukáe vrátane dôkazov pod¾a odseku 10, e
ponúkané tovary, stavebné práce alebo sluby spåòajúce príslunú normu zároveò spåòajú výkonnostné a funkèné poiadavky urèené verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om.
(5) Ak ide o obstaranie energeticky významného výrobku, verejný obstarávate¾ v opise predmetu zákazky
urèí poiadavky len na taký energeticky významný výrobok, ktorý spåòa kritériá najvyej výkonnosti a patrí
do najvyej triedy energetickej úèinnosti pod¾a osobitného predpisu.51)

) Napríklad zákon è. 182/2011 Z. z. o títkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, delegované
nariadenie Komisie (EÚ) è. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie umývaèiek riadu pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010) v platnom
znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie chladiacich spotrebièov pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11.
2010) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie práèok pre domácnos energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11.
2010) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) è. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopåòa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokia¾ ide o oznaèovanie televízorov energetickými títkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010) v platnom znení.
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(6) Povinnos pod¾a odseku 5 sa na verejného obstarávate¾a nevzahuje, ak
a) ide o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je niia ako finanèný limit pod¾a § 5 ods. 2, alebo
b) obstaranie výrobku pod¾a odseku 5 v najvyej triede energetickej úèinnosti a najvyej výkonnosti nie
je vhodné vzh¾adom na efektívnos nákladov, nie je
ekonomicky únosné pre verejného obstarávate¾a,
nie je technicky vhodné alebo neumoòuje hospodársku súa.
(7) Ak ide o obstaranie tovaru, stavebných prác alebo
sluieb s osobitnými environmentálnymi, sociálnymi
alebo inými charakteristikami, verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môu v opise predmetu zákazky, v kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo v zmluvných podmienkach vyadova konkrétnu znaèku ako dôkaz, e
tovar, stavebné práce alebo sluby zodpovedajú týmto
osobitným charakteristikám, ak
a) podmienky na udelenie znaèky sa vzahujú len na
kritériá, ktoré súvisia s predmetom zákazky a ktoré
sú vhodné na opis predmetu zákazky,
b) podmienky na udelenie znaèky sú zaloené na objektívne overite¾ných a nediskriminaèných kritériách,
c) znaèka je výsledkom otvoreného, transparentného
procesu, na ktorom sa môu zúèastni vetky zainteresované strany vrátane orgánov tátnej správy,
spotrebite¾ov, sociálnych partnerov, výrobcov, distribútorov a mimovládnych organizácií,
d) udelenie znaèky je dostupné vetkým subjektom,
ktoré o jej udelenie majú záujem a
e) podmienky na udelenie znaèky urèila osoba, nad
ktorou hospodársky subjekt, ktorý iada o udelenie
znaèky, nemá rozhodujúci vplyv.
(8) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nevyaduje, aby tovar, stavebné práce alebo sluby spåòali
vetky podmienky na udelenie znaèky, uvedie, ktoré
z týchto podmienok vyaduje. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ nesmú vyadova konkrétnu znaèku, ak
znaèka spåòa podmienky pod¾a odseku 7 písm. b) a e),
ale na jej udelenie je potrebné splni aj ïalie podmienky, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky; v tomto prípade môu opísa predmet zákazky odkazom na podrobné pecifikácie znaèky alebo na jej èasti, ktoré súvisia
s predmetom zákazky a sú vhodné na opis predmetu
zákazky.
(9) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vyaduje konkrétnu znaèku, musí prija aj inú znaèku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyadovanej znaèky. Ak uchádzaè
alebo záujemca objektívne nemal monos získa príslunú znaèku v urèených lehotách, verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ musí prija aj iné dôkazy predloené uchádzaèom alebo záujemcom, ako je technická
dokumentácia výrobcu, za predpokladu, e preukazujú, e tovar, stavebné práce alebo sluby spåòajú podmienky na udelenie konkrétnej znaèky alebo konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávate¾ alebo
obstarávate¾ vyaduje.
52
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(10) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu v opise
predmetu zákazky, v kritériách na vyhodnotenie ponúk
alebo v zmluvných podmienkach vyadova skúobný
protokol alebo osvedèenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim èinnosti posudzovania zhody
vrátane kalibrácie, skúania, osvedèovania a inpekcie, ktorý je akreditovaný pod¾a osobitného predpisu,52)
ako dôkaz, e tovar, stavebné práce alebo sluby zodpovedajú urèenému opisu predmetu zákazky, kritériám
na vyhodnotenie ponúk alebo zmluvným podmienkam.
Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ musia akceptova
skúobný protokol alebo certifikát vydaný takýmto orgánom so sídlom v inom èlenskom táte. Ak uchádzaè
alebo záujemca objektívne nemal monos získa prísluný dokument v urèených lehotách, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ musia prija aj iné dôkazy predloené uchádzaèom alebo záujemcom, ako je napríklad
technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, e
preukazujú, e tovar, stavebné práce alebo sluby spåòajú poiadavky urèené verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om.
(11) Súané podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá
ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk. Súané podklady obsahujú aj návrh zmluvy
alebo rámcovej dohody, ktorých èas obsahu mono urèi odkazom na veobecné obchodné podmienky; ak sa
odkazuje na veobecné obchodné podmienky, musia by
súèasou súaných podkladov. V súaných podkladoch verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú, ktoré
èasti súaných podkladov musia by súèasou zmluvy
alebo rámcovej dohody; návrhy na plnenie kritérií predloené uchádzaèom alebo uchádzaèmi, s ktorými sa
uzatvára zmluva alebo rámcová dohoda, sú náleitosami zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. V súaných podkladoch
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú poiadavku
na prevod práv duevného vlastníctva, ak sa vyaduje.
(12) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu urèi
osobitné podmienky plnenia zmluvy, ak ich uvedú
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení pouitom ako výzva na súa alebo v súaných
podkladoch. Osobitné podmienky plnenia zmluvy
môu zahàòa ekonomické, sociálne, environmentálne
h¾adiská, h¾adiská súvisiace s inováciou alebo zamestnanosou; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môu týka aj subdodávate¾ov, bezpeènosti a ochrany
utajovaných skutoèností alebo bezpeènosti dodávok.
(13) Náleitosou rámcovej dohody, ako aj zmluvy,
ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej
predmetom je záväzok dodávate¾a na opakované plnenie spoèívajúce v dodaní tovaru, môe by dojednanie
zmluvných strán vo vzahu k urèeniu ceny tovaru pre
kadé opakované plnenie, pod¾a ktorého zmluvné strany poèas trvania rámcovej dohody alebo zmluvy urèujú
cenu tovaru s oh¾adom na vývoj cien porovnate¾ných
tovarov na relevantnom trhu, prièom ak sú ceny na

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú poiadavky akreditácie a doh¾adu nad
trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zruuje nariadenie (EHS) è. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
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trhu niie, ako cena urèená rámcovou dohodou alebo
zmluvou, alebo spôsobom pod¾a rámcovej dohody alebo zmluvy, urèia cenu najviac v sume priemeru medzi
tromi najniími cenami zistenými na trhu. Ak sa ceny
alebo hodnoty prvkov ponúk predkladajú v elektronickej aukcii, náleitosou rámcovej dohody alebo zmluvy
pod¾a prvej vety je dojednanie zmluvných strán, e východiskom elektronickej aukcie je cena alebo hodnota
prvkov ponúk, zistená spôsobom pod¾a prvej vety.
(14) Spôsob, akým zmluvné strany budú zisova
ceny na úèely odseku 13 je na dohode zmluvných
strán, prièom na úèely porovnania cien
a) je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie
iestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich
urèeniu ceny za opakované plnenie a
b) musia vzia do úvahy aspoò tri cenové ponuky na
identické tovary alebo zastupite¾né tovary, ak v èase
ich zisovania existujú.
(15) Náleitosou rámcovej dohody alebo zmluvy pod¾a odseku 13 môe by aj dojednanie monosti výpovede pre verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a
v urèenej lehote, ktorá nesmie by dlhia ako tri mesiace, ak dodávate¾ nie je schopný doda alebo nedodá plnenie za cenu, urèenú pod¾a odseku 13.
(16) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu v súaných podkladoch uvies intitúcie, od ktorých záujemca získa informácie o povinnostiach týkajúcich sa
daní, ochrany ivotného prostredia, ochrany práce
a pracovných podmienok platných v mieste uskutoènenia stavebných prác alebo poskytnutia sluby poèas plnenia zmluvy. Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ uvedie informácie pod¾a prvej vety v súaných
podkladoch, poiada záujemcov, aby kadý vo svojej
ponuke predloil vyhlásenie, e pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce
a pracovných podmienok; ustanovenie § 53 ods. 2 tým
nie je dotknuté.
(17) Verejný obstarávate¾ môe vytvori súané podklady aj prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska pod¾a § 13 ods. 2 písm. m); verejný obstarávate¾
alebo obstarávate¾ prijme primerané opatrenia, aby sa
týmto postupom nenaruila hospodárska súa.
§ 43
Dostupnos dokumentov k verejnému obstarávaniu
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uverejòujú
dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu
a na preukázanie splnenia podmienok úèasti, okrem
dokumentov pod¾a § 64 ods. 2, v profile a poskytujú
k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov odo
dòa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia pouitého ako výzva na súa,
oznámenia o vyhlásení súae návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení pouitom
ako výzva na súa, v oznámení o vyhlásení súae návrhov a v oznámení o koncesii verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ uvedú internetovú adresu, na ktorej sú
dokumenty a informácie pod¾a prvej vety prístupné.
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(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uverejnia súané podklady, informatívny dokument, súané podmienky a koncesnú dokumentáciu v profile v deò uverejnenia
oznámenia
o
vyhlásení
verejného
obstarávania, oznámenia o vyhlásení koncesie, oznámenia o vyhlásení súae návrhov alebo oznámenia pouitého ako výzva na súa v európskom vestníku, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(3) Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok úèasti alebo k ich èasti nemono poskytnú
pod¾a odseku 1 z dôvodu uvedeného v § 20 ods. 7, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení pouitom
ako výzva na súa, v oznámení o koncesii, v oznámení
o vyhlásení súae návrhov, e prísluný dokument
poskytnú inak ako elektronickými prostriedkami a adresu, na ktorej mono poiada o tento dokument. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ odolú súané podklady, informatívny dokument, súané podmienky,
koncesnú dokumentáciu alebo ich èas najblií pracovný deò po doruèení písomnej iadosti hospodárskeho subjektu o ich poskytnutie; o týchto hospodárskych
subjektoch sa vedie evidencia.
(4) Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok úèasti alebo k ich èasti nemono poskytnú
pod¾a odseku 1 z dôvodu ochrany dôverných informácií
pod¾a § 22 ods. 4, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
v oznámení pouitom ako výzva na súa, v oznámení
o koncesii alebo v oznámení o vyhlásení súae návrhov
opatrenia, ktoré sa vyadujú na ochranu dôverných informácií a informáciu, ako mono získa prístup k príslunému dokumentu.
(5) Ak sa vyaduje úhrada za súané podklady, koncesnú dokumentáciu alebo súané podmienky, ktoré
nie sú poskytované elektronicky, jej výka nesmie presiahnu skutoèné náklady na ich rozmnoenie. Výku
a spôsob úhrady za súané podklady, koncesnú dokumentáciu alebo súané podmienky verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení pouitom ako výzva na
súa, v oznámení o koncesií alebo v oznámení o vyhlásení súae návrhov.
§ 44
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyhodnocujú
ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cie¾om urèi ekonomicky najvýhodnejiu ponuku. Verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om urèené kritériá
musia by nediskriminaèné a musia podporova hospodársku súa.
(2) Kritérium na vyhodnotenie ponúk sa povauje za
súvisiace s predmetom zákazky, ak sa z akéhoko¾vek
h¾adiska a v ktorejko¾vek fáze ivotného cyklu výrobku,
stavby alebo sluby vzahuje k poadovanému tovaru,
stavebným prácam alebo slube, a to vrátane faktorov,
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ktoré sa týkajú konkrétneho procesu výroby, dodania
tovaru, uskutoènenia stavebných prác alebo poskytnutia sluby alebo obchodovania s nimi alebo konkrétneho procesu inej fázy ivotného cyklu výrobku, stavby
alebo sluby; to platí aj vtedy, ak tieto faktory nie sú súèasou ich materiálnej podstaty.
(3) Ponuky sa vyhodnocujú na základe
a) najlepieho pomeru ceny a kvality,
b) nákladov pouitím prístupu nákladovej efektívnosti
najmä nákladov poèas ivotného cyklu alebo
c) najniej ceny.
(4) Najlepí pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny alebo nákladov a ïalích kritérií, ktoré zahàòajú kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne h¾adiská súvisiace s predmetom zákazky a ktorými sú najmä
kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkèné vlastnosti, prístupnos, rieenia vhodné pre vetkých pouívate¾ov, sociálne, environmentálne a inovaèné charakteristické znaky, obchodovanie a jeho
podmienky, organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov urèených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môe ma
významný vplyv na úroveò plnenia, záruèný servis, pozáruèný servis, technická pomoc, dodacie podmienky,
ako je dátum dodania, spôsob dodania, lehota dodania
alebo termín ukonèenia, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti aj bezpeènos dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèia kvalitatívne kritériá na vyhodnocovanie ponúk, ak sa ponuky
vyhodnocujú na základe nákladov, ktorých prvok má
podobu pevnej ceny alebo pevných nákladov.
(6) Náklady poèas ivotného cyklu výrobku, stavby
alebo sluby môu zahàòa nieko¾ko alebo vetky náklady, ktoré
a) znáa verejný obstarávate¾, obstarávate¾ alebo iný
pouívate¾, ako sú náklady
1. súvisiace s nadobudnutím,
2. na pouívanie, ako je spotreba energie a iných
zdrojov,
3. na údrbu,
4. na ukonèenie ivotnosti, ako sú náklady na zber
a recykláciu,
b) sa pripisujú k environmentálnym externalitám spojené s výrobkom, stavbou alebo slubou poèas ivotného cyklu za predpokladu, e peòanú hodnotu
týchto nákladov mono urèi a overi; náklady môu
zahàòa náklady na emisie skleníkových plynov,
emisie iných zneèisujúcich látok a náklady na
zmieròovanie klimatických zmien.
(7) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pouije na vyhodnotenie ponúk náklady poèas ivotného
cyklu výrobku, stavby alebo sluby, v súaných podkladoch urèí metódu, ktorú pouije na výpoèet týchto
nákladov a súèasne urèí údaje, ktoré je uchádzaè povinný poskytnú na ich výpoèet.
(8) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pouije na vyhodnotenie ponúk náklady, ktoré sa pripisujú
53
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k environmentálnym externalitám, metóda pouitá na
výpoèet týchto nákladov musí spåòa tieto podmienky:
a) je zaloená na objektívne overite¾ných a nediskriminaèných kritériách; ak nebola urèená na opakované
alebo neustále uplatòovanie, nesmie neprimerane
zvýhodni alebo znevýhodni niektoré hospodárske
subjekty,
b) je dostupná vetkým zainteresovaným stranám,
c) poadované údaje na výpoèet nákladov môu poskytnú s vynaloením primeraného úsilia hospodárske subjekty konajúce s obvyklou starostlivosou
vrátane hospodárskych subjektov z tretích tátov,
ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Európska únia viazaná.
(9) Kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedie
a) verejný obstarávate¾ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
b)obstarávate¾ v oznámení pouitom ako výzva na súa, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu pod¾a § 88 ods. 3, vo výzve na predloenie ponuky alebo
vo výzve na rokovanie alebo v súaných podkladoch.
(10) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèia kadému z kritérií, okrem kritériá pod¾a odseku 3 písm. c),
relatívnu váhu, ktorú mono vyjadri urèením intervalu s prísluným maximálnym rozpätím. Relatívnu váhu
uvedie
a) verejný obstarávate¾ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súaných podkladoch alebo vo
výzve na predkladanie ponúk, alebo v informatívnom dokumente,
b) obstarávate¾ v oznámení pouitom ako výzva na súa, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu pod¾a § 88 ods. 3, vo výzve na predkladanie ponúk, vo
výzve na rokovanie alebo v súaných podkladoch.
(11) Ak nemono z preukázate¾ných dôvodov urèi relatívnu váhu jednotlivých kritérií, verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ ich uvedú v zostupnom poradí dôleitosti.
(12) Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie by
najmä dåka záruky, podiel subdodávok a intitúty zabezpeèujúce zmluvné plnenie.
§ 45
Ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie motorových
vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ zoh¾adnia energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel poèas ich ivotnosti pod¾a osobitného predpisu53) v opise
predmetu zákazky alebo v kritériách na vyhodnotenie
ponúk.
§ 46
Zábezpeka
(1) Viazanos ponuky mono zabezpeèi zábezpekou.
Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzaèa alebo zloenie finanèných prostriedkov uchádzaèom

) Zákon è. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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na úèet verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a
v banke alebo v poboèke zahraniènej banky. Zábezpeka
nesmie presiahnu
a) 5% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie by
vyia ako 500 000 eur, ak ide o nadlimitnú zákazku,
b) 3% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie by
vyia ako 100 000 eur, ak ide o podlimitnú zákazku.
(2) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vyaduje od uchádzaèov zábezpeku, jej výku uvedie
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo
v oznámení pouitom ako výzva na súa, v súaných
podkladoch urèí podmienky jej zloenia a podmienky
jej uvo¾nenia alebo vrátenia. Podmienky zloenia zábezpeky treba urèi tak, aby si spôsob zloenia zábezpeky mohol vybra uchádzaè.
(3) Ak bola zábezpeka zloená na úèet v banke alebo
v poboèke zahraniènej banky, verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ vrátia zábezpeku uchádzaèom aj s úrokmi, ak im ich táto banka alebo poboèka zahraniènej
banky poskytuje.
(4) Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a, ak uchádzaè
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk
alebo
b) neposkytne súèinnos alebo odmietne uzavrie
zmluvu alebo rámcovú dohodu pod¾a § 56 ods. 10 a
15.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvo¾nia alebo
vrátia uchádzaèovi zábezpeku do siedmich dní odo dòa
a) márneho uplynutia lehoty na doruèenie námietky,
ak ho verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vylúèil
z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávate¾ zruí pouitý postup zadávania zákazky,
b) uzavretia zmluvy.
§ 47
Variantné rieenia
(1) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe
uchádzaèom povoli predloenie variantných rieení.
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo
v oznámení pouitom ako výzva na súa verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú, èi povo¾ujú predloenie
variantných rieení. Na variantné rieenia, ktoré neboli
povolené, sa neprihliada. Variantné rieenia musia súvisie s predmetom zákazky.
(2) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ v súaných podkladoch uvedie minimálne poiadavky, ktoré
musia variantné rieenia spåòa, a osobitné poiadavky
na ich predloenie, najmä to, èi sa variantné rieenia
môu predloi len vtedy, ak sa predloí aj ponuka, ktorá nie je variantným rieením. Urèené kritériá na vyhodnotenie ponúk sa uplatnia aj na variantné rieenia,
ktoré spåòajú minimálne poiadavky.
(3) Vyhodnocujú sa len variantné rieenia, ktoré spåòajú minimálne poiadavky urèené verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om. Variantné rieenie nemono vylúèi z dôvodu, e zo zákazky na dodanie
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tovaru sa stane zákazka na poskytnutie sluby alebo
zo zákazky na poskytnutie sluby sa stane zákazka
na dodanie tovaru.
§ 48
Vysvetlenie
Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ bezodkladne
poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia
podmienok úèasti vetkým záujemcom, ktorí sú im
známi, najneskôr vak es dní pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úèasti za
predpokladu, e o vysvetlenie záujemca poiada dostatoène vopred; ak sa pouije zrýchlený postup z dôvodu
naliehavej udalosti, je táto lehota tyri dni.
§ 49
Predkladanie ponúk
(1) Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie
ponúk. Ak sa ponuka
a)predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného
mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu uchádzaèa a heslom súae,
b) doruèuje prostredníctvom poty, iného doruèovate¾a alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením
obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzaèa s oznaèením súa a heslom súae.
(2) Ak sa ponuka doruèuje osobne, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vydajú potvrdenie o jej prevzatí,
v ktorom uvedú dátum, èas a miesto prevzatia ponuky.
Ak sa ponuka predkladá elektronicky, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ elektronicky potvrdia jej prijatie
uchádzaèovi.
(3) Ponuka predloená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
a) nesprístupní, ak je predloená v elektronickej podobe,
b) vráti uchádzaèovi neotvorená, ak je doruèená v listinnej podobe.
(4) Elektronická ponuka musí by predloená v urèených komunikaèných formátoch a urèeným spôsobom
tak, aby bola zabezpeèená pred zmenou jej obsahu; ak
sa vyaduje kódovanie a ifrovanie, musí by predloená vo vopred urèených formátoch kódovania a ifrovania. Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vylúèi
uchádzaèa, ak
a) nedodral urèený spôsob komunikácie,
b) obsah jeho ponuky nie je moné sprístupni alebo
c) nepredloil ponuku vo vyadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ïalie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.
(5) Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú èas týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, oznaèenú slovom Kritériá a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú
èas ponuky, oznaèenú slovom Ostatné. Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenos a uzavretos sa zabezpeèí
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elektronickými prostriedkami tak, aby bola zabezpeèená neporuite¾nos a integrita jednotlivých èastí, ich
oddelite¾nos a samostatné sprístupnenie.
(6) Ponuka sa nemusí predklada pod¾a odseku 5, ak
sa
a) vo verejnej súai postupuje pod¾a § 66 ods. 7,
b) zákazka zadáva v rámci dynamického nákupného
systému,
c) vyaduje predkladanie ponúk pod¾a § 50.
(7) Uchádzaè môe predloi iba jednu ponuku.
Uchádzaè nemôe by v tom istom postupe zadávania
zákazky èlenom skupiny dodávate¾ov, ktorá predkladá
ponuku. Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vylúèi uchádzaèa, ktorý je súèasne èlenom skupiny dodávate¾ov.
§ 50
Elektronický katalóg
(1) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe vyadova, aby sa ponuky predkladali vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický
katalóg,
ak
vyaduje
predkladanie
elektronických ponúk. K ponuke predloenej vo forme
elektronického katalógu môu by priloené ïalie dokumenty, ktorými sa ponuka skompletizuje.
(2) Uchádzaè alebo záujemca vypracuje a predloí
elektronický katalóg pod¾a poiadaviek verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a na predmet zákazky a v poadovaných formátoch kódovania. Elektronický katalóg musí zodpoveda poiadavkám na elektronické
prostriedky komunikácie, ako aj ïalím poiadavkám,
ktoré urèil verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú
a) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení pouitom ako výzva na súa, èi vyadujú, aby sa ponuky predkladali vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali
elektronický katalóg,
b) v súaných podkladoch vetky potrebné informácie
pod¾a § 20 ods. 11 a 12 týkajúce sa formátu kódovania, pouitých elektronických prostriedkov komunikácie, podmienok technického pripojenia a pecifikácií katalógu.
§ 51
Komisia
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní
na vyhodnotenie ponúk zriadi najmenej trojèlennú komisiu. Èlenovia komisie musia ma odborné vzdelanie
alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky
alebo koncesie; verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú
oprávnení spracúva dokumenty v nevyhnutnom rozsahu na tento úèel. Komisia je spôsobilá vyhodnocova
predloené ponuky, ak je súèasne prítomná väèina jej
èlenov.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu na za54

) § 116 Obèianskeho zákonníka.
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bezpeèenie transparentnosti vymenova do komisie aj
ïalích èlenov bez práva vyhodnocova ponuky.
(3) Èlen komisie musí by bezúhonný. Za bezúhonného sa povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
trestný èin súvisiaci s verejným obstarávaním alebo za
niektorý z trestných èinov pod¾a § 32 ods. 1 písm. a).
(4) Èlenom komisie nesmie by osoba, ktorá je alebo
v èase jedného roka pred vymenovaním za èlena komisie bola
a) uchádzaèom, ktorým je fyzická osoba,
b) tatutárnym orgánom, èlenom tatutárneho orgánu, èlenom dozorného orgánu alebo iného orgánu
uchádzaèa, ktorým je právnická osoba,
c) spoloèníkom alebo èlenom právnickej osoby, ktorá
je uchádzaèom alebo tichým spoloèníkom uchádzaèa,
d) zamestnancom uchádzaèa, zamestnancom záujmového zdruenia podnikate¾ov, ktorého je uchádzaè
èlenom.
(5) Èlenom komisie nesmie by ani
a) blízka osoba54) osobe uvedenej v odseku 4 a
b)osoba, u ktorej mono ma pochybnos o jej nezaujatosti vo vzahu k uchádzaèovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podie¾ala na príprave dokumentov v danom verejnom obstarávaní na strane
záujemcu alebo uchádzaèa, alebo ktorej môe vzniknú výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.
(6) Èlen komisie po oboznámení sa so zoznamom
uchádzaèov potvrdí èestným vyhlásením verejnému
obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi, e nenastali
skutoènosti pod¾a tohto zákona, pre ktoré nemôe by
èlenom komisie, alebo oznámi verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi, e nastali skutoènosti pod¾a
tohto zákona, pre ktoré nemôe by èlenom komisie.
(7) Èlen komisie je povinný bez zbytoèného odkladu
oznámi verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi, e nastali skutoènosti, pre ktoré nemôe by èlenom komisie vdy, keï takéto skutoènosti v priebehu
verejného obstarávania nastanú.
(8) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu spolu
so zriadením komisie urèi náhradníkov; náhradník
musí spåòa rovnaké podmienky, ako èlen komisie. Ak
sa v priebehu verejného obstarávania zníi poèet èlenov
komisie pod minimálny poèet pod¾a tohto zákona, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ komisiu doplnia z náhradníkov, ak boli urèení.
§ 52
Otváranie ponúk
(1) Najneskôr v deò otvárania èastí ponúk, oznaèených ako Ostatné a èastí ponúk, oznaèených ako
Kritériá sú verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ povinní zverejni v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania prísluných èastí ponúk; bez splnenia tejto povinnosti nie je moné vykona otváranie ponúk.
Otváranie ponúk vykoná komisia tak, e najskôr overí
neporuenos ponúk a následne otvorí ponuky a èasti

Strana 3328

Zbierka zákonov è. 343/2015

ponúk, oznaèené ako Ostatné. Po otvorení èastí ponúk, oznaèených ako Ostatné sa vykonajú vetky
úkony pod¾a tohto zákona, spoèívajúce vo vyhodnotení
týchto èastí ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení týchto èastí ponúk, pri verejnej súai aj vo vyhodnotení
splnenia podmienok úèasti a vylúèení uchádzaèov alebo vylúèení ponúk uchádzaèov.
(2) Otváranie èastí ponúk, oznaèených ako Kritériá
vykoná komisia najskôr v deò, nasledujúci po dni
a) márneho uplynutia lehoty na doruèenie iadosti
o nápravu pod¾a § 164 ods. 1 alebo márneho uplynutia lehoty na doruèenie námietok pod¾a § 170 ods. 3
písm. c) vetkým oprávneným osobám, ak nedolo
k vylúèeniu iadneho záujemcu, uchádzaèa alebo
úèastníka ani k vylúèeniu iadnej ponuky,
b) márneho uplynutia lehoty na doruèenie námietok
pod¾a § 170 ods. 3 písm. a) a b) vetkým oprávneným
osobám, ak nedolo k vylúèeniu iadneho záujemcu,
uchádzaèa alebo úèastníka ani k vylúèeniu iadnej
ponuky a bola vèas doruèená aspoò jedna iados
o nápravu,
c) márneho uplynutia lehoty na doruèenie námietok
pod¾a § 170 ods. 3 písm. d) vetkým oprávneným
osobám, ak dolo k vylúèeniu aspoò jedného záujemcu, uchádzaèa alebo úèastníka alebo k vylúèeniu aspoò jednej ponuky, ak nebola vèas doruèená
iados o nápravu alebo neboli vèas doruèené námietky pod¾a § 170 ods. 3 písm. a) a c),
d) keï nastane jedna z týchto skutoèností, ak boli vèas
doruèené aspoò jedny námietky:
1. doruèenie rozhodnutia úradu pod¾a § 174 ods. 1
verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi,
2. márne uplynutie lehoty na podanie odvolania
vetkým oprávneným osobám, deò právoplatnosti rozhodnutia úradu pod¾a § 175 ods. 2 alebo ods.
3,
3. doruèenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi.
(3) Otváranie èastí ponúk, oznaèených ako Kritériá
vykoná komisia len vo vzahu k ponukám, ktoré neboli
vylúèené, a to na mieste a v èase oznámenom uchádzaèom, ktorých ponuky neboli vylúèené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním èastí ponúk, oznaèených
ako Kritériá musí by aspoò pä pracovných dní. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní umoni
úèas na otváraní èastí ponúk, oznaèených ako Kritériá vetkým uchádzaèom, ktorí predloili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúèená. Komisia overí neporuenos èastí ponúk,
oznaèených ako Kritériá a zverejní obchodné mená
alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov vetkých uchádzaèov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadri èíslom, urèených verejným
obstarávate¾om a obstarávate¾om na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v èastiach ponúk, oznaèených ako Kritériá sa nezverejòujú.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ najneskôr do
piatich dní odo dòa otvárania èastí ponúk, oznaèených
ako Kritériá polú vetkým uchádzaèom, ktorí predloili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých
ponuka nebola vylúèená, zápisnicu z otvárania týchto
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èastí ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené pod¾a odseku 3.
(5) Ponuky sa otvárajú na mieste a v èase uvedenom
a) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení pouitom ako výzva na súa, ak sa vo
verejnej súai postupuje pod¾a § 66 ods. 7 alebo ak
sa vyaduje predkladanie ponúk pod¾a § 50,
b) vo výzve na predkladanie ponúk, ak sa zákazka zadáva v rámci dynamického nákupného systému.
(6) Ak sa ponuky otvárajú pod¾a odseku 5, verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní umoni úèas
na otváraní ponúk vetkým uchádzaèom, ktorí predloili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pred otvorením ponúk sa overí neporuenos ponúk a zverejnia
sa obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov vetkých uchádzaèov a ich
návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadri èíslicou, urèených verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené
v ponuke sa nezverejòujú. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ najneskôr do piatich dní odo dòa otvárania
ponúk polú vetkým uchádzaèom, ktorí predloili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk.
§ 53
Vyhodnocovanie ponúk
(1) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.
Komisia vyhodnotí ponuky z h¾adiska splnenia poiadaviek verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a na
predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností overí správnos informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzaèi; ak ide o zákazku v oblasti obrany
a bezpeènosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z h¾adiska
poiadaviek na bezpeènos a ochranu utajovaných
skutoèností a bezpeènos dodávok. Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vyadoval od uchádzaèov zábezpeku, komisia posúdi zloenie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti
v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzaè poskytol, písomne poiada o vysvetlenie ponuky a ak je to
potrebné aj o predloenie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôe dôjs k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovauje odstránenie zrejmých chýb v písaní a poèítaní.
(2) Ak sa pri urèitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzahu k tovaru, stavebným prácam
alebo slube, komisia písomne poiada uchádzaèa o vysvetlenie týkajúce sa tej èasti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Vysvetlenie sa môe týka najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti
výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných sluieb,
b) technického rieenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzaè k dispozícii na dodanie
tovaru, na uskutoènenie stavebných prác, na poskytnutie sluby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo
osobitosti sluby navrhovanej uchádzaèom,
d) dodriavania povinností v oblasti ochrany ivotného
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prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva pod¾a osobitných predpisov,47)
e) dodriavania povinností voèi subdodávate¾om,
f) monosti uchádzaèa získa tátnu pomoc.
(3) Ak boli predloené najmenej tri ponuky od uchádzaèov, ktorí spåòajú podmienky úèasti, ktoré spåòajú
poiadavky verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je
vdy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej
o
a) 15% niiu, ako priemer cien plnenia pod¾a ostatných ponúk okrem ponuky s najniou cenou alebo
b) 10% niiu, ako je cena plnenia pod¾a ponuky s druhou najniou cenou plnenia.
(4) Komisia zoh¾adní vysvetlenie ponuky uchádzaèom v súlade s poiadavkou pod¾a odseku 1 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzaèom, ktoré vychádza z predloených dôkazov.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vylúèia ponuku, ak
a) uchádzaè nezloil zábezpeku pod¾a urèených podmienok,
b) ponuka nespåòa poiadavky na predmet zákazky
alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných
na vypracovanie ponuky,
c) uchádzaè nedoruèí písomné vysvetlenie ponuky na
základe poiadavky pod¾a odseku 1 do
1. dvoch pracovných dní odo dòa odoslania iadosti
o vysvetlenie, ak komisia neurèila dlhiu lehotu
a komunikácia sa uskutoèòuje prostredníctvom
elektronických prostriedkov,
2. piatich pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti o vysvetlenie, ak komisia neurèila dlhiu lehotu
a komunikácia sa uskutoèòuje inak ako pod¾a prvého bodu,
d) uchádzaèom predloené vysvetlenie ponuky nie je
svojim obsahom v súlade s poiadavkou pod¾a odseku 1,
e) uchádzaè nedoruèí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo
dòa doruèenia iadosti, ak komisia neurèila dlhiu
lehotu,
f) uchádzaèom predloené vysvetlenie mimoriadne
nízkej ponuky a dôkazy dostatoène neodôvodòujú
nízku úroveò cien alebo nákladov najmä s oh¾adom
na skutoènosti pod¾a odseku 2,
g) uchádzaè poskytol nepravdivé informácie alebo
skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h) uchádzaè sa pokúsil neoprávnene ovplyvni postup
verejného obstarávania.
(6) Ak uchádzaè odôvodòuje mimoriadne nízku ponuku získaním tátnej pomoci, musí by schopný v primeranej lehote urèenej komisiou preukáza, e mu
tátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami
vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ vylúèi ponuku.
(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní písomne oznámi uchádzaèovi vylúèenie s uvedením
a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloenej ponuky s technickými pecifikáciami, výkon-
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nostnými poiadavkami a funkènými poiadavkami
na predmet zákazky alebo koncesie urèenými verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om,
b) dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloenej ponuky s poiadavkami na bezpeènos a ochranu utajovaných skutoèností alebo poiadavkami na bezpeènos
dodávok
urèenými
verejným
obstarávate¾om alebo obstarávate¾om, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti,
c) lehoty, v ktorej môu by doruèené námietky.
(8) Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúèené, pod¾a kritérií urèených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, v oznámení o koncesii, v oznámení pouitom ako výzva na súa alebo v súaných
podkladoch, ktoré sú nediskriminaèné a podporujú
hospodársku súa.
(9) O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu,
ktorú podpisujú prítomní èlenovia komisie. Zápisnica
obsahuje najmä
a) zoznam èlenov komisie,
b) zoznam vetkých uchádzaèov, ktorí predloili ponuky,
c) zoznam vylúèených uchádzaèov s uvedením dôvodu
ich vylúèenia,
d) dôvody vylúèenia mimoriadne nízkych ponúk,
e) poradie uchádzaèov a identifikáciu úspeného
uchádzaèa alebo úspených uchádzaèov s uvedením dôvodov úspenosti ponuky alebo ponúk; podiel
subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súa, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok úèasti,
f) dôvody, pre ktoré èlen komisie odmietol podpísa zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.
(10) Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi.
(11) Èlenovia komisie nesmú poskytova informácie
o obsahu ponúk poèas vyhodnocovania ponúk. Na èlena komisie sa vzahuje povinnos pod¾a § 22.
§ 54
Elektronická aukcia
(1) Elektronická aukcia na úèely tohto zákona je opakujúci sa proces, ktorý vyuíva elektronické systémy
certifikované pod¾a § 151 na predkladanie
a) nových cien upravených smerom nadol,
b) nových cien upravených smerom nadol a nových
hodnôt, ktoré sa týkajú urèitých prvkov ponúk, alebo
c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú urèitých prvkov ponúk.
(2) Úèelom elektronickej aukcie je zostavi poradie
ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa
uskutoèní po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
Elektronická aukcia sa nepouije, ak ide o zákazku na
poskytnutie sluby a zákazku na uskutoènenie stavebných prác, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie
a poradie ponúk nemono zostavi automatizovaným
vyhodnotením.
(3) Vo verejnej súai, v uej súai alebo v rokovacom konaní so zverejnením môu verejný obstarávate¾
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a obstarávate¾ pri zadávaní zákazky poui elektronickú aukciu, ak mono presne urèi technické poiadavky týkajúce sa predmetu zákazky. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môu poui elektronickú aukciu aj pri
zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného
systému a pri opätovnom otvorení súae medzi vetkými úèastníkmi rámcovej dohody. Pri pouití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejòuje a neposiela
uchádzaèom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

sahuje relatívnu váhu jednotlivých kritérií urèených
na vyhodnotenie ponúk na základe najlepieho pomeru ceny a kvality alebo nákladov pouitím prístupu nákladovej efektívnosti, ktoré boli uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
v oznámení pouitom ako výzva na súa alebo v súaných podkladoch; na tento úèel sa vak prípadné
rozpätie vopred zredukuje na urèitú hodnotu,
e) osobitný vzorec pre kadé variantné rieenie, ak je
povolené.

(4) Ak je kritériom na vyhodnotenie ponúk najniia
cena, východiskom elektronickej aukcie sú ceny. Ak sa
ponuky vyhodnocujú na základe najlepieho pomeru
ceny a kvality alebo nákladov pouitím prístupu nákladovej efektívnosti, východiskom elektronickej aukcie
sú
a) ceny,
b) ceny a nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v súaných podkladoch, alebo
c) nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v súaných podkladoch.

(8) Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe najlepieho pomeru ceny a kvality alebo nákladov pouitím prístupu nákladovej efektívnosti, k výzve na úèas v elektronickej aukcii sa priloí výsledok celkového
vyhodnotenia príslunej ponuky pod¾a odseku 6.

(5) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pouije elektronickú aukciu, uvedie túto skutoènos v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení pouitom ako výzva na súa. Súané podklady
obsahujú najmä
a) prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, za predpokladu, e sú kvantifikovate¾né a dajú sa vyjadri v èíslach alebo percentách,
b) limity hodnôt, ktoré mono predloi, vyplývajúce
z technických poiadaviek týkajúcich sa predmetu
zákazky,
c) informácie, ktoré budú uchádzaèom sprístupnené
v priebehu elektronickej aukcie, a ak to prichádza do
úvahy, aj uvedenie termínu ich sprístupnenia,
d) prísluné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie,
e) podmienky, za ktorých uchádzaèi môu predklada
ponuky, najmä minimálne rozdiely, ktoré sa budú
pri predkladaní ponúk vyadova, ak to prichádza do
úvahy,
f) prísluné informácie týkajúce sa pouitého elektronického zariadenia, podmienky a pecifikácie technického pripojenia.
(6) Pred zaèatím elektronickej aukcie verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyhodnotia ponuky pod¾a kritérií
na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej
jednotlivým kritériám.
(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyzvú elektronickými prostriedkami súèasne vetkých uchádzaèov,
ktorí neboli vylúèení a ktorých ponuky spåòajú urèené
poiadavky, na úèas v elektronickej aukcii. Výzva
na úèas v elektronickej aukcii obsahuje najmä
a) vetky prísluné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k pouívanému elektronickému zariadeniu,
b) dátum a èas zaèatia elektronickej aukcie,
c) spôsob skonèenia elektronickej aukcie,
d) vzorec na urèenie automatizovaného prehodnotenia
poradia na základe predloených nových cien alebo
nových hodnôt pod¾a odseku 4 druhej vety, ktorý ob-

(9) Elektronickú aukciu mono uskutoèni v nieko¾kých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronickú
aukciu nemono zaèa skôr ako dva pracovné dni odo
dòa odoslania výzvy na úèas v elektronickej aukcii.
(10) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ poèas kadej
etapy elektronickej aukcie bezodkladne oznamujú
vetkým uchádzaèom dostatoèné informácie, ktoré im
umoòujú zisti v kadom okamihu ich relatívne
umiestnenie. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu
oznamova aj ïalie informácie týkajúce sa ostatných
predloených cien alebo hodnôt parametrov, ak je to
uvedené v súaných podkladoch. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môu kedyko¾vek poèas elektronickej
aukcie zverejni poèet uchádzaèov v urèitej etape elektronickej aukcie, nesmie vak uvies ich totonos.
(11) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ skonèia
elektronickú aukciu jedným alebo viacerými uvedenými spôsobmi:
a) vo výzve na úèas v elektronickej aukcii sa vopred
uvedie dátum a èas jej skonèenia,
b) ak nedostanú iadne ïalie nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spåòajú poiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú vo výzve na úèas
v elektronickej aukcii lehotu od prijatia poslednej
ponuky do skonèenia elektronickej aukcie,
c) ak sa dokonèil poèet etáp v elektronickej aukcii, ktorý bol pevne urèený vo výzve na úèas v elektronickej
aukcii.
(12) Ak verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ skonèia
elektronickú aukciu pod¾a odseku 11 písm. c), prípadne v kombinácii so spôsobom pod¾a odseku 11 písm. b),
vo výzve na úèas v elektronickej aukcii uvedú harmonogram kadej etapy elektronickej aukcie.
(13) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ po skonèení
elektronickej aukcie uzavrú zmluvu alebo rámcovú dohodu na základe výsledku elektronickej aukcie.
(14) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmú pouíva elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil
hospodárskej súai, ani nesmú meni predmet zákazky, ktorý bol definovaný v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponuky.
(15) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nie sú povinní poui elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúèastnil len jeden uchádzaè.
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§ 55
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
(1) Ak nedolo k predloeniu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úèasti skôr, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní po vyhodnotení ponúk
vyhodnoti splnenie podmienok úèasti uchádzaèmi,
ktorí sa umiestnili na prvom a treom mieste v poradí.
Ak dôjde k vylúèeniu uchádzaèa alebo uchádzaèov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok úèasti ïalieho uchádzaèa alebo uchádzaèov v poradí tak, aby
uchádzaèi umiestnení na prvom a treom mieste
v novo zostavenom poradí spåòali podmienky úèasti za
predpokladu, e existuje dostatoèný poèet uchádzaèov.
Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzaèmi sa postupuje primerane pod¾a prvej vety a druhej
vety. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ písomne poiadajú uchádzaèov o predloenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok úèasti v lehote nie kratej
ako pä pracovných dní odo dòa doruèenia iadosti
a vyhodnotia ich pod¾a § 40.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní po
vyhodnotení ponúk, po skonèení postupu pod¾a odseku 1 a po odoslaní vetkých oznámení o vylúèení uchádzaèa, záujemcu alebo úèastníka bezodkladne písomne oznámi vetkým uchádzaèom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane
poradia uchádzaèov a súèasne uverejni informáciu
o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzaèov
v profile. Úspenému uchádzaèovi alebo uchádzaèom
oznámia, e jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspenému uchádzaèovi oznámia, e neuspel a dôvody
neprijatia jeho ponuky. Neúspenému uchádzaèovi
v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj
identifikáciu úspeného uchádzaèa alebo uchádzaèov,
informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môe by doruèená
námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávate¾
a obstarávate¾.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ neposkytnú
informácie týkajúce sa zadávania zákazky alebo koncesie, uzavierania rámcových dohôd alebo zaradenia do
dynamického nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom
alebo by mohlo pokodi oprávnené záujmy iných osôb,
alebo by bránilo hospodárskej súai.
§ 56
Uzavretie zmluvy
(1) Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva nesmie by v rozpore so súanými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou a s ponukou predloenou úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmie uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s uchádzaèom alebo uchádzaèmi, ktorí nemajú v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných
uívate¾ov výhod, alebo ktorých subdodávatelia pod¾a
odseku 16, ktorí sú verejnému obstarávate¾ovi a obsta-
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rávate¾ovi známi v èase uzavretia zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ zároveò nesmie uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzaèom alebo uchádzaèmi, pokia¾
osoby pod¾a § 33 ods. 2, ktorých finanèné zdroje uchádzaè alebo uchádzaèi vyuili na preukázanie finanèného a ekonomického postavenia alebo osoby pod¾a § 34
ods. 3, ktorých technické a odborné kapacity uchádzaè
alebo uchádzaèi vyuili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri
koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných
uívate¾ov výhod.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu uzavrie zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu
s úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr
estnásty deò odo dòa odoslania informácie o výsledku
vyhodnotenia ponúk pod¾a § 55, ak nebola doruèená
iados o nápravu, ak iados o nápravu bola doruèená
po uplynutí lehoty pod¾a § 164 ods. 3 alebo ak neboli
doruèené námietky pod¾a § 170; to neplatí, ak ide
o priame rokovacie konanie, v ktorom mono vyzva na
rokovanie jedného záujemcu a uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom.
(5) Ak bola doruèená iados o nápravu v lehote pod¾a
§ 164 ods. 3, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu
uzavrie zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú
zmluvu s úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi
najskôr estnásty deò po uplynutí lehoty na vykonanie
nápravy pod¾a § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli doruèené
námietky pod¾a § 170 ods. 4.
(6) Ak iados o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu uzavrie zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspeným
uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr estnásty deò
odo dòa odoslania oznámenia o zamietnutí iadosti
o nápravu pod¾a § 165 ods. 3 písm. b), ak neboli doruèené námietky pod¾a § 170 ods. 4.
(7) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nekonal v iadosti o nápravu a ak neboli doruèené námietky
pod¾a § 170 ods. 4, môe uzavrie zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi najskôr estnásty deò po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie iadosti o nápravu pod¾a § 165 ods. 3.
(8) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov
4 a 7, ak boli doruèené námietky, verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môu uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspeným uchádzaèom
alebo uchádzaèmi, ak nastane jedna z týchto skutoèností:
a) doruèenie rozhodnutia úradu pod¾a § 174 ods. 1 verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi,
b) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania vetkým oprávneným osobám, dòom právoplatnosti rozhodnutia úradu pod¾a § 175 ods. 2 alebo ods. 3,
c) doruèenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému
obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi.
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(9) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
najskôr jedenásty deò odo dòa uverejnenia oznámenia
pod¾a § 26 ods. 7 v európskom vestníku. Tým nie sú
dotknuté ustanovenia odsekov 5 a 8.
(10) Úspený uchádzaè alebo uchádzaèi sú povinní
poskytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi
riadnu súèinnos potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli
by uzavreté do 10 pracovných dní odo dòa uplynutia
lehoty pod¾a odsekov 4 a 9, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
(11) Úspený uchádzaè alebo uchádzaèi, ich subdodávatelia pod¾a odseku 16 a ich osoby pod¾a § 33 ods. 2
a § 34 ods. 3 sú povinní na úèely poskytnutia riadnej
súèinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody ma v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod.
(12) Ak úspený uchádzaè alebo uchádzaèi odmietnu
uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nie sú splnené povinnosti pod¾a odseku 10
alebo odseku 11, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
môu uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzaèom alebo uchádzaèmi, ktorí sa
umiestnili ako druhí v poradí.
(13) Ak uchádzaè alebo uchádzaèi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, neposkytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi riadnu
súèinnos potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli by
uzavreté do 10 pracovných dní odo dòa, keï boli na ich
uzavretie písomne vyzvaní alebo ak uchádzaè alebo
uchádzaèi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, ich
subdodávatelia pod¾a odseku 16 a ich osoby pod¾a § 33
ods. 2 a § 34 ods. 3 nesplnia povinnos pod¾a odseku
11, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu uzavrie
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s uchádzaèom alebo uchádzaèmi, ktorí sa umiestnili
ako tretí v poradí.
(14) Uchádzaè alebo uchádzaèi, ktorí sa umiestnili
ako tretí v poradí, ich subdodávatelia pod¾a odseku 16
a ich osoby pod¾a § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3, sú povinní
splni povinnos pod¾a odseku 11 a poskytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi riadnu súèinnos, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody tak, aby mohli by uzavreté do
10 pracovných dní odo dòa, keï boli na ich uzavretie
písomne vyzvaní.
(15) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení pouitom ako výzva na súa alebo v oznámení
o koncesii urèi, e lehota pod¾a odsekov 10, 13 a 14 je
dlhia ako 10 pracovných dní.
(16) Povinnos ma zapísaných koneèných uívate¾ov
výhod v registri koneèných uívate¾ov výhod sa vzahuje na subdodávate¾a, ktorý sa má podie¾a na dodaní plnenia v sume najmenej 30% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzaèa, ak ide o nadlimitnú zákazku,
ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov
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eur alebo v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzaèa, ak ide o inú zákazku.
(17) Povinnos pod¾a odseku 16 sa vzahuje na subdodávate¾a po celú dobu trvania zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.
(18) Povinnos ma zapísaných koneèných uívate¾ov
výhod v registri koneèných uívate¾ov výhod sa vzahuje na kadého èlena skupiny dodávate¾ov.
§ 57
Zruenie verejného obstarávania
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ zruia verejné
obstarávanie alebo jeho èas, ak
a) ani jeden uchádzaè alebo záujemca nesplnil podmienky úèasti vo verejnom obstarávaní a uchádzaè
alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote pod¾a
tohto zákona,
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predloených ponúk nezodpovedá poiadavkám urèeným pod¾a § 42 alebo § 45 a uchádzaè
nepodal námietky v lehote pod¾a tohto zákona,
d) jeho zruenie nariadil úrad.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu zrui
verejné obstarávanie alebo jeho èas aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zrete¾a, pre
ktoré nemono od verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a poadova, aby vo verejnom obstarávaní pokraèovali, najmä ak sa zistilo poruenie tohto zákona,
ktoré má alebo by mohlo ma zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predloených
viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predloených ponukách sú vyie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predloená len jedna ponuka a verejný
obstarávate¾ alebo obstarávate¾ nezruil verejné obstarávanie alebo jeho èas, je povinný zverejni v profile
odôvodnenie, preèo verejné obstarávanie nezruil.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní
bezodkladne upovedomi vetkých uchádzaèov alebo
záujemcov o zruení pouitého postupu zadávania zákazky, koncesie alebo jeho èasti s uvedením dôvodu
a oznámi postup, ktorý pouijú pri zadávaní zákazky
na pôvodný predmet zákazky alebo pôvodný predmet
koncesie.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v oznámení
o výsledku verejného obstarávania uvedú, èi zadávanie
zákazky alebo zadávanie koncesie bude predmetom
opätovného uverejnenia.
Dynamické nákupné systémy
§ 58
(1) Dynamický nákupný systém je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky v rozsahu skupiny
alebo jej èasti pod¾a slovníka obstarávania na tovary,
stavebné práce alebo sluby, ktoré sú bene dostupné
na trhu, ktorý
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a) je vytvorený na zadanie zákazky na urèitú dobu, najviac na tyri roky,
b) realizuje zadávanie zákazky a komunikáciu medzi
verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om
a uchádzaèom alebo záujemcom len elektronickými
prostriedkami a dokumentami v elektronickej podobe,
c) je poèas doby, na ktorú je zriadený, bezodplatne prístupný pre vetkých záujemcov, ktorí spåòajú podmienky zaradenia do dynamického nákupného systému v òom,
d) je dostupný na verejne prístupnom webovom sídle
verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a alebo
na inom webovom sídle.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu na zadanie zákazky poui dynamický nákupný systém. Ministerstvo vnútra môe na úèely pod¾a § 15 ods. 4 zriadi informaèný systém, prostredníctvom ktorého je
moné vytvára a pouíva dynamické nákupné systémy na zadanie zákazky.
(3) Pri zadávaní zákazky s pouitím dynamického nákupného systému sa primerane pouije postup ustanovený pre uiu súa.
(4) Vyuitím dynamického nákupného systému nie je
moné uzavrie rámcovú dohodu ani zada koncesiu.
(5) Ak nie je v tomto paragrafe a § 59 a 61 ustanovené inak, na dynamické nákupné systémy sa vzahuje
prvá èas tohto zákona, okrem § 2 ods. 5 písm. g), § 4,
§ 20 ods. 2 a 12 a primerane sa pouijú druhá èas prvá
hlava tohto zákona, okrem § 46, § 47, § 49 ods. 4 a 5,
§ 52, § 54 a druhá èas tretia hlava tohto zákona, okrem
§ 89 a 99.
(6) Na dynamické nákupné systémy sa vzahujú revízne postupy pod¾a iestej èasti tvrtej hlavy tohto zákona, prièom
a) sa nepouije § 166 a doruèenie informácie o skutoènostiach pod¾a § 166 zabezpeèuje automatizovaným
spôsobom funkcia dynamického nákupného systému, na to urèená, a to bezodkladne po tom, ako nastanú,
b) otváraním èastí ponúk oznaèených ako Ostatné sa
rozumie zaradenie do dynamického nákupného systému a otváraním èastí ponúk oznaèených ako Kritériá sa rozumie vyhodnotenie ponúk predloených
v rámci verejného obstarávania v dynamickom nákupnom systéme.
§ 59
(1) Zadávaniu kadej zákazky s pouitím dynamického nákupného systému predchádza vytvorenie dynamického nákupného systému vo vzahu k tejto zákazke
a zaradenie záujemcov o zadanie zákazky do tohto dynamického nákupného systému.
(2) Na úèely vytvorenia dynamického nákupného
systému verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
a) uverejnia oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedú, e sa pouíva dynamický nákupný systém a uvedú adresu webového sídla, na
ktorej mono získa informácie pod¾a písmena c)
a urèia lehotu na predkladanie iadostí o zaradenie
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do dynamického nákupného systému v trvaní najmenej 30 dní,
b) v súaných podkladoch okrem iného uvedú povahu
predpokladaných nákupov v rámci dynamického
nákupného systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa tohto systému, pouívaných elektronických zariadení, podmienok a pecifikácií technického pripojenia,
c) ponúknu neobmedzený, priamy prístup elektronickými prostriedkami k súaným podkladom a ku
vetkým doplòujúcim podkladom od uverejnenia
oznámenia a do ukonèenia pouívania dynamického nákupného systému,
d) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedú podmienky úèasti a formu, v akej má by predloená informácia o sortimente tovarov, stavebných
prác a sluieb vo vzahu k povahe predpokladaných
nákupov, ktoré záujemca bene ponúka na trhu.
(3) Poèas trvania dynamického nákupného systému
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ umonia kadému
záujemcovi predloenie iadosti o zaradenie do dynamického nákupného systému, ktorá obsahuje dokumenty, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok úèasti a poiadaviek pod¾a odseku 2.
(4) iados o zaradenie do vytvoreného dynamického
nákupného systému verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyhodnotia do 10 pracovných dní odo dòa jej doruèenia. Lehotu na vyhodnotenie iadosti o zaradenie do
vytvoreného dynamického nákupného systému môu
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ predåi, ak nevydali iadnu výzvu na predkladanie ponúk.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ bezodkladne
informujú záujemcu o jeho zaradení do vytvoreného
dynamického nákupného systému alebo mu oznámia
dôvody nezaradenia.
§ 60
(1) Pri kadej konkrétnej zákazke verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyzvú na predloenie ponuky vetkých záujemcov, ktorí boli zaradení do dynamického
nákupného systému a ktorí poiadali o zaradenie najneskôr 15 dní pred odoslaním výzvy na predkladanie
ponúk, osobitne na kadú zákazku, ktorá sa zadáva
s vyuitím tohto systému.
(2) Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a) presnú pecifikáciu zákazky,
b) lehotu na predkladanie ponúk,
c) presnejiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná,
d) ïalie potrebné informácie.
(3) Ponuky predloené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú pod¾a kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prípadne
spresnených vo výzve na predkladanie ponúk.
(4) Zmluva sa uzavrie s uchádzaèom, ktorý predloil
ekonomicky najvýhodnejiu ponuku.
§ 61
(1) Vytvorenie správy pod¾a § 24 ods. 2 a jej uverejnenie na profile zabezpeèuje automatizovaným spôsobom
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funkcia informaèného systému, v ktorom je dynamický
nákupný systém vytvorený.
(2) Otváranie ponúk sa vykonáva spôsobom urèeným
funkcionalitou informaèného systému, v ktorom je dynamický nákupný systém vytvorený, a to sprístupnením obsahu ponuky verejnému obstarávate¾ovi alebo
obstarávate¾ovi.
(3) Zoradenie ponúk v dynamickom nákupnom systéme sa vykoná aukèným postupom vdy, ak ide o zákazku na tovar a môe sa vykona aukèným postupom
aj ak ide o zákazku na stavebné práce alebo sluby.
(4) Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s pouitím technických a programových prostriedkov, ktoré
sú rovnaké ako technické a programové prostriedky
elektronického trhoviska, sa povauje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu plni informaèné povinnosti a povinnosti zverejni informácie
a dokumenty pod¾a tohto zákona v elektronickej podobe a automatizovaným spôsobom, prostredníctvom
funkcionality informaèného systému, v ktorom je dynamický nákupný systém vytvorený.
(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vypracujú
a zverejnia veobecné podmienky pouívania dynamického nákupného systému, v ktorých v rozsahu zákona
upravia podmienky pouívania dynamického nákupného systému z h¾adiska bezpeènosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu pri zaradení do
dynamického nákupného systému a zadávania zákaziek v òom, ako aj podrobnosti vo vzahu ku komunikácii, doruèovaniu, identifikácii a autentifikácii.
§ 62
Povinnosti verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a
voèi Európskej komisii
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní
bezodkladne posla Európskej komisii správu alebo jej
èas pod¾a § 24 ods. 3, ak vylúèia mimoriadne nízku ponuku pod¾a § 53 ods. 6.
(2) Verejný obstarávate¾ je povinný poskytnú na iados Európskej komisie správu alebo jej èas pod¾a § 24
ods. 3
a) o kadej zákazke, koncesii, rámcovej dohode a o kadom zriadení dynamického nákupného systému,
b) o pouití priameho rokovacieho konania pod¾a § 81
písm. a) a § 135 ods. 1 písm. a).
(3) Obstarávate¾ je povinný poskytnú na iados Európskej komisie
a) informáciu o vetkých kategóriách tovarov alebo
èinností, ktoré povauje za vyòaté pod¾a § 1 ods. 2
písm. r),
b) informáciu o èinnostiach, ktoré povauje za vyòaté
pod¾a § 1 ods. 2 písm. u) alebo písm. v),
c) informácie týkajúce sa zákaziek pod¾a § 85 ods. 2, 3
55
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a 6 a koncesií pod¾a § 100 ods. 2 a 4; obstarávate¾
uvedie názvy prísluných podnikov, povahu a hodnotu zákaziek, dôkaz o tom, e vzah medzi obstarávate¾om a prísluným podnikom je v súlade s poiadavkami pod¾a § 85 a 100,
d) správu alebo jej èas pod¾a § 24 ods. 3 o pouití priameho rokovacieho konania pod¾a § 135 ods. 1 písm.
a),
e) správu alebo jej èas pod¾a § 24 ods. 3.
§ 63
Povinnosti verejného obstarávate¾a, obstarávate¾a
a kontrolných orgánov voèi úradu
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní
posla úradu na poiadanie údaje alebo informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
(2) Obstarávate¾ je povinný poskytnú úradu na poiadanie údaje a informácie o zmluvách, na ktoré sa nevzahuje tento zákon.
(3) Kontrolné orgány pod¾a osobitných predpisov55)
môu pri identifikovaní systémových nedostatkov vo
verejnom obstarávaní oznamova zistenia úradu.
§ 64
Povinnosti uverejni informácie a dokumenty
v profile
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uverejnia
v profile v èlenení pod¾a jednotlivých verejných obstarávaní
a) dokumenty pod¾a § 43 ods. 1 a 2, to neplatí vo vzahu
k dokumentom alebo ich èastiam, ktoré obsahujú
informácie alebo dokumenty chránené pod¾a osobitného predpisu,56)
b) zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok úèasti, ponuky vetkých uchádzaèov doruèené v lehote
na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo
zasadnutia poroty, správu pod¾a § 24, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo bezodkladne po zruení verejného obstarávania,
c) zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a kadú ich zmenu, a to do siedmich pracovných dní odo
dòa ich uzavretia; to neplatí vo vzahu k zmluve,
koncesnej zmluve, rámcovej dohode, ich zmene, alebo ich èastiam, ktoré obsahujú informácie chránené
pod¾a osobitného predpisu,56)
d) sumu skutoène uhradeného plnenia zo zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane
ich zmien, a to
1. do 90 dní odo dòa skonèenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
2. ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhie ako jeden

) Napríklad zákon è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon è.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorích predpisov, zákon è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, zákon è. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorích predpisov, zákon è. 502/2001 Z.
z. o finanènej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
56
) Napríklad zákon è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 45/2011 Z. z. o kritickej infratruktúre.

Èiastka 95

Zbierka zákonov è. 343/2015

rok, vdy aj k 31. marcu kalendárneho roka, za
obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) zoznam subdodávate¾ov, a to
1. do 30 dní odo dòa skonèenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
2. ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhie ako jeden
rok, vdy aj k 31. januáru kalendárneho roka, za
obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
f) informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje
tento zákon.
(2) Úrad uverejní v profile verejného obstarávate¾a
a obstarávate¾a v èlenení pod¾a jednotlivých verejných
obstarávaní
a) oznámenia pouívané vo verejnom obstarávaní,
b) právoplatné rozhodnutie vydané úradom pri výkone
doh¾adu.
(3) Dokumenty a informácie pod¾a odsekov 1 a 2 sa
uverejòujú v profile po dobu piatich rokov odo dòa
skonèenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy,
rámcovej dohody alebo zruenia postupu zadávania zákazky.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu splni
povinnos uverejni dokumenty alebo informácie v profile aj uverejnením priameho odkazu na informáciu alebo dokument uverejnený na inej internetovej adrese;
povinnos zabezpeèi bezodplatne neobmedzený, úplný
a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov tým nie je dotknutá. Ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo ich zmenu, ktoré sa
zverejòujú pod¾a osobitného predpisu,35) povinnos
pod¾a odseku 1 písm. c) môu verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ splni aj uverejnením priameho odkazu
na text zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody
alebo ich zmeny, zverejnenej pod¾a osobitného predpisu.35)
(5) Osobné údaje mono v profile zverejni v rozsahu
meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia,
ak nebolo pridelené identifikaèné èíslo, e-mailovú adresu a telefónne èíslo.
(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú zodpovední za prijatie opatrení na nesprístupnenie tých èastí dokumentov a informácií, zverejòovaných pod¾a tohto zákona, ktoré podliehajú ochrane pod¾a osobitných
predpisov.57)
DRUHÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK
VEREJNÝM OBSTARÁVATE¼OM
§ 65
Uverejòovanie oznámení
(1) Verejný obstarávate¾ môe oznámi svoj zámer
uskutoèni verejné obstarávanie uverejnením predbeného oznámenia.
(2) Verejný obstarávate¾ vyhlasuje verejné obstaráva57
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nie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak má v úmysle zadáva zákazku verejnou
súaou, uou súaou, rokovacím konaním so zverejnením, súaným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom, uzavrie rámcovú dohodu alebo vytvori dynamický nákupný systém.
(3) Verejný obstarávate¾ môe vytvori oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania aj prostredníctvom
funkcie elektronického trhoviska pod¾a § 13 ods. 2
písm. m); verejný obstarávate¾ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenaruila hospodárska
súa.
§ 66
Verejná súa
(1) Verejná súa sa vyhlasuje pre neobmedzený poèet hospodárskych subjektov, ktoré môu predloi ponuku. K ponuke sa prikladajú aj doklady, ktoré verejný
obstarávate¾ vyaduje na preukázanie splnenia podmienok úèasti.
(2) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a) 35 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu,
b) 15 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu, ak verejný obstarávate¾ uverejnil predbené oznámenie
najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dòom
odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predbené oznámenie obsahuje vetky poadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v èase,
keï sa predbené oznámenie uverejòuje.
(3) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní
odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania publikaènému úradu, ak verejný obstarávate¾ vyaduje predkladanie ponúk elektronickými
prostriedkami.
(4) Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávate¾ riadne odôvodni a nemono poui
lehotu pod¾a odseku 2 písm. a), lehota na predkladanie
ponúk nesmie by kratia ako 15 dní odo dòa odoslania
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu.
(5) Ak verejný obstarávate¾ neponúka prístup k súaným podkladom pod¾a § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a) 40 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu,
b) 20 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu, ak verejný obstarávate¾ uverejnil predbené oznámenie
najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dòom
odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu a predbené oznámenie
obsahuje vetky poadované údaje a informácie, ak
sú k dispozícii v èase, keï sa predbené oznámenie
uverejòuje.

) Napríklad Obchodný zákonník, zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 84/2014 Z. z.
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(6) Verejný obstarávate¾ alebo ním zriadená komisia
vyhodnotí splnenie podmienok úèasti pod¾a § 40. Ponuky uchádzaèov, ktorí neboli vylúèení, sa vyhodnocujú pod¾a § 53.
(7) Verejný obstarávate¾ môe rozhodnú, e vyhodnotenie splnenia podmienok úèasti pod¾a § 40 sa uskutoèní po vyhodnotení ponúk pod¾a § 53.
(8) Ak ide o tovary a sluby bene dostupné na trhu,
verejný obstarávate¾ môe verejnú súa uskutoèni
s vyuitím elektronického trhoviska, prièom
a) vyberie najvhodnejiu ponuku zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo sluby sú zverejnené v èase akceptovania aspoò tri ponuky,
b) z vybranej ponuky vytvorí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súané podklady prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska pod¾a § 13
ods. 2 písm. m), prièom môe na úèely vytvorenia
zmluvy elektronicky komunikova s tým, kto vybranú ponuku predloil; verejný obstarávate¾ prijme
primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenaruila hospodárska súa,
c) pouije len podmienky úèasti pod¾a § 32,
d) nepouije ustanovenia § 44 ods. 3 písm. a) a b), § 46
a 47 a nepouije ani ustanovenie § 39, ak v písmene
m) nie je ustanovené inak,
e) ponuka, vybraná pod¾a písmena a), je po zverejnení
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania povaovaná za ponuku predloenú v lehote na predkladanie ponúk, jej obsah sa nesmie meni a nie je ju
moné vzia spä; ustanovenie písmena j) tým nie je
dotknuté,
f) po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa § 109 ods. 4 pouije rovnako,
g) súané podklady, ako aj vetky ïalie dokumenty
pod¾a tohto zákona sa doruèujú a oznamujú len
v elektronickej podobe, ak v písmene k) nie je ustanovené inak,
h) ponuka sa predkladá s pouitím funkcionality elektronického trhoviska a § 49 ods. 5 sa nepouije,
i) otváranie ponúk pod¾a § 52 je neverejné, údaje pod¾a
§ 52 ods. 3 komisia nezverejòuje a zápisnica pod¾a
§ 52 ods. 4 sa neodosiela,
j) na zostavenie poradia ponúk sa pouije elektronická
aukcia pod¾a § 54,
k) zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe len, ak ju
vetky strany zmluvy podpíu zaruèeným elektronickým podpisom37) alebo zaruèenou elektronickou
peèaou;38) inak sa uzatvára v listinnej podobe,
l) ministerstvo vnútra zabezpeèí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska
bol a do uzatvorenia zmluvy uchádzaè alebo záujemca na elektronickom trhovisku identifikovaný
výluène bezvýznamovým identifikátorom,
m) ak záujemca nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, môe sa zaregistrova na elektronickom trhovisku na úèely konkrétneho u vyhláseného verejného obstarávania a predloi ponuku aj
bez zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov,
prièom sa mu umoní preukáza splnenie podmienok úèasti jednotným európskym dokumentom,
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ktorý je súèasou takejto registrácie; ustanovenie
§ 55 ods. 1 tým nie je dotknuté.
Uia súa
§ 67
(1) Uia súa sa vyhlasuje pre neobmedzený poèet
hospodárskych subjektov, ktoré môu predloi doklady vyadované na preukázanie splnenia podmienok
úèasti. Verejný obstarávate¾ môe na základe objektívnych a nediskriminaèných pravidiel obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzve na predloenie ponuky, a to
najmenej na pä tak, aby umonil hospodársku súa.
(2) V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
verejný obstarávate¾ okrem iného urèí lehotu na predloenie iadostí o úèas. Ak verejný obstarávate¾ uplatòuje obmedzenie, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania urèí objektívne a nediskriminaèné pravidlá
na obmedzenie poètu záujemcov, ich minimálny poèet
a ak je to vhodné, ich maximálny poèet.
(3) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by
kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu.
(4) Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávate¾ riadne odôvodni a nemono poui
lehotu pod¾a odseku 3, lehota na predloenie iadostí
o úèas nesmie by kratia ako 15 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
publikaènému úradu.
§ 68
(1) Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávate¾ súèasne pole len vybraným záujemcom, ktorí spåòajú podmienky úèasti. Verejný obstarávate¾ môe vyzva na predkladanie ponúk aj nií poèet záujemcov,
ktorí spåòajú podmienky úèasti a minimálnu úroveò
spôsobilosti, ak sa nedosiahol urèený minimálny poèet. V rámci toho istého postupu verejný obstarávate¾
nesmie vyzva na predloenie ponuky toho, kto nepoiadal o úèas. Ponuku môe predloi len záujemca,
ktorého verejný obstarávate¾ vyzval na predloenie ponuky.
(2) Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a) odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súané
podklady dostupné pod¾a § 43 ods. 1,
b) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,
c) lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa
ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých
mono predklada ponuky,
d) odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady
vyadované na preukázanie splnenia podmienok
úèasti,
e) relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie
ponúk alebo zostupné poradie dôleitosti kritérií, ak
nie je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súaných podkladoch,
f) ïalie potrebné informácie.
(3) Ak verejný obstarávate¾ neponúka prístup k súaným podkladom pod¾a § 43 ods. 1 z dôvodov uvede-
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ných v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súané podklady neboli u inak dostupné, prílohou k výzve na
predkladanie ponúk sú súané podklady.
§ 69
(1) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a) 30 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b) 10 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávate¾ uverejnil predbené
oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní
pred dòom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu a predbené oznámenie obsahuje vetky poadované údaje
a informácie, ak sú k dispozícii v èase, keï sa predbené oznámenie uverejòuje.
(2) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní
odo dòa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávate¾ vyaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami.
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alebo finanèných podmienok zákazky alebo rizík
s nimi spojených, nemono zada zákazku bez uskutoènenia rokovania,
d) verejný obstarávate¾ nemôe dostatoène presne urèi technické pecifikácie pod¾a § 42 ods. 2 písm. b),
e) v predchádzajúcej verejnej súai alebo v uej súai boli vetky ponuky neregulárne alebo neprijate¾né; verejný obstarávate¾ nie je povinný uverejni
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak
rokuje so vetkými uchádzaèmi, ktorí spåòajú podmienky úèasti a v predchádzajúcej verejnej súai
alebo v uej súai predloili ponuky zodpovedajúce formálnym poiadavkám verejného obstarávania.
(2) Neregulárne sú najmä ponuky, ktoré
a) nie sú v súlade s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania, so súanými podkladmi alebo inou
sprievodnou dokumentáciou,
b) boli predloené po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk alebo
c) povauje verejný obstarávate¾ za mimoriadne nízke.

(3) Verejný obstarávate¾ pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) a e)
môe urèi lehotu na predkladanie ponúk dohodou
s vybranými záujemcami len vtedy, ak vetci budú ma
rovnaký èas na prípravu a predkladanie ponúk; ak takúto dohodu nemono dosiahnu, tento verejný obstarávate¾ urèí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie by kratia ako 10 dní odo dòa odoslania výzvy na
predkladanie ponúk.

(3) Neregulárne sú aj ponuky, pri ktorých existujú
dôkazy o dohode obmedzujúcej súa alebo o korupcii.

(4) Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávate¾ riadne odôvodni a nemono poui
lehotu pod¾a odseku 1 písm. a) alebo odseku 2, lehota
na predkladanie ponúk nesmie by kratia ako 10 dní
odo dòa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

§ 71

(5) Ak verejný obstarávate¾ neponúka prístup k súaným podkladom pod¾a § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a) 35 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b) 15 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávate¾ uverejnil predbené
oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní
pred dòom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu a predbené oznámenie obsahuje vetky poadované údaje
a informácie, ak sú k dispozícii v èase, keï sa predbené oznámenie uverejòuje.
Rokovacie konanie so zverejnením
§ 70
(1) Rokovacie konanie so zverejnením môe verejný
obstarávate¾ poui, ak ide o tovar, stavebné práce alebo sluby spåòajúce aspoò jednu z týchto podmienok:
a) potreby verejného obstarávate¾a nemono uspokoji
bez prispôsobenia u dostupných rieení,
b) ich súèasou je návrh rieenia alebo inovaèné rieenie,
c) v dôsledku osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy alebo zloitosti predmetu zákazky, právnych

(4) Neprijate¾né ponuky sú najmä ponuky predloené
uchádzaèmi, ktorí nespåòajú podmienky úèasti a ponuky, ktorých cena je vyia ako rozpoèet urèený a zdokumentovaný verejným obstarávate¾om pred vyhlásením verejného obstarávania.

(1) Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje
pre neobmedzený poèet hospodárskych subjektov, ktoré môu predloi doklady vyadované na preukázanie
splnenia podmienok úèasti. Verejný obstarávate¾ môe
na základe objektívnych a nediskriminaèných pravidiel
obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzve na predloenie ponuky, a to najmenej na troch tak, aby umonil
hospodársku súa.
(2) V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
verejný obstarávate¾ uvedie najmä
a) predmet zákazky opisom svojich potrieb, charakteristiky vyadovaného predmetu zákazky,
b) lehotu na predloenie iadostí o úèas,
c) objektívne a nediskriminaèné pravidlá na obmedzenie poètu záujemcov, ich minimálny poèet, a ak je to
vhodné, ich maximálny poèet, ak sa obmedzenie
uplatòuje,
d) výhradu uskutoèni viacetapové rokovacie konanie
so zníením poètu prerokovávaných ponúk, ak sa
uplatòuje.
(3) V súaných podkladoch verejný obstarávate¾
spresní opis predmetu zákazky vymedzený v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a uvedie prvky opisu, ktorými sa urèujú minimálne poiadavky, ktoré
musia vetky ponuky spåòa. Informácie pod¾a prvej
vety musia by dostatoène presné, aby umonili hospodárskym subjektom identifikova povahu a rozsah poadovaného rieenia a rozhodnú sa, èi predloia iados o úèas.
(4) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by
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kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu.
(5) Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávate¾ riadne odôvodni a nemono poui
lehotu pod¾a odseku 4, lehota na predloenie iadostí
o úèas nesmie by kratia ako 15 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
publikaènému úradu.
§ 72
(1) Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré
sú východiskom pre následné rokovania, verejný obstarávate¾ súèasne pole len vybraným záujemcom,
ktorí spåòajú podmienky úèasti. Verejný obstarávate¾
môe vyzva na predkladanie základných ponúk aj nií poèet záujemcov, ktorí spåòajú podmienky úèasti
a minimálnu úroveò spôsobilosti, ak sa nedosiahol urèený minimálny poèet. V rámci toho istého postupu verejný obstarávate¾ nesmie vyzva na predloenie základnej ponuky toho, kto nepoiadal o úèas. Základnú
ponuku môe predloi len záujemca, ktorého verejný
obstarávate¾ vyzval na jej predloenie.
(2) Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje náleitosti pod¾a § 68 ods. 2.
(3) Ak verejný obstarávate¾ neponúka prístup k súaným podkladom pod¾a § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súané podklady neboli u inak dostupné, prílohou k výzve na
predkladanie základných ponúk sú súané podklady.
(4) Lehota na predkladanie základných ponúk je najmenej
a) 30 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk,
b) 10 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávate¾ uverejnil
predbené oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dòom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu
a predbené oznámenie obsahuje vetky poadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v èase, keï
sa predbené oznámenie uverejòuje.
(5) Lehota na predkladanie základných ponúk je najmenej 25 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie
základných ponúk, ak verejný obstarávate¾ vyaduje
predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami.
(6) Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávate¾ riadne odôvodni a nemono poui
lehotu pod¾a odseku 4 písm. a) alebo odseku 5, lehota
na predkladanie základných ponúk nesmie by kratia
ako 10 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk.
(7) Ak verejný obstarávate¾ neponúka prístup k súaným podkladom pod¾a § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie základných ponúk je najmenej
a) 35 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk,
b) 15 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávate¾ uverejnil
predbené oznámenie najskôr 12 mesiacov a najne-
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skôr 35 dní pred dòom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu
a predbené oznámenie obsahuje vetky poadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v èase, keï
sa predbené oznámenie uverejòuje.
§ 73
(1) Verejný obstarávate¾ rokuje s uchádzaèmi o základných ponukách a vetkých následne predloených
ponukách, okrem koneèných ponúk s cie¾om zlepi
ich obsah. Predmetom rokovania nesmú by urèené minimálne poiadavky, ktoré musia spåòa vetky ponuky, ani kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(2) Verejný obstarávate¾ je povinný v priebehu rokovania zabezpeèi rovnaké zaobchádzanie so vetkými
uchádzaèmi. Zakazuje sa poskytova informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzaèov. Verejný obstarávate¾ nesprístupní dôverné informácie,
ktoré získal poèas rokovania bez súhlasu záujemcu
alebo uchádzaèa. Súhlas sa ude¾uje v súvislosti so zamý¾aným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie ma formu veobecného
vzdania sa práv na dôvernos informácií.
(3) Verejný obstarávate¾ môe urèi, e sa rokovacie
konanie uskutoèní v nieko¾kých po sebe nasledujúcich
etapách s cie¾om zníi poèet ponúk, ktoré sa majú prerokova na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak verejný obstarávate¾ vyuije monos zníenia
poètu ponúk, poètom dosiahnutým v poslednej etape
musí umoni hospodársku súa, ak je dostatoèný poèet vhodných ponúk, ktoré neboli vylúèené.
(4) Verejný obstarávate¾ je povinný písomne informova vetkých uchádzaèov, ktorých ponuky neboli vylúèené pod¾a odseku 3, o kadej zmene technických poiadaviek alebo iných poiadaviek, ktoré vyplynuli
z rokovania; tým nie je dotknutá povinnos pod¾a odseku 1. Verejný obstarávate¾ poskytne uchádzaèom dostatoènú lehotu, aby upravili a opätovne predloili pozmenené ponuky.
(5) Verejný obstarávate¾ vyhotoví z kadého rokovania zápisnicu.
(6) Verejný obstarávate¾ poskytne uchádzaèovi, ktorý
sa zúèastòuje rokovania, informáciu o jeho priebehu
a dosiahnutom pokroku najneskôr do 15 dní odo dòa
prijatia iadosti.
(7) Verejný obstarávate¾ písomne oznámi uchádzaèom, ktorých ponuky neboli vylúèené, ukonèenie rokovania a vyzve ich na predkladanie koneèných ponúk,
ktoré vyhodnocuje pod¾a § 53. Výzva na predkladanie
koneèných ponúk, ktorú verejný obstarávate¾ súèasne
písomne pole uchádzaèom, obsahuje najmä lehotu na
predkladanie koneèných ponúk, adresu, na ktorú sa
ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých
mono predklada ponuky, miesto, dátum a èas otvárania ponúk.
(8) Verejný obstarávate¾ môe zada zákazku na základe základných ponúk bez uskutoènenia rokovania,
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ak si túto monos vyhradil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Súaný dialóg
§ 74
(1) Súaný dialóg môe verejný obstarávate¾ poui,
ak ide o tovar, stavebné práce alebo sluby spåòajúce
aspoò jednu z podmienok uvedených v § 70.
(2) Cie¾om súaného dialógu je nájs a definova najvhodnejí spôsob na uspokojenie potrieb verejného obstarávate¾a. Ponuky sa vyhodnocujú len na základe
najlepieho pomeru ceny a kvality.
(3) Súaný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený poèet hospodárskych subjektov, ktoré môu predloi doklady vyadované na preukázanie splnenia podmienok
úèasti. Verejný obstarávate¾ môe na základe objektívnych a nediskriminaèných pravidiel obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzve na úèas na dialógu, a to najmenej na troch tak, aby umonil hospodársku súa.
(4) V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
verejný obstarávate¾ uvedie najmä
a) svoje potreby a poiadavky, ktoré upresní v informatívnom dokumente,
b) lehotu na predloenie iadostí o úèas,
c) objektívne a nediskriminaèné pravidlá na obmedzenie poètu záujemcov, ich minimálny poèet a ak je to
vhodné, ich maximálny poèet, ak sa obmedzenie
uplatòuje,
d) výhradu uskutoèni viacetapový súaný dialóg so
zníením poètu prerokovávaných rieení, ak sa
uplatòuje,
e) plánovaný èasový rámec súaného dialógu, ak nie
je uvedený v informatívnom dokumente.
(5) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by
kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu.
§ 75
(1) Výzvu na úèas na dialógu verejný obstarávate¾
súèasne pole len vybraným záujemcom, ktorí spåòajú
podmienky úèasti. Verejný obstarávate¾ môe vyzva
na úèas na dialógu aj nií poèet záujemcov, ktorí spåòajú podmienky úèasti a minimálnu úroveò spôsobilosti, ak sa nedosiahol urèený minimálny poèet. V rámci toho istého postupu verejný obstarávate¾ nesmie
vyzva na úèas na dialógu toho, kto nepoiadal
o úèas. Súaného dialógu sa môe zúèastni len záujemca, ktorého verejný obstarávate¾ vyzval na úèas na
dialógu.
(2) Výzva na úèas na dialógu obsahuje
a) odkaz na internetovú adresu, na ktorej je informatívny dokument dostupný pod¾a § 43 ods. 1,
b) dátum a adresu urèené na zaèiatok konzultácií a pouívaný jazyky alebo jazyky,
c) odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady
vyadované na preukázanie splnenia podmienok
úèasti,
d) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,
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e)relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie
ponúk alebo zostupné poradie dôleitosti kritérií, ak
nie je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente,
f) ïalie potrebné informácie.
(3) Ak verejný obstarávate¾ neponúka prístup k informatívnemu dokumentu pod¾a § 43 ods. 1 z dôvodov
uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo informatívny dokument nebol u inak dostupný, prílohou k výzve na úèas na dialógu je informatívny dokument.
(4) Verejný obstarávate¾ zaène dialóg s vybranými záujemcami, ktorí spåòajú podmienky úèasti. Poèas dialógu verejný obstarávate¾ môe prerokova vetky aspekty obstarávania. Verejný obstarávate¾ môe urèi
ceny alebo odmeny pre záujemcov, ktorí sa zúèastnia
dialógu.
(5) Verejný obstarávate¾ je povinný poèas dialógu zabezpeèi rovnaké zaobchádzanie so vetkými záujemcami. Zakazuje sa poskytova informácie spôsobom,
ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov. Verejný obstarávate¾ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal poèas dialógu bez súhlasu záujemcu. Súhlas sa
ude¾uje v súvislosti so zamý¾aným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie
ma formu veobecného vzdania sa práv na dôvernos
informácií.
(6) Verejný obstarávate¾ môe urèi, e súaný dialóg
sa uskutoèní v nieko¾kých po sebe nasledujúcich etapách s cie¾om zníi poèet rieení, ktoré sa majú prerokova v etape súaného dialógu na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak verejný obstarávate¾ vyuije monos zníenia poètu rieení, poètom dosiahnutým v poslednej etape musí umoni hospodársku
súa, ak je dostatoèný poèet vhodných rieení alebo
záujemcov, ktorí neboli vylúèení.
(7) Verejný obstarávate¾ pokraèuje v dialógu dovtedy,
kým nenájde rieenie alebo rieenia spåòajúce jeho potreby. Verejný obstarávate¾ vyhotoví z kadého rokovania v rámci súaného dialógu zápisnicu.
(8) Verejný obstarávate¾ poskytne záujemcovi alebo
uchádzaèovi, ktorý sa zúèastòuje dialógu, informáciu
o jeho priebehu a dosiahnutom pokroku najneskôr do
15 dní odo dòa prijatia iadosti.
§ 76
(1) Verejný obstarávate¾ písomne oznámi zostávajúcim uchádzaèom ukonèenie dialógu a vyzve ich na
predkladanie koneèných ponúk na základe rieenia
alebo rieení predloených a spresnených poèas dialógu, ktoré musia obsahova vetky prvky vyadované
a potrebné na realizáciu projektu.
(2) Výzva na predkladanie koneèných ponúk, ktorú
verejný obstarávate¾ súèasne písomne pole uchádzaèom, obsahuje najmä lehotu na predkladanie koneèných ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú,
jazyk alebo jazyky, v ktorých mono predklada ponuky, miesto, dátum a èas otvárania ponúk.
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§ 77
(1) Verejný obstarávate¾ môe poiada uchádzaèa
o vysvetlenie, spresnenie alebo optimalizáciu koneènej
ponuky. Nesmie vak vyzva ani prija vysvetlenie,
upresnenie, optimalizáciu alebo iný doplòujúcu informáciu, ktorou by sa zmenili základné aspekty ponuky
alebo obstarávania, vrátane potrieb a poiadaviek urèených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
alebo v informatívnom dokumente, ak by nimi mohlo
dôjs k narueniu hospodárskej súae alebo k diskriminácii.
(2) Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk urèených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v informatívnom dokumente.
(3) Verejný obstarávate¾ môe vyzva úspeného
uchádzaèa na rokovanie s cie¾om potvrdenia finanèných záväzkov alebo iných podmienok uvedených v ponuke finalizovaním podmienok zmluvy, za predpokladu, e to nespôsobí podstatnú zmenu základných
aspektov ponuky alebo obstarávania, vrátane potrieb
a poiadaviek urèených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente
a nevznikne riziko naruenia hospodárskej súae alebo diskriminácie.
Inovatívne partnerstvo
§ 78
(1) Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobmedzený poèet hospodárskych subjektov, ktoré môu
predloi doklady vyadované na preukázanie splnenia
podmienok úèasti. Verejný obstarávate¾ môe na základe objektívnych a nediskriminaèných pravidiel obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzve na úèas, a to najmenej na troch tak, aby umonil hospodársku súa.
Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepieho pomeru ceny a kvality.
(2) V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
verejný obstarávate¾ uvedie najmä
a) potrebu inovaèného výrobku, stavebných prác alebo
sluieb, ktorú nemono uspokoji dodaním tovarov,
stavebných prác alebo sluieb u dostupných na
trhu,
b) lehotu na predloenie iadostí o úèas, ktorá nesmie
by kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému
úradu,
c) objektívne a nediskriminaèné pravidlá na obmedzenie poètu záujemcov, ich minimálny poèet a ak je to
vhodné, ich maximálny poèet, ak sa obmedzenie
uplatòuje,
d) výhradu uskutoèni viacetapové rokovanie so zníením poètu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatòuje.
(3) V súaných podkladoch verejný obstarávate¾
spresní opis potreby inovaèného výrobku, stavebných
prác alebo sluieb uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a uvedie prvky opisu, ktorými sa
urèujú minimálne poiadavky, ktoré musia vetci
uchádzaèi spåòa. Informácie pod¾a prvej vety musia
by dostatoène presné, aby umonili hospodárskym
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subjektom identifikova povahu a rozsah poadovaného rieenia a rozhodnú sa, èi predloia iados o úèas.
(4) Verejný obstarávate¾ môe rozhodnú o zriadení
inovatívneho partnerstva s jedným partnerom alebo
s viacerými partnermi, ktorí budú vykonáva samostatné èinnosti v oblasti výskumu a vývoja.
(5) Verejný obstarávate¾ môe vyzva na úèas aj nií
poèet záujemcov, ktorí spåòajú podmienky úèasti a minimálnu úroveò spôsobilosti, ak sa nedosiahol urèený
minimálny poèet. Na postupe sa môu zúèastni len tie
hospodárske subjekty, ktorých verejný obstarávate¾
vyzval na úèas, na základe posúdenia poskytnutých
informácií. Verejný obstarávate¾ nesmie vyzva
na úèas toho, kto nepoiadal o úèas.
(6) Cie¾om inovatívneho partnerstva je vývoj a následný nákup tovaru, stavebných prác alebo sluieb,
ktoré sú výsledkom vývoja, za predpokladu, e zodpovedajú poiadavkám a maximálnym nákladom zmluvne dohodnutými medzi verejným obstarávate¾om
a partnerom alebo partnermi.
(7) Inovatívne partnerstvo sa uskutoèòuje vo viacerých po sebe nasledujúcich fázach, ktoré zodpovedajú
postupnosti krokov v procese výskumu a inovácie
a môu zahàòa výrobu tovarov, dokonèenie stavebných prác alebo poskytovanie sluieb. V rámci inovatívneho partnerstva sa urèia priebené ciele, ktoré má
partner alebo partneri dosiahnu, a urèí sa aj odplata
v primeraných splátkach.
(8) Verejný obstarávate¾ môe na základe urèených
cie¾ov po kadej fáze rozhodnú o ukonèení inovatívneho partnerstva alebo o zníení poètu partnerov ukonèením individuálnych zmlúv, ak ide o inovatívne partnerstvo s viacerými partnermi, ak v súaných podkladoch
uviedol monosti a podmienky ich pouitia.
§ 79
(1) Verejný obstarávate¾ vyzve záujemcov na predkladanie základných ponúk. Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje náleitosti pod¾a § 68 ods. 2.
(2) Ak verejný obstarávate¾ neponúka prístup k súaným podkladom pod¾a § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súané podklady neboli inak dostupné, prílohou k výzve na
predkladanie ponúk sú súané podklady.
(3) Verejný obstarávate¾ rokuje s uchádzaèmi o základných ponukách a vetkých následne predloených
ponukách, okrem koneèných ponúk, s cie¾om vylepi
ich obsah. Predmetom rokovania nesmú by v súaných podkladoch urèené minimálne poiadavky, ktoré
musia vetci uchádzaèi spåòa, ani kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(4) Verejný obstarávate¾ je povinný v priebehu rokovania zabezpeèi rovnaké zaobchádzanie so vetkými
uchádzaèmi. Zakazuje sa poskytova informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzaèov. Verejný obstarávate¾ nesprístupní dôverné informácie,
ktoré získal poèas rokovania bez súhlasu záujemcu
alebo uchádzaèa. Súhlas pod¾a tretej vety sa ude¾uje
v súvislosti so zamý¾aným poskytnutím konkrétnych
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dôverných informácií; tento súhlas nesmie ma formu
veobecného vzdania sa práv na dôvernos informácií.
(5) Verejný obstarávate¾ môe urèi, e sa rokovanie
uskutoèní v nieko¾kých po sebe nasledujúcich etapách
s cie¾om zníi poèet ponúk, ktoré sa majú prerokova
na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(6) Verejný obstarávate¾ je povinný písomne informova vetkých uchádzaèov, ktorých ponuky neboli vylúèené pod¾a odseku 5, o kadej zmene technických poiadaviek alebo iných poiadaviek, ktoré vyplynuli
z rokovania; tým nie je dotknutá povinnos pod¾a odseku 3. Verejný obstarávate¾ poskytne uchádzaèom dostatoènú lehotu, aby upravili a opätovne predloili pozmenené ponuky.
(7) Verejný obstarávate¾ vyhotoví z kadého rokovania zápisnicu.
(8) Verejný obstarávate¾ poskytne uchádzaèovi, ktorý
sa zúèastòuje rokovania, informáciu o jeho priebehu
a pokroku najneskôr do 15 dní odo dòa prijatia iadosti.
§ 80
(1) Verejný obstarávate¾ pouije pri výbere záujemcov
kritériá týkajúce sa schopností záujemcov v oblasti výskumu a vývoja a pri rozvoji a zavádzaní inovaèných
rieení, súèasne môe poui aj iné kritériá výberu záujemcov.
(2) Výskumné a inovaèné projekty zamerané na
uspokojenie potrieb urèených verejným obstarávate¾om, ktoré nemono uspokoji prostredníctvom u existujúcich rieení, môu predklada len tí záujemcovia,
ktorých verejný obstarávate¾ vyzve na ich predloenie
na základe posúdenia poadovaných informácií.
(3) Verejný obstarávate¾ v súaných podkladoch urèí
pravidlá vzahujúce sa na práva duevného vlastníctva.
Ak ide o inovatívne partnerstvo s viacerými partnermi,
verejný obstarávate¾ nesprístupní rieenia navrhnuté
jednotlivými partnermi ostatným partnerom ani iné dôverné informácie, ktoré mu partneri v rámci partnerstva
poskytli, bez súhlasu týchto partnerov. Súhlas sa ude¾uje v súvislosti so zamý¾aným poskytnutím konkrétnych informácií; tento súhlas nesmie ma formu veobecného vzdania sa práv na dôvernos informácií.
(4) Verejný obstarávate¾ zabezpeèí, aby truktúra
partnerstva najmä trvanie a hodnota jeho jednotlivých
fáz odráala úroveò inovácie navrhovaného rieenia
a postupnos výskumných a inovaèných èinností potrebných na vývoj inovaèného rieenia, ktoré ete nie je
dostupné na trhu. Predpokladaná hodnota tovaru, stavebných prác alebo sluieb musí by primeraná investíciám potrebným na ich vývoj.
Priame rokovacie konanie
§ 81
Priame rokovacie konanie môe verejný obstarávate¾
58
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poui len vtedy, ak je splnená aspoò jedna z týchto
podmienok:
a) v predchádzajúcej verejnej súai alebo v uej súai iadny hospodársky subjekt nepredloil ponuku
alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok
úèasti alebo ani jeden uchádzaè alebo záujemca nespåòa podmienky úèasti alebo ani jedna ponuka bez
vykonania podstatných zmien nespåòa potreby a poiadavky urèené verejným obstarávate¾om na predmet zákazky a za predpokladu, e pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b) tovar, stavebné práce alebo sluby môe poskytnú
len urèitý hospodársky subjekt, ak
1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedineèného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu,17)
2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska
súa a za predpokladu, e neexistuje ani iadna
primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca
hospodárska súa nie je výsledkom umelého zúenia parametrov verejného obstarávania alebo
3. ide o výhradné práva58) a za predpokladu, e neexistuje iadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súa nie je výsledkom umelého zúenia parametrov verejného
obstarávania,
c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluby sa zadáva
z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávate¾om, ktorú nemohol predvída,
a vzh¾adom na vzniknutú èasovú tieseò nemono
uskutoèni verejnú súa, uiu súa ani rokovacie
konanie so zverejnením,
d) poadované tovary sa vyrábajú výluène na výskumné, experimentálne, tudijné alebo vývojové
úèely; nevzahuje sa to na ve¾kovýrobu súvisiacu
s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum
a vývoj,
e) ide o dodávku doplòujúceho tovaru od pôvodného
dodávate¾a urèeného na èiastoèné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozírenie
u dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena
dodávate¾a nútila verejného obstarávate¾a získava
materiál rozdielnych technických charakteristík,
ktorý by spôsoboval nezluèite¾nos alebo neprimerané technické akosti v prevádzke alebo v údrbe;
doba trvania takejto zmluvy, ako aj opakujúcich sa
zmlúv nesmie súhrnne presiahnu tri roky,
f) ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované
a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
g) ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlá výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
h) ide o zákazku na poskytnutie sluby nasledujúcu po
súai návrhov uskutoènenej pod¾a tohto zákona
a ktorá sa zadáva záujemcovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víazný alebo jeden z víazných
v súai návrhov; ak je viac víazných úèastníkov, na

) Napríklad § 14 zákona è. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedèeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(patentový zákon), § 17 zákona è. 185/2015 Z. z.
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rokovania musí verejný obstarávate¾ vyzva vetkých,
i) ide o nové stavebné práce alebo sluby spoèívajúce
v opakovaní rovnakých alebo porovnate¾ných stavebných prác alebo sluieb realizovaných pôvodným
dodávate¾om za predpokladu, e
1. sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa
uvádza rozsah moných dodatoèných stavebných
prác alebo sluieb a podmienky ich zadania,
2. pôvodná zákazka bola zadávaná verejnou súaou, uou súaou, rokovacím konaním so zverejnením, súaným dialógom alebo inovatívnym
partnerstvom a informácia o zadávaní zákazky
priamym rokovacím konaním bola u súèasou
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
pri zadávaní pôvodnej zákazky,
3. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola
urèená pod¾a § 6 ods. 2 písm. a) a
4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od
uzavretia pôvodnej zmluvy.
§ 82
(1) Verejný obstarávate¾ vyzve na rokovanie jedného
alebo viacerých vybraných záujemcov v závislosti od
podmienky uvedenej v § 81, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finanèných podmienkach.
(2) Verejný obstarávate¾ môe poiada záujemcu alebo záujemcov o predloenie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok úèasti.
(3) Ak verejný obstarávate¾ rokuje s viacerými vybranými záujemcami, je povinný v priebehu rokovania zabezpeèi rovnaké zaobchádzanie so vetkými záujemcami a z kadého rokovania vyhotovi zápisnicu.
Zakazuje sa poskytova informácie spôsobom, ktorý by
zvýhodnil niektorých záujemcov. Verejný obstarávate¾
nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal poèas rokovania bez súhlasu záujemcu.
(4) Ak verejný obstarávate¾ pouije priame rokovacie
konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti, je povinný posla úradu pred uzavretím zmluvy elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom
sídle úradu oznámenie, v ktorom odôvodní jeho pouitie; to neplatí, ak verejný obstarávate¾ uverejnil oznámenie o zámere uzavrie zmluvu.
§ 83
Rámcová dohoda
(1) Na uzavretie rámcovej dohody sa pouijú postupy
vo verejnom obstarávaní pod¾a tejto èasti zákona.
(2) Rámcovú dohodu mono uzavrie najviac na tyri
roky okrem výnimoèných prípadov odôvodnených
predmetom rámcovej dohody. Rámcová dohoda sa konèí uplynutím èasu alebo za podmienok uvedených
v rámcovej dohode. Uzavretie rámcovej dohody nesmie
bráni hospodárskej súai.
(3) Na základe rámcovej dohody môe verejný obstarávate¾ alebo viacerí verejní obstarávatelia, ktorí boli
jasne a urèito identifikovaní v oznámení o vyhlásení ve-
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rejného obstarávania, zadáva zákazku len hospodárskemu subjektu alebo hospodárskym subjektom, ktorí
sú zmluvnou stranou tejto rámcovej dohody. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemono vykona podstatné zmeny a doplnenia podmienok urèených v rámcovej dohode.
(4) Ak je rámcová dohoda uzavretá s jedným hospodárskym subjektom, zákazky sa zadávajú v rámci podmienok urèených v rámcovej dohode. Zadávaniu zákazky môe predchádza písomná konzultácia. Ak je to
potrebné, verejný obstarávate¾ môe poiada o doplnenie ponuky.
(5) Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, zákazky sa zadávajú jedným
z týchto spôsobov upraveným v rámcovej dohode:
a) na základe podmienok upravených v rámcovej dohode bez opätovného otvárania súae, ak rámcová dohoda obsahuje vetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek a objektívne podmienky na urèenie
hospodárskeho subjektu, ktorý bude zákazku plni;
podmienky musia by uvedené aj v súaných podkladoch k postupu verejného obstarávania pouitému na uzavretie rámcovej dohody,
b) opätovným otvorením súae, ak rámcová dohoda
neobsahuje vetky podmienky upravujúce plnenie
zákaziek alebo
c) ak rámcová dohoda obsahuje vetky podmienky
upravujúce plnenie zákaziek, zákazky sa zadávajú
sèasti bez opätovného otvárania súae pod¾a písmena a) a sèasti opätovným otvorením súae pod¾a
písmena b); objektívne kritériá, na urèenie toho, èi
sa konkrétna zákazka zadá na základe podmienok
upravených v rámcovej dohode alebo opätovným otvorením súae vrátane podmienok, na ktoré sa
môe vzahova opätovné otvorenie súae, musia
by urèené aj v súaných podkladoch k postupu verejného obstarávania pouitému na uzavretie rámcovej dohody.
(6) Spôsob zadávania zákaziek na základe rámcovej
dohody pod¾a odseku 5 písm. c) sa vzahuje na akúko¾vek èas rámcovej dohody, ktorá obsahuje vetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek vzahujúce sa
k tejto èasti bez oh¾adu na to, èi iná èas rámcovej dohody obsahuje vetky podmienky upravujúce plnenie
zákaziek vzahujúce sa k nej.
(7) Pri súaiach, ktoré sa opätovne otvárajú, sa postupuje na základe rovnakých podmienok, a ak je to
potrebné, presnejie formulovaných podmienok, aké
sa pouili pri postupe verejného obstarávania pouitého na uzavretie rámcovej dohody, alebo iných podmienok, ktoré boli uvedené aj v súaných podkladoch
k postupu verejného obstarávania pouitého na uzavretie rámcovej dohody a pod¾a nasledujúceho postupu:
a) zadávaniu kadej zákazky predchádza písomná
konzultácia s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú
schopné zákazku realizova,
b) verejný obstarávate¾ urèí dostatoène dlhú lehotu
na predkladanie ponúk; pri urèení lehoty na predkladanie ponúk sa vezme do úvahy zloitos predmetu zákazky, èas potrebný na vypracovanie a poslanie
ponúk,
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c) ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah verejný
obstarávate¾ sprístupní a po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk,
d) verejný obstarávate¾ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v rámcovej dohode, ktoré musia by uvedené aj v súaných podkladoch k postupu verejného obstarávania
pouitému na uzavretie rámcovej dohody.
(8) Ak sa v postupe verejného obstarávania pouitého
na uzavretie rámcovej dohody predkladali ponuky vo
forme elektronického katalógu a rámcová dohoda sa
uzavrela s viacerými hospodárskymi subjektmi, verejný obstarávate¾ môe urèi, e zadávanie jednotlivých
zákaziek opätovným otvorením súae sa uskutoèní na
základe aktualizovaného elektronického katalógu jedným z týchto spôsobov uvedeným aj v súaných podkladoch k postupu verejného obstarávania pouitého
na uzavretie rámcovej dohody:
a) verejný obstarávate¾ vyzve uchádzaèov na predloenie elektronických katalógov prispôsobených poiadavkám predmetnej zákazky alebo
b) oznámi uchádzaèom, e má v úmysle vybra informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených poiadavkám konkrétnej zákazky z predloených elektronických katalógov, dátum a èas, kedy
má v úmysle vybra informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených poiadavkám konkrétnej
zákazky a dá uchádzaèom monos nepovoli výber
informácií, verejný obstarávate¾ musí poèíta s dostatoèným èasovým obdobím medzi oznámením
úmyslu vybra informácie na vytvorenie ponúk
a skutoèným výberom týchto informácií a pred zadaním zákazky predloí vybrané informácie uchádzaèovi, ktorý povolil ich výber, aby potvrdil, e takto vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby alebo
poiadal o odstránenie vecných chýb.
(9) Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody
verejný obstarávate¾ nevyaduje od hospodárskeho
subjektu alebo hospodárskych subjektov, ktoré sú
zmluvnou stranou rámcovej dohody, doklady na preukázanie splnenia podmienok úèasti, ak ich má k dispozícii z postupu verejného obstarávania pouitého na
uzavretie rámcovej dohody.
TRETIA HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK
OBSTARÁVATE¼OM
§ 84
Obstarávate¾ je povinný poui na zadávanie nadlimitnej zákazky postup pod¾a druhej hlavy, ak nie je
v tejto hlave ustanovené inak.
§ 85
(1) Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepouijú
a) na nákup vody, ak ich zadáva obstarávate¾, ktorý vykonáva aspoò jednu z èinností pod¾a § 9 ods. 4,
b) na dodávku energie alebo palív na výrobu energie,
59
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ak ich zadáva obstarávate¾, ktorý vykonáva aspoò
jednu z èinností pod¾a § 9 ods. 3 alebo ods. 9 písm. a)
a b).
(2) Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepouijú ani na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru,
na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluieb za predpokladu, e minimálne 80% priemerného roèného obratu dosiahnutého prepojeným podnikom za predchádzajúce tri roky tvorí poskytovanie
takýchto dodávok tovaru, stavebných prác alebo sluieb podnikom, s ktorými je prepojený a ktoré zadáva
a) obstarávate¾ prepojenému podniku,
b)právnická osoba zaloená viacerými obstarávate¾mi
na vykonávanie niektorej z èinností pod¾a § 9 ods. 3
a 9 podniku, ktorý je prepojený s jedným z týchto
obstarávate¾ov.
(3) Prepojený podnik na úèely zadávania zákaziek obstarávate¾om je právnická osoba, ktorej úètovná závierka je konsolidovaná s úètovnou závierkou obstarávate¾a pod¾a osobitného predpisu,59) alebo právnická
osoba, na ktorú má obstarávate¾ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) alebo
právnická osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na obstarávate¾a, alebo právnická osoba, ktorá spolu s obstarávate¾om podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finanèného podielu
alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
(4) Ak priemerný roèný obrat prepojeného podniku za
predchádzajúce tri roky nemono preukáza pod¾a odseku 2 z dôvodu jeho zaloenia alebo zaèatia vykonávania èinnosti, preukáe sa predpokladaným obratom
najmä prostredníctvom podnikate¾ských plánov.
(5) Ak tie isté alebo porovnate¾né dodávky tovaru,
stavebné práce alebo sluby poskytuje viac ako jeden
prepojený podnik, vezme sa do úvahy celkový obrat
z poskytovania dodávok tovaru, stavebných prác alebo
sluieb týmito prepojenými podnikmi.
(6) Ak ide o právnickú osobu, ktorá bola zaloená výluène obstarávate¾mi na vykonávanie niektorej èinnosti pod¾a § 9 ods. 3 a 9 na obdobie najmenej troch rokov
a spoloèenská zmluva urèuje, e obstarávatelia, ktorí
sú jej zakladate¾mi, zostanú jej èlenmi najmenej na obdobie troch rokov, postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepouijú na zadávanie zákaziek na dodanie
tovaru, na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluieb, ktoré
a) zadáva táto právnická osoba jednému z týchto obstarávate¾ov alebo
b) zadáva obstarávate¾ ako jeden zo zakladate¾ov tejto
právnickej osobe.
§ 86
Hodnotenie niektorých ponúk na dodanie tovaru
(1) Ustanovenia odsekov 2 a 4 sa vzahujú na ponuky, v ktorých podiel výrobkov pod¾a odseku 2 pochádza
z tretieho tátu, s ktorým Európska únia neuzavrela
dvojstrannú alebo viacstrannú dohodu zabezpeèujúcu

) § 22 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
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porovnate¾ný a efektívny prístup dodávate¾ov z èlenských tátov na trhy tohto tretieho tátu.
(2) Obstarávate¾ môe vylúèi ponuku, ak podiel výrobkov pochádzajúcich z tretieho tátu pod¾a osobitného predpisu60) predstavuje viac ako polovicu celkovej
hodnoty výrobkov tvoriacich ponuku. Na úèely posudzovania podielu výrobkov sa za výrobok povauje aj
softvér pouívaný v zariadeniach telekomunikaèných
sietí.
(3) Ak sú pri vyhodnocovaní ponúk pod¾a kritérií na
vyhodnotenie ponúk dve alebo viaceré ponuky rovnocenné, uprednostní sa ponuka, ktorú nemono vylúèi
pod¾a odseku 2, ak rozdiel v cenách nie je vyí ako 3%.
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inými prostriedkami komunikácie. Ak technické poiadavky vychádzajú z dokumentov, ktoré sú dostupné
elektronicky prostredníctvom bezodplatného neobmedzeného, úplného a priameho prístupu, obstarávate¾
môe uvies odkaz na tieto dokumenty.
(4) Ak ide o zákazky na výskumné a vývojové sluby,
informácie týkajúce sa povahy a mnostva sluieb
môe obstarávate¾ v oznámení o výsledku verejného obstarávania obmedzi na
a) odkaz na výskumné a vývojové sluby, ak zákazka
bola zadaná pod¾a § 98 ods. 1 písm. d),
b) rozsah, v akom sa uverejnili v oznámení pouitom
ako výzva na súa.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nepouije, ak by bol obstarávate¾ v dôsledku toho povinný obstara tovar
s technickými vlastnosami odlinými od tovaru skôr
získaného, ktorý nemono poui z dôvodu technických problémov v jeho prevádzkarni a údrbe, alebo
preto, e by mu to spôsobilo neúmerne vysoké náklady.

(5) V oznámení o výsledku verejného obstarávania
môe obstarávate¾ oznaèi informácie, ktoré nie sú urèené na uverejnenie; v zjednoduenej forme sa poskytujú len na tatistické úèely.

(5) Do podielu výrobkov pod¾a odseku 2 sa nezapoèítavajú výrobky pochádzajúce zo tátu, s ktorým sa
v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie uzavrela
viacstranná alebo dvojstranná dohoda, ktorá zaruèuje
dodávate¾om zo Slovenskej republiky porovnate¾ný
a efektívny prístup na trh tohto tátu, alebo ak to vyplýva zo záväzkov, ktoré má Európska únia alebo Slovenská republika voèi tomuto tátu.

(1) Ak výzvu na súa obstarávate¾ realizuje prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súa, takéto oznámenie obsahuje
a) vymedzenie tovaru, stavebných prác alebo sluieb,
ktoré budú predmetom zákazky,
b) informáciu o zadávaní zákazky uou súaou alebo
rokovacím konaním so zverejnením bez ïalieho
uverejnenia výzvy na súa,
c) lehotu na doruèenie písomného vyjadrenia záujmu
o úèas,
d) vetky ïalie údaje a informácie vyadované v pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súa.

Uverejòovanie oznámení
§ 87
(1) Obstarávate¾ môe oznámi svoj zámer uskutoèni
plánované verejné obstarávanie uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia.
(2) Výzva na súa sa realizuje prostredníctvom
a) pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou
na súa, ak sa zákazka zadáva uou súaou alebo
rokovacím konaním so zverejnením,
b) oznámenia o existencii kvalifikaèného systému, ak
sa zákazka zadáva uou súaou, rokovacím konaním so zverejnením, súaným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom,
c) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
(3) Obstarávate¾ poskytne na iados záujemcu, ktorý prejaví záujem získa zákazku, bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k technickým poiadavkám
pravidelne uvádzaným v zmluvách na dodanie tovaru,
uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluieb, alebo bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy
prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov
k technickým poiadavkám, ktoré plánuje uplatni pri
zadávaní zákazky, na ktorú sa vzahuje pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súa; ak obstarávate¾ neponúkne k technickým poiadavkám takýto prístup z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22
ods. 4, sprístupní bezodplatne poadované informácie
60
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(2) Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na
súa obstarávate¾ pole na uverejnenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dòom odoslania výzvy
pod¾a odseku 3. Pravidelné informatívne oznámenie
s výzvou na súa sa vzahuje najviac na obdobie 12
mesiacov odo dòa jeho odoslania na uverejnenie.
(3) Obstarávate¾ pred vyhodnotením splnenia podmienok úèasti súèasne pole vetkým záujemcom, ktorí vyjadrili záujem o úèas v uej súai alebo v rokovacom konaní so zverejnením na základe pravidelného
oznámenia s výzvou na súa, výzvu, aby opätovne potvrdili svoj záujem v lehote urèenej obstarávate¾om
a súèasne v tejto lehote predloili doklady na preukázanie splnenia podmienok úèasti uvedené v pravidelnom
informatívnom oznámení s výzvou na súa na základe
podrobných informácií o predmete zákazky. Výzva obsahuje najmä
a) povahu a mnostvo predmetu zákazky vrátane
uplatnenia monosti opakovaných zákaziek, a ak je
to moné, predpokladanú lehotu, do ktorej mono
opakovanú zákazku uskutoèni; povahu a mnostvo
predmetu zákazky, a ak je to moné, predpokladaný
dátum uverejnenia neskorích oznámení o súaiach na dodávku tovaru, na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluieb,
b) oznaèenie, èi ide o uiu súa alebo rokovacie konanie so zverejnením,

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L
269, 10. 10. 2013).
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c) dátum zaèatia alebo dátum skonèenia dodania tovaru, uskutoènenia stavebných prác alebo poskytnutia sluieb,
d) odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súané
podklady dostupné pod¾a § 43 ods. 1,
e) adresu urèenú na vyiadanie súaných podkladov,
ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých má by iados
vypracovaná, ak obstarávate¾ neponúka prístup
k súaným podkladom pod¾a § 43 ods. 1 z dôvodov
uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súané podklady neboli u inak dostupné,
f) adresu a lehotu na predloenie iadostí o úèas v súai, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých musia by
iadosti predloené,
g) adresu obstarávate¾a,
h) uvedenie podmienok úèasti a dokladov urèených na
ich preukázanie a ïalích informácií a dokumentov
vyadovaných obstarávate¾om,
i) oznaèenie zákazky; kúpa, lízing, prenájom alebo
kúpa tovaru na splátky alebo akáko¾vek ich kombinácia,
j) relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie
ponúk alebo zostupné poradie dôleitosti kritérií, ak
nie je uvedené v pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súa, v súaných podkladoch, vo
výzve na predkladanie ponúk alebo vo výzve na rokovanie,
k) ïalie potrebné informácie.
(4) Obstarávate¾ uverejní súané podklady v profile
najneskôr v deò odoslania výzvy pod¾a odseku 3.
(5) Obstarávate¾ súèasne písomne vyzve na predkladanie ponúk záujemcov, ktorí na základe výzvy pod¾a
odseku 3 v lehote urèenej obstarávate¾om predloili doklady na preukázanie splnenia podmienok úèasti a vyadované podmienky úèasti splnili. Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náleitosti pod¾a § 93 ods. 2 a 3,
okrem náleitostí, ktoré obstarávate¾ vyadoval u vo
výzve pod¾a odseku 3.
(6) Obstarávate¾ sa riadi postupom ustanoveným pre
uiu súa alebo postupom ustanoveným pre rokovacie konanie so zverejnením v závislosti od toho, ktorý
postup urèil v pravidelnom informatívnom oznámení
s výzvou na súa.
(7) Ak sa obstarávate¾ rozhodne, e ïalie zákazky u
nebude zadáva poèas obdobia, na ktoré sa pravidelné
informatívne oznámenie s výzvou na súa vzahuje, uvedie to v oznámení o výsledku verejného obstarávania.
Kvalifikaèný systém
§ 89
(1) Obstarávate¾ môe zriadi a prevádzkova kvalifikaèný systém dodávate¾ov. Obstarávate¾, ktorý zriadil
alebo prevádzkuje kvalifikaèný systém, umoní hospodárskym subjektom, aby mohli kedyko¾vek poiada
o kvalifikáciu iadosou o úèas.
(2) Kvalifikaèný systém, ktorý môe zahàòa rôzne
kvalifikaèné stupne, musí by vedený na základe objektívnych kritérií a pravidiel urèených obstarávate¾om, ktoré obsahujú najmä podmienky kvalifikácie do
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systému, podmienky prevádzky systému, podmienky
pravidelných aktualizácií kvalifikácie a dobu platnosti
systému. Ak kritériá a pravidlá vedenia kvalifikaèného
systému obsahujú technické poiadavky, tie sa uplatnia pod¾a § 42. Kritériá a pravidlá mono aktualizova
pod¾a potreby.
(3) Prístup ku kritériám a pravidlám kvalifikaèného
systému pod¾a odseku 2 vrátane ich aktualizácie obstarávate¾ poskytne pod¾a § 43 ods. 1 a 4; informáciu
o ich aktualizácii bezodkladne písomne oznámi aj vetkým kvalifikovaným dodávate¾om. Ak obstarávate¾ zistí, e kvalifikaèný systém pouívaný inou osobou sa
zhoduje s jeho poiadavkami, písomne oznámi kvalifikovaným dodávate¾om názov tejto osoby.
(4) Obstarávate¾ vedie písomný register kvalifikovaných dodávate¾ov, ktorý môe by rozdelený do kategórií pod¾a typu zákazky, pre ktorý je kvalifikácia platná.
(5) Obstarávate¾ informuje hospodársky subjekt,
ktorý poiadal o kvalifikáciu, o svojom rozhodnutí týkajúcom sa jeho zaradenia do kvalifikaèného systému
najneskôr do iestich mesiacov odo dòa doruèenia iadosti. Ak obstarávate¾ rozhodne v lehote dlhej ako tyri mesiace odo dòa doruèenia iadosti, musí v priebehu
dvoch mesiacov odo dòa doruèenia iadosti informova
hospodársky subjekt, ktorý poiadal o kvalifikáciu,
o dôvodoch oprávòujúcich ho na predåenie tejto lehoty
a o termíne, v ktorom rozhodne o prijatí alebo zamietnutí jeho iadosti.
(6) Obstarávate¾ informuje hospodársky subjekt,
ktorý poiadal o kvalifikáciu, o zamietnutí jeho iadosti
najneskôr do 15 dní odo dòa prijatia rozhodnutia obstarávate¾a o zamietnutí jeho iadosti s uvedením dôvodu pod¾a odseku 3.
(7) Obstarávate¾, ktorý zriadi a prevádzkuje kvalifikaèný systém, môe ukonèi kvalifikáciu dodávate¾a
len z dôvodov, ktoré vyplývajú z kritérií pre kvalifikaèný
systém pod¾a odseku 2. Úmysel ukonèi kvalifikáciu
obstarávate¾ vopred písomne oznámi kvalifikovanému
dodávate¾ovi spolu s odôvodnením minimálne 15 dní
pred dòom ukonèenia jeho kvalifikácie.
(8) Ak obstarávate¾ vyaduje v súvislosti so iadosou
o kvalifikáciu, aktualizáciou kvalifikácie alebo zachovaním u získanej kvalifikácie v rámci kvalifikaèného
systému poplatok, jeho výka musí by urèená proporène vo vzahu k skutoène vynaloeným nákladom
v spojení s týmto úkonom; náklady je obstarávate¾ povinný preukáza.
§ 90
(1) Zriadenie kvalifikaèného systému musí by predmetom oznámenia o existencii kvalifikaèného systému.
Z oznámenia musí by zrejmý úèel kvalifikaèného systému, spôsob získania prístupu k pravidlám týkajúcim
sa jeho prevádzky a doba jeho platnosti.
(2) Zmenu doby platnosti kvalifikaèného systému obstarávate¾ oznamuje publikaènému úradu a úradu
oznámením o existencii kvalifikaèného systému. Ak ide
o ukonèenie kvalifikaèného systému, obstarávate¾ túto
skutoènos oznamuje publikaènému úradu a úradu
oznámením o výsledku verejného obstarávania.
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(3) Na úèely výberu záujemcov pri zadávaní konkrétnych zákaziek, ktoré sú predmetom oznámenia o kvalifikaènom systéme, obstarávate¾ kvalifikuje hospodárske subjekty pod¾a § 89 ods. 1 a 4 a na takto
kvalifikovaných dodávate¾ov uplatní pravidlá výberu
uej súae, rokovacieho konania so zverejnením, súaného dialógu alebo inovatívneho partnerstva.
(4) Ak oznámenie o existencii kvalifikaèného systému
je výzvou na súa, konkrétne zákazky, ktoré sú predmetom tohto oznámenia, sa zadávajú postupom uej
súae, postupom rokovacieho konania so zverejnením, postupom súaného dialógu alebo postupom inovatívneho partnerstva, v ktorom sa vetci uchádzaèi
vyberajú u z kvalifikovaných dodávate¾ov.
§ 91
Verejná súa
(1) Obstarávate¾ postupuje pri verejnej súai pod¾a
§ 66 okrem § 66 ods. 2 písm. b) a ods. 5 písm. b). Obstarávate¾ môe poui postup pod¾a § 66 ods. 8.
(2) Ak obstarávate¾ uverejnil pravidelné informatívne
oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní
pred dòom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania a pravidelné informatívne oznámenie obsahuje vetky poadované údaje a informácie, ak sú
k dispozícii v èase, keï sa pravidelné informatívne
oznámenie uverejòuje, lehota na predkladanie ponúk
je najmenej 15 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu.
(3) Ak obstarávate¾ neponúka prístup k súaným
podkladom pod¾a § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v §
20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, a za predpokladu, e uverejnil pravidelné informatívne oznámenie pod¾a odseku 2,
lehota na predkladanie ponúk je najmenej 20 dní odo
dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu.
(4) Ak obstarávate¾ urèí podmienky úèasti, ich splnenie posúdi pod¾a § 40. Ponuky uchádzaèov, ktorí neboli
vylúèení, sa vyhodnocujú pod¾a § 53.
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jemcov, ich minimálny poèet a ak je to vhodné, ich maximálny poèet, ak sa uplatòuje.
(3) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by
kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia pouitého ako výzva na súa publikaènému úradu alebo 30
dní odo dòa odoslania výzvy na opätovné potvrdenie záujmu, ak sa výzva na súa realizuje prostredníctvom
pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na
úèas; lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie
by kratia ako 15 dní.
§ 93
(1) Pri výzve na predkladanie ponúk obstarávate¾ postupuje pod¾a § 68 ods. 1.
(2) Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a) odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súané
podklady dostupné pod¾a § 43 ods. 1,
b) lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa
ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých
mono predklada ponuky,
c) uvedenie vetkých dokumentov, ktoré sa majú predloi,
d) odkaz na uverejnené oznámenie pouité ako výzva
na súa,
e) relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie
ponúk alebo zostupné poradie dôleitosti kritérií, ak
nie je uvedené v oznámení pouitom ako výzva na
súa alebo v súaných podkladoch,
f) ïalie potrebné informácie.
(3) Ak obstarávate¾ neponúka prístup k súaným
podkladom pod¾a § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v §
20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súané podklady neboli u inak dostupné, prílohou k výzve na predkladanie ponúk sú súané podklady.
(4) Obstarávate¾ môe urèi lehotu na predkladanie
ponúk dohodou s vybranými záujemcami len vtedy, ak
vetci budú ma rovnaký èas na prípravu a predkladanie ponúk.

Uia súa

(5) Ak nemono dosiahnu dohodu o lehote na predkladanie ponúk pod¾a odseku 4, obstarávate¾ urèí lehotu, ktorá nesmie by kratia ako 10 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

§ 92

(6) Ponuku môe predloi len záujemca, ktorého obstarávate¾ vyzval na predloenie ponuky.

(1) Uia súa sa vyhlasuje pre neobmedzený poèet
hospodárskych subjektov, ktoré môu predloi doklady vyadované na preukázanie splnenia podmienok
úèasti. Obstarávate¾ môe na základe objektívnych
a nediskriminaèných pravidiel obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzve na predloenie ponuky tak, aby
umonil hospodársku súa. Pravidlá pod¾a druhej
vety vychádzajú z objektívnej potreby obstarávate¾a
zníi poèet záujemcov na úroveò, ktorá je opodstatnená potrebou vyvái charakter obstarávania so zdrojmi
potrebnými na jeho uskutoènenie.
(2) V oznámení pouitom ako výzva na súa obstarávate¾ okrem iného urèí lehotu na predloenie iadostí
o úèas, podmienky úèasti, ak sa urèujú, objektívne
a nediskriminaèné pravidlá na obmedzenie poètu záu-

Rokovacie konanie so zverejnením
§ 94
(1) Pri rokovacom konaní so zverejnením obstarávate¾ nie je povinný poui § 70.
(2) Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje
pre neobmedzený poèet hospodárskych subjektov, ktoré môu predloi doklady vyadované na preukázanie
splnenia podmienok úèasti. Obstarávate¾ môe na základe objektívnych a nediskriminaèných pravidiel obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzve na predloenie
ponuky tak, aby umonil hospodársku súa. Pravidlá
pod¾a druhej vety vychádzajú z objektívnej potreby obstarávate¾a zníi poèet záujemcov na úroveò, ktorá je
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opodstatnená potrebou vyvái charakter obstarávania
so zdrojmi potrebnými na jeho uskutoènenie.

pod¾a § 74 a 77 okrem § 74 ods. 1, 3 a 5 a § 77 ods. 1
a 2.

(3) V oznámení pouitom ako výzva na súa obstarávate¾ okrem iného urèí lehotu na predloenie iadostí
o úèas a podmienky úèasti, ak sa urèujú a objektívne
a nediskriminaèné pravidlá na obmedzenie poètu záujemcov, ich minimálny poèet a ak je to vhodné, ich maximálny poèet, ak sa uplatòuje.

(2) Súaný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený poèet hospodárskych subjektov, ktoré môu predloi doklady vyadované na preukázanie splnenia podmienok
úèasti. Obstarávate¾ môe na základe objektívnych
a nediskriminaèných pravidiel obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzve na úèas na dialógu tak, aby umonil hospodársku súa. Pravidlá pod¾a druhej vety vychádzajú z objektívnej potreby obstarávate¾a zníi
poèet záujemcov na úroveò, ktorá je opodstatnená potrebou vyvái charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutoènenie.

(4) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by
kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia pouitého ako výzva na súa publikaènému úradu alebo 30
dní odo dòa odoslania výzvy na opätovné potvrdenie záujmu, ak sa výzva na súa realizuje prostredníctvom
pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na
úèas; lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie
by kratia ako 15 dní.
§ 95
(1) Pri výzve na predkladanie základných ponúk obstarávate¾ postupuje pod¾a § 72 ods. 1.
(2) Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje náleitosti pod¾a § 93 ods. 2 a 3, miesto a predpokladaný termín rokovania.
(3) Lehotu na predkladanie základných ponúk obstarávate¾ urèí pod¾a § 93 ods. 4 a 5.
(4) Ponuku môe predloi a rokovaní sa môe zúèastni len ten, koho obstarávate¾ vyzval na predloenie
ponuky.
(5) Obstarávate¾ rokuje s uchádzaèmi o predloených
ponukách, o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finanèných podmienkach.
Obstarávate¾ je povinný v priebehu rokovania zabezpeèi rovnaké zaobchádzanie so vetkými uchádzaèmi.
Zakazuje sa poskytova informácie spôsobom, ktorý by
zvýhodnil niektorých uchádzaèov. Obstarávate¾ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal poèas rokovania bez súhlasu uchádzaèa.
(6) Obstarávate¾ môe postupova pod¾a § 73 ods. 3
a 4, ak túto monos uviedol v oznámení pouitom ako
výzva na súa alebo v súaných podkladoch.
(7) Obstarávate¾ vyhotoví z kadého rokovania zápisnicu.
(8) Obstarávate¾ poskytne uchádzaèovi, ktorý sa zúèastòuje rokovania, informáciu o jeho priebehu a pokroku najneskôr do 15 dní odo dòa prijatia iadosti.
(9) Obstarávate¾ písomne oznámi uchádzaèom ukonèenie rokovania a vyzve ich na predkladanie koneèných
ponúk. Výzva na predkladanie koneèných ponúk, ktorú obstarávate¾ súèasne písomne pole uchádzaèom,
obsahuje najmä lehotu na predkladanie koneèných ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk
alebo jazyky, v ktorých mono predklada ponuky,
miesto, dátum a èas otvárania ponúk.
Súaný dialóg
§ 96
(1) Obstarávate¾ postupuje pri súanom dialógu

(3) V oznámení pouitom ako výzva na súa obstarávate¾ uvedie najmä informácie pod¾a § 74 ods. 4.
(4) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by
kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu;
lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by kratia ako 15 dní.
(5) Výzva na úèas na dialógu obsahuje najmä náleitosti pod¾a § 75 ods. 2 písm. a) a d), odkaz na uverejnené oznámenie pouité ako výzva na súa, relatívnu
váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo
zostupné poradie dôleitosti kritérií, ak nie je uvedené
v oznámení pouitom ako výzva na súa alebo v informatívnom dokumente.
(6) Ak sa súaný dialóg uskutoèní pod¾a § 75 ods. 6,
pouijú sa kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené
v oznámení pouitom ako výzva na súa.
(7) Obstarávate¾ môe poiada uchádzaèa o vysvetlenie, spresnenie alebo optimalizáciu koneènej ponuky. Nesmie vak vyzva ani prija vysvetlenie, spresnenie, optimalizáciu alebo iný doplòujúcu informáciu,
ktorou by sa zmenili základné aspekty ponuky alebo
obstarávania, vrátane potrieb a poiadaviek urèených
v oznámení pouitom ako výzva na súa alebo v informatívnom dokumente, ak by nimi mohlo dôjs k narueniu hospodárskej súae alebo k diskriminácii.
(8) Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk urèených v oznámení pouitom ako
výzva na súa a v informatívnom dokumente.
Inovatívne partnerstvo
§ 97
(1) Obstarávate¾ postupuje pri inovatívnom partnerstve pod¾a § 78 a 80 okrem § 78 ods. 1 a 2.
(2) Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobmedzený poèet hospodárskych subjektov, ktoré môu
predloi doklady vyadované na preukázanie splnenia
podmienok úèasti. Obstarávate¾ môe na základe objektívnych a nediskriminaèných pravidiel obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzve na úèas tak, aby umonil
hospodársku súa. Pravidlá pod¾a druhej vety vychádzajú z objektívnej potreby obstarávate¾a zníi poèet
záujemcov na úroveò, ktorá je opodstatnená potrebou
vyvái charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými
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na jeho uskutoènenie. Ponuky sa vyhodnocujú len na
základe najlepieho pomeru ceny a kvality.
(3) V oznámení pouitom ako výzva na súa obstarávate¾ uvedie najmä
a) potrebu inovaèného výrobku, stavebných prác alebo
sluieb, ktorú nemono uspokoji dodaním tovarov,
stavebných prác alebo sluieb u dostupných na
trhu,
b) objektívne a nediskriminaèné pravidlá na obmedzenie poètu záujemcov, ich minimálny poèet a ak je to
vhodné, ich maximálny poèet, ak sa obmedzenie
uplatòuje,
c) výhradu uskutoèni viacetapové rokovanie so zníením poètu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatòuje.
(4) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by
kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému úradu;
lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by kratia ako 15 dní.
(5) Výzva na predkladanie základných ponúk pod¾a
§ 79 ods. 1 obsahuje náleitosti pod¾a § 93 ods. 2 a 3.
(6) Ak sa inovatívne partnerstvo uskutoèní pod¾a § 79
ods. 5, pouijú sa kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v oznámení pouitom ako výzva na súa.
Priame rokovacie konanie
§ 98
(1) Priame rokovacie konanie môe obstarávate¾ poui len vtedy, ak je splnená aspoò jedna z týchto podmienok:
a) na základe oznámenia pouitého ako výzva na súa
iadny hospodársky subjekt nepredloil ponuku alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok
úèasti alebo ani jeden uchádzaè alebo záujemca nespåòa podmienky úèasti alebo ani jedna ponuka bez
vykonania podstatných zmien nespåòa potreby a poiadavky urèené obstarávate¾om na predmet zákazky a za predpokladu, e pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b) tovar, stavebné práce alebo sluby môe poskytnú
len urèitý hospodársky subjekt, ak
1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedineèného diela alebo umeleckého výkonu,17)
2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska
súa a za predpokladu, e neexistuje ani iadna
primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca
hospodárska súa nie je výsledkom umelého zúenia parametrov verejného obstarávania alebo,
3. ide o výhradné práva58) a za predpokladu, e neexistuje iadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súa nie je výsledkom umelého zúenia parametrov verejného
obstarávania,
c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluby sa zadáva
z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obstarávate¾om, ktorú nemohol predvída, a vzh¾adom na
vzniknutú èasovú tieseò nemono uskutoèni verej-
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nú súa, uiu súa ani rokovacie konanie so zverejnením,
d) zákazka je urèená výluène na výskumné, experimentálne, tudijné alebo vývojové úèely a nie na
úèely zabezpeèenia zisku alebo na krytie nákladov
vynaloených na výskum a vývoj; zadávanie takejto
zákazky nesmie by prekákou pre súané zadávanie nasledujúcich zákaziek, ktoré sú urèené najmä
na tieto úèely,
e) ide o dodávku doplòujúceho tovaru od pôvodného
dodávate¾a urèeného na èiastoèné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozírenie
u dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena
dodávate¾a nútila obstarávate¾a získava materiál
rozdielnych technických charakteristík, ktorý by
spôsoboval nezluèite¾nos alebo neprimerané technické akosti v prevádzke alebo v údrbe,
f) ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované
a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
g) ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlá výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
h)ide o obstaranie tovaru za mimoriadne výhodnú
cenu, ktorá je niia ako trhová cena a je ponúkaná
len v urèitom krátkom èasovom období,
i) ide o zákazku na poskytnutie sluby nasledujúcu po
súai návrhov uskutoènenej pod¾a tohto zákona
a ktorá sa zadáva záujemcovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víazný alebo jeden z víazných
v súai návrhov; ak je viac víazných úèastníkov, na
rokovania musí obstarávate¾ vyzva vetkých,
j) ide o nové stavebné práce alebo sluby spoèívajúce
v opakovaní rovnakých alebo porovnate¾ných stavebných prác alebo sluieb realizovaných pôvodným
dodávate¾om za predpokladu, e
1. sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa
uvádza rozsah moných dodatoèných stavebných
prác alebo sluieb a podmienky ich zadania,
2. pôvodná zákazka bola zadávaná na základe oznámenia pouitého ako výzva na súa a informácia
o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním
bola u súèasou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a
3. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola
urèená pod¾a § 6 ods. 2 písm. a).
(2) Obstarávate¾ vyzve na rokovanie jedného alebo
viacerých vybraných záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v odseku 1, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finanèných podmienkach. Obstarávate¾
postupuje pod¾a § 82 ods. 2 a 4.
§ 99
Rámcová dohoda
(1) Na uzavretie rámcovej dohody sa pouijú postupy
vo verejnom obstarávaní pod¾a tejto èasti zákona.
(2) Rámcovú dohodu mono uzavrie najviac na osem
rokov okrem výnimoèných prípadov odôvodnených
predmetom rámcovej dohody. Uzavretie rámcovej dohody nesmie bráni hospodárskej súai.
(3) Na základe rámcovej dohody môe obstarávate¾
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alebo viacerí obstarávatelia, ktorí boli jasne a urèito
identifikovaní v oznámení pouitom ako výzva na súa, zadáva zákazku len hospodárskemu subjektu alebo hospodárskym subjektom, ktoré sú zmluvnou stranou tejto rámcovej dohody, na základe objektívnych
pravidiel a kritérií uvedených v súaných podkladoch
k postupu verejného obstarávania pouitému na uzavretie rámcovej dohody a aj v rámcovej dohode. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemono vykona podstatné zmeny a doplnenia podmienok
urèených v rámcovej dohode.
(4) Urèenými objektívnymi pravidlami a kritériami
pod¾a odseku 3 musí obstarávate¾ zabezpeèi rovnaké
zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú
zmluvnými stranami rámcovej dohody.
(5) Ak sa na základe urèených objektívnych pravidiel
a kritérií pod¾a odseku 3 pri zadávaní zákaziek na základe rámcovej dohody opätovne otvára súa medzi
hospodárskymi subjektmi, ktoré sú zmluvnou stranou
rámcovej dohody, obstarávate¾ urèí dostatoène dlhú lehotu na predkladanie ponúk a vyhodnocuje ponuky
na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených
v rámcovej dohode, ktoré musia by uvedené aj v súaných podkladoch k postupu verejného obstarávania
pouitému na uzavretie rámcovej dohody.
(6) Ak sa v postupe verejného obstarávania pouitého
na uzavretie rámcovej dohody predkladali ponuky vo
forme elektronického katalógu a rámcová dohoda sa
uzavrela s viacerými hospodárskymi subjektmi, obstarávate¾ môe urèi, e zadávanie jednotlivých zákaziek
opätovným otvorením súae sa uskutoèní na základe
aktualizovaného katalógu jedným z týchto spôsobov
uvedeným aj v súaných podkladoch k postupu verejného obstarávania pouitého na uzavretie rámcovej dohody:
a) obstarávate¾ vyzve uchádzaèov na predloenie elektronických katalógov prispôsobených poiadavkám
predmetnej zákazky alebo
b) oznámi uchádzaèom, e má v úmysle vybra informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených poiadavkám konkrétnej zákazky z predloených elektronických katalógov, dátum a èas, kedy
má v úmysle vybra informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených poiadavkám konkrétnej
zákazky a dá uchádzaèom monos nepovoli výber
informácií; obstarávate¾ musí poèíta s dostatoèným
èasovým obdobím medzi oznámením úmyslu vybra
informácie na vytvorenie ponúk a skutoèným výberom týchto informácií a pred zadaním zákazky predloí vybrané informácie uchádzaèovi, ktorý povolil
ich výber, aby potvrdil, e takto vytvorená ponuka
neobsahuje vecné chyby alebo poiadal o odstránenie vecných chýb.
(7) Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody
obstarávate¾ nevyaduje od hospodárskeho subjektu
alebo hospodárskych subjektov, ktoré sú zmluvnou
stranou rámcovej dohody, doklady na preukázanie splnenia podmienok úèasti, ak ich má k dispozícii z postupu verejného obstarávania pouitého na uzavretie rámcovej dohody, alebo ak neurèil podmienky úèasti

Strana 3349

v postupe verejného obstarávania pouitého na uzavretie rámcovej dohody.
TVRTÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH KONCESIÍ
§ 100
(1) Pri zadávaní koncesie verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ postupujú pod¾a prvej èasti a prvej hlavy
a druhej hlavy tejto èasti, ak nie je v tejto hlave ustanovené inak; nepouijú sa § 30, § 44, § 46, § 54, § 58 a 61,
§ 67 ods. 4, § 69 ods. 3, § 71 ods. 5, § 72 ods. 6, § 78 a
83.
(2) Postupy zadávania koncesie sa nepouijú pri koncesii na sluby alebo koncesii na stavebné práce za
predpokladu, e minimálne 80% priemerného roèného
obratu dosiahnutého prepojeným podnikom za predchádzajúce tri roky tvorí poskytovanie takýchto sluieb
alebo stavebných prác podnikom, s ktorými je prepojený a ktorú zadáva
a) obstarávate¾ prepojenému podniku,
b) právnická osoba zaloená viacerými obstarávate¾mi
na vykonávanie niektorej z èinností pod¾a § 9 ods. 3
a ods. 6 a 9 podniku, ktorý je prepojený s jedným
z týchto obstarávate¾ov.
(3) Prepojený podnik na úèely zadávania koncesie obstarávate¾om je právnická osoba, ktorá spåòa podmienky pod¾a § 85 ods. 3 a 5.
(4) Ak ide o právnickú osobu, ktorá bola zaloená výluène obstarávate¾mi na vykonávanie niektorej èinnosti pod¾a § 9 ods. 3 a ods. 6 a 9 na obdobie najmenej
troch rokov a spoloèenská zmluva urèuje, e obstarávatelia, ktorí sú jej zakladate¾mi, zostanú jej èlenmi
najmenej na obdobie troch rokov, postupy zadávania
koncesie sa nepouijú na zadávanie koncesie na stavebné práce alebo koncesie na sluby, ktoré
a) zadáva táto právnická osoba jednému z týchto obstarávate¾ov alebo
b) zadáva obstarávate¾ ako jeden zo zakladate¾ov tejto
právnickej osobe.
§ 101
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyhlasujú
koncesiu uverejnením oznámenia o koncesii; ak ide
o koncesiu na sluby uvedené v prílohe è. 1 uverejnením predbeného oznámenia o koncesii na sociálne
sluby a iné osobitné sluby.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nie sú povinní
uverejni oznámenie pod¾a odseku 1, ak stavebné práce alebo sluby dokáe doda alebo poskytnú iba jeden
konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhoko¾vek
z týchto dôvodov:
a) cie¾om koncesie je vytvorenie alebo nadobudnutie
jedineèného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu,17)
b) z technických dôvodov neexistuje hospodárska súa,
c) existencia výluèného práva,
d) ide o ochranu výhradných práv pod¾a osobitných
predpisov,58)
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e) v predchádzajúcom postupe zadávania koncesie
iadny hospodársky subjekt nepredloil ponuku alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok
úèasti alebo ani jeden uchádzaè alebo záujemca nespåòa podmienky úèasti alebo ani jedna ponuka bez
vykonania podstatných zmien nespåòa potreby a poiadavky urèené verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om na predmet koncesie a za predpokladu, e pôvodné podmienky zadávania koncesie sa
podstatne nezmenia.
(3) Výnimky ustanovené v odseku 2 písm. b), c) a d) sa
uplatòujú len za predpokladu, e neexistuje iadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súa nie je výsledkom umelého zúenia parametrov ude¾ovania koncesie.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú zároveò
s vyhlásením koncesie povinní zverejni v profile analýzy, ktoré obsahujú porovnanie variantov, nad ktorými
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvaovali pred prijatím rozhodnutia vyhlási koncesiu, vrátane vyèíslenia ekonomických údajov, ktoré viedli verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a k rozhodnutiu, e
vyhlásenie koncesie je výhodnejie, ako zadanie zákazky iným spôsobom pod¾a tohto zákona.
Postupy zadávania koncesie
§ 102
Spoloèné ustanovenia
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(1) Postupy zadávania koncesie sú
verejná súa,
uia súa,
rokovacie konanie so zverejnením,
súaný dialóg,
koncesný dialóg,
obchodná verejná súa.

(2) Lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie by
kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia o koncesii publikaènému úradu.
(3) Lehota na predkladanie ponúk nesmie by kratia
ako 30 dní odo dòa odoslania
a) oznámenia o koncesii publikaènému úradu, ak ide
o verejnú súa alebo obchodnú verejnú súa,
b) výzvy na predkladanie ponúk záujemcom, ak ide
o iný postup ako pod¾a písmena a).
(4) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní
odo dòa odoslania oznámenia o koncesii pod¾a odseku
3 písm. a) alebo výzvy na predkladanie ponúk pod¾a odseku 3 písm. b), ak verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
vyadujú predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami.
(5) Ak sa postup uskutoèòuje v nadväzujúcich etapách, lehota na predkladanie základných ponúk nesmie by kratia ako 22 dní odo dòa odoslania výzvy na
predkladanie ponúk.
(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèia podmienky úèasti pod¾a § 32. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu urèi podmienky úèasti pod¾a § 33 a 36.
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Splnenie podmienok úèasti verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ posúdia pod¾a § 40.
(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vymedzia
predmet koncesie, vrátane technických poiadaviek
a funkèných poiadaviek v koncesnej dokumentácii,
ktorá obsahuje písomné podklady, grafické podklady
alebo iné podklady. Na koncesnú dokumentáciu sa primerane pouije § 42. Technické poiadavky a funkèné
poiadavky vymedzujú charakteristické znaky stavebných prác alebo sluieb, ktoré sú predmetom koncesie.
Charakteristické znaky môu odkazova aj na osobitný
postup výroby alebo poskytovania poadovaných stavebných prác alebo sluieb za predpokladu, e súvisia
s predmetom koncesie a sú primerané jej hodnote a jej
cie¾om. Charakteristické znaky môu zahàòa napríklad úroveò kvality, úroveò plnenia environmentálnych a klimatických poiadaviek, poiadavky na rieenie vhodné pre vetkých pouívate¾ov vrátane
prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím
a posúdenie zhody, výkonnos, bezpeènos alebo rozmery, terminológiu, symboly, skúky a skúobné metódy, oznaèovanie a znaèky alebo pokyny pre pouívate¾a.
(8) Ak si to nevyaduje predmet koncesie, technické
poiadavky a funkèné poiadavky nesmú odkazova na
konkrétneho výrobcu alebo zdroj alebo na urèitý postup, ktorý charakterizuje tovary alebo sluby, ktoré
poskytuje konkrétny hospodársky subjekt, ani na
ochranné známky, patenty, druhy alebo urèitú výrobu,
ak by to viedlo k uprednostneniu alebo vylúèeniu urèitých podnikov alebo urèitých tovarov. Takýto odkaz sa
povo¾uje len výnimoène, ak nie je moné dostatoène
presne a zrozumite¾ne opísa predmet koncesie. Takýto
odkaz musí by doplnený slovami alebo ekvivalentné.
Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nesmú vylúèi ponuku z toho dôvodu, e stavebné práce a sluby, ktorých sa ponuka týka, nie sú v súlade s technickými poiadavkami a funkènými poiadavkami, na ktoré
odkazovali, ak uchádzaè akýmiko¾vek vhodnými prostriedkami vo svojej ponuke preukáe, e rieenia, ktoré
navrhuje, rovnocenne uspokojujú technické poiadavky a funkèné poiadavky.
(9) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ oznámia vetkým záujemcom opis plánovaného organizovania postupu zadávania koncesie a orientaènú lehotu jeho
ukonèenia. Kadá zmena sa oznámi vetkým záujemcom, a ak sa týka prvkov uverejnených v oznámení
o koncesii, oznámi sa vetkým hospodárskym subjektom. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ zabezpeèia
náleité zaznamenanie vetkých etáp postupu.
(10) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu na základe objektívnych a nediskriminaèných kritérií obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzvú na predloenie ponúk tak, aby umonili hospodársku súa. Ak verejný
obstarávate¾ alebo obstarávate¾ uplatní obmedzenie,
uvedie to v oznámení o koncesii vrátane uvedenia kritérií na ich obmedzenie.
(11) Koncesie sa ude¾ujú na základe objektívnych
kritérií, ktoré sú v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti a ktorými sa zaistí, e sa ponuky posudzujú v podmienkach
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hospodárskej súae, èo verejnému obstarávate¾ovi
alebo obstarávate¾ovi umoní urèi celkovú hospodársku výhodu. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú spojené s predmetom koncesie a nedávajú verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi neobmedzenú vo¾nos
výberu. Kritériá na vyhodnotenie ponúk môu zahàòa
environmentálne a sociálne poiadavky a poiadavky
súvisiace s inováciou. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
sú sprevádzané poiadavkami, ktoré umoòujú úèinné
overenie informácií, ktoré uchádzaèi poskytli. Verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ overia, èi ponuky riadne
spåòajú kritériá na vyhodnotenie ponúk.
(12) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú kritériá v zostupnom poradí dôleitosti. Bez oh¾adu na poradie dôleitosti, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ dostane ponuku, v ktorej sa navrhuje inovaèné
rieenie s výnimoènou úrovòou funkèného plnenia,
ktoré verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ pri vynaloení náleitej starostlivosti nemohol predvída, verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe výnimoène
zmeni poradie dôleitosti kritérií na vyhodnotenie ponúk, aby zoh¾adnil takéto inovaèné rieenie.
(13) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ informuje vetkých uchádzaèov o zmene poradia dôleitosti
kritérií na vyhodnotenie ponúk pod¾a odseku 12 a vydá
novú výzvu na predkladanie ponúk, prièom lehota na
predkladanie nových ponúk nesmie by kratia ako 22
dní odo dòa odoslania novej výzvy na predkladanie ponúk. Ak kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uverejnené v okamihu uverejnenia oznámenia o koncesii, verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ uverejní nové
oznámenie o koncesii, prièom lehota na predkladanie
nových ponúk nesmie by kratia ako 30 dní odo dòa
odoslania oznámenia o koncesii. Zmena poradia dôleitosti nesmie vies k diskriminácii.
(14) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ poskytnú
neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup
elektronickými prostriedkami ku koncesnej dokumentácii odo dòa uverejnenia oznámenia o koncesii v európskom vestníku, alebo ak oznámenie o koncesii neobsahuje výzvu na predloenie ponúk, odo dòa,
v ktorom sa výzva na predloenie ponúk zaslala. V znení oznámenia o koncesii alebo výzvy na predloenie ponúk verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú internetovú adresu, na ktorej je koncesná dokumentácia
dostupná.
(15) Ak za náleite odôvodnených okolností a v dôsledku výnimoèných bezpeènostných dôvodov alebo
technických dôvodov alebo v dôsledku osobitne citlivej
povahy obchodných informácií, ktoré si vyadujú ve¾mi
vysokú úroveò ochrany, neobmedzený a úplný priamy
bezodplatný prístup k niektorej èasti koncesnej dokumentácie elektronickými prostriedkami nie je moné
poskytnú, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v oznámení o koncesii alebo vo výzve na predloenie ponúk
uvedú, e prísluná èas koncesnej dokumentácie sa
sprístupní inými ako elektronickými prostriedkami.
Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ primerane k tejto
skutoènosti urèia lehotu na predloenie ponúk.
61

) § 281 a 288 Obchodného zákonníka.
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§ 103
Koncesný dialóg
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu v postupe zadávania koncesie urèi, e sa pouije koncesný
dialóg, ktorým sa rozumie dialóg v jednej alebo v nieko¾kých po sebe nasledujúcich etapách; ustanovenia
druhej èasti prvej hlavy sa pouijú primerane, okrem
§ 30, 44, 46, 54 a 58 a 61, ktoré sa na koncesný dialóg
nevzahujú.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní
postup pod¾a tohto paragrafu podrobne pecifikova
a informácie o zvolenom postupe uvies v oznámení
o koncesii. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v oznámení o koncesii alebo v koncesnej dokumentácii uvedú
minimálne
a) spôsob a formu realizácie koncesného dialógu,
b) informáciu, èi sa bude koncesný dialóg vies naraz
so vetkými záujemcami súèasne alebo oddelene,
c) spôsob výberu záujemcov pre ïaliu etapu rokovaní
v rámci koncesného dialógu, ak má by v rámci koncesného dialógu postupne zniovaný poèet záujemcov.
(3) Písomná výzva k úèasti na koncesnom dialógu obsahuje najmä
a) popis predmetu koncesného dialógu,
b) pecifikáciu poiadaviek verejného obstarávate¾a
alebo obstarávate¾a na predmet koncesnej zmluvy,
c) informáciu o mieste konania koncesného dialógu,
d) harmonogram koncesného dialógu,
e) informáciu o jazyku rokovania.
(4) Poèas koncesného dialógu sa nesmie meni predmet koncesie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a minimálne poiadavky.
(5) Po vyhodnotení úèasti v koncesnom dialógu vyzvú
verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ záujemcov na predloenie ponuky.
§ 104
Obchodná verejná súa
(1) Ak sa zadáva koncesia postupom obchodnej verejnej súae, postupujú verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pod¾a osobitného predpisu.61)
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pouijú pri
vyhlásení obchodnej verejnej súae primerane ustanovenia prvej hlavy druhej èasti zákona; nepouijú sa
§ 30, 44, 46, 54 a 58 a 61.
(3) Ak sa uplatòujú revízne postupy, pouijú sa ustanovenia tvrtej hlavy iestej èasti zákona.
§ 105
Pravidlá pre koncesie na sociálne sluby a iné
osobitné sluby
(1) Pri zadávaní koncesie na slubu uvedenú v prílohe è. 1 verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ postupujú
pod¾a odsekov 2 a 3.
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(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uverejnia
predbené oznámenie o koncesii na sociálne sluby
a iné osobitné sluby; pri zadávaní koncesie na sluby
uvedené v prílohe è. 1 dodriava princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych
subjektov, princíp transparentnosti a princíp proporcionality.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ polú úradu
oznámenie o výsledku verejného obstarávania týkajúceho sa sluby uvedenej v prílohe è. 1 do 30 dní po
uzavretí koncesnej zmluvy.
§ 106
Pravidlá pre koncesionára, ktorý je verejným
obstarávate¾om
Koncesionár, ktorý je verejným obstarávate¾om, je
povinný poui pri zadávaní zákaziek na uskutoènenie
stavebných prác alebo poskytnutie sluby tretím osobám postupy verejného obstarávania pod¾a tohto zákona.
§ 107
Spoloèný podnik
(1) Verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ môe pri
zadávaní koncesie vyadova vytvorenie spoloèného
podniku,62) ktorému bude zadaná koncesia. Predmetom èinnosti spoloèného podniku môu by výluène
èinnosti súvisiace s realizáciou predmetu koncesnej
zmluvy.
(2) V oznámení o koncesii verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú najmä
a) e súèasou zadávania koncesie je vytvorenie spoloèného podniku,
b) predpokladanú právnu formu spoloèného podniku,
c) predpokladané základné imanie spoloèného podniku.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uzavrú koncesnú zmluvu s právnickou osobou, ktorá je spoloèným podnikom.
TRETIA ÈAS
ZADÁVANIE PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK,
ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU
A ZADÁVANIE PODLIMITNÝCH KONCESIÍ
Zadávanie podlimitných zákaziek
§ 108
Úvodné ustanovenia
(1) Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávate¾
postupuje
a) pod¾a § 109 a 112, ak ide o dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby
bene dostupných na trhu,
b) pod¾a § 113 a 116, ak ide o iné tovary, stavebné prá62
63
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ce alebo sluby, ako pod¾a písmena a) alebo ide o verejného obstarávate¾a pod¾a § 7 ods. 1 písm. b) alebo
verejného obstarávate¾a pod¾a § 7 ods. 1 písm. d) zaloeného alebo zriadeného verejným obstarávate¾om
pod¾a § 7 ods. 1 písm. b), ak mu technické monosti
objektívne neumoòujú postupova pod¾a písmena
a),
c) pod¾a § 109 a 112 alebo pod¾a § 113 a 116, ak ide
o dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ak ide o zákazku pod¾a odseku 2.
(2) Verejný obstarávate¾ môe vyhradi právo úèasti
vo verejnom obstarávaní len pre chránené dielne
a chránené pracoviská63) a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cie¾om je sociálna a profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb, alebo môe vyhradi realizáciu
zákazky v rámci programov chránených pracovných
miest za predpokladu, e aspoò 30% zamestnancov
chránených dielní, chránených pracovísk, hospodárskych subjektov a programov chránených pracovných
miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo
inak znevýhodnené osoby.
(3) Pri pouití postupu pod¾a § 109 a 112 nie je moné zada koncesiu a je moné uzavrie rámcovú dohodu
najviac na 12 mesiacov.
Podlimitné zákazky s vyuitím
elektronického trhoviska
§ 109
(1) Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickom trhovisku je registrácia pod¾a tohto zákona.
(2) Registrovaný uchádzaè alebo záujemca je oprávnený kedyko¾vek zverejni na elektronickom trhovisku
ponuku tovarov, stavebných prác alebo sluieb bene
dostupných na trhu, prièom je povinný ich zaradi do
príslunej èasti pod¾a klasifikácie tovaru, stavebných
prác alebo sluieb a uvies najmä cenu plnenia alebo
jednotkovú cenu plnenia, lehotu zaèatia poskytovania
plnenia alebo lehotu dodania plnenia a miesto, kde je
schopný plnenie doda. Zverejnená ponuka je návrhom
na uzavretie zmluvy voèi vopred neurèenému verejnému obstarávate¾ovi, a to za podmienok a spôsobom
pod¾a tohto zákona a obchodných podmienok elektronického trhoviska.
(3) Verejný obstarávate¾ môe predbene akceptova
ponuku s najniou cenou, zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar, stavebné práce alebo sluby sú zverejnené v èase
akceptovania aspoò tri ponuky.
(4) Po predbenom akceptovaní ponuky pod¾a odseku 3 je vetkým registrovaným uchádzaèom alebo záujemcom, ktorí v osobnom profile majú uvedený údaj
o rovnakej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo
sluieb pod¾a § 14 ods. 6 písm. c), v akej bola predbene
akceptovaná ponuka, ako aj vetkým registrovaným
uchádzaèom alebo záujemcom, ktorí si o tejto udalosti
zvolili monos zasielania informácií, zaslaná na adre-

) § 13f ods. 1 zákona è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení neskorích predpisov.
) § 55 ods. 1 zákona è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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su elektronickej komunikácie pod¾a § 14 ods. 6 písm. a)
informácia o predbenom akceptovaní ponuky pod¾a
odseku 3.

somná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to
vyadujú osobitné predpisy. Informácia o výsledku verejného obstarávania sa neposiela úradu.

(5) Po predbenom akceptovaní ponuky pod¾a odseku 3 je v lehote, ktorú urèí verejný obstarávate¾ a ktorá
nesmie by kratia ako 72 hodín, kadý registrovaný
uchádzaè alebo záujemca oprávnený predloi verejnému obstarávate¾ovi ponuku na tovar, stavebné práce
alebo sluby, ktoré sú totoné alebo ekvivalentné
s tými, ktorých ponuka bola predbene akceptovaná;
predkladanie ponúk sa realizuje spôsobom, ktorý
umoòuje kadému oboznámi sa s novou ponukou,
ktorá bola predloená. Lehota pod¾a prvej vety neplynie
poèas tátnych sviatkov a dní pracovného pokoja;
ustanovenie § 13 ods. 10 sa nepouije.

(4) Ministerstvo vnútra zabezpeèí prostredníctvom
funkcionality elektronického trhoviska uverejnenie
kadej zmluvy, ktorá sa uzatvorila postupom pod¾a
§ 109 a 110, v Centrálnom registri zmlúv; na tento úèel
poskytne Úrad vlády Slovenskej republiky (ïalej len
úrad vlády) ministerstvu vnútra potrebnú súèinnos.

(6) Po uplynutí lehoty pod¾a odseku 5 verejný obstarávate¾ akceptuje ponuku s najniou cenou z ponúk,
predloených pod¾a odseku 5 a ponuky, predbene akceptovanej pod¾a odseku 3.
(7) Akceptovanie ponuky pod¾a odseku 6 je prejavom
vôle verejného obstarávate¾a uzatvori zmluvu na plnenie, ktorým je dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ktoré boli predmetom akceptovanej ponuky, a to za podmienok,
uvedených v tejto ponuke a v obchodných podmienkach elektronického trhoviska.
(8) Ministerstvo vnútra zabezpeèí, aby vo verejnom
obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska
bol a do uzatvorenia zmluvy uchádzaè alebo záujemca
identifikovaný výluène bezvýznamovým identifikátorom a po predbenej akceptácii pod¾a odseku 3 a do
uzatvorenia zmluvy bola zverejòovaná vdy len jedna
ponuka, a to v danom èase ponuka s najniou cenou.
§ 110
(1) Verejný obstarávate¾ nemusí poui postup pod¾a
§ 109, v takom prípade
a) zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v èasti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru,
stavebných prác alebo sluieb; verejný obstarávate¾
môe primerane poui ustanovenia § 42 a 44,
b) registrovaní uchádzaèi a záujemcovia predkladajú
ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska.
(2) Pri postupe pod¾a odseku 1 sa ustanovenia § 109
ods. 4 a 8 pouijú primerane.
§ 111
(1) Verejný obstarávate¾ pri postupe pod¾a § 109
a 110 postupuje pod¾a prvej èasti, ak nie je v § 109 a
111 ustanovené inak, prièom postupuje tak, aby náklady vynaloené na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.
(2) Verejný obstarávate¾ je povinný zverejòova tvrroène v profile súhrnnú správu o zákazkách pod¾a
§ 109 a 110 s cenami vyími ako 5 000 eur, v ktorej pre
kadú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspeného uchádzaèa.
(3) Pri zákazke pod¾a § 109 a 110 sa nevyaduje pí-

(5) Verejný obstarávate¾ eviduje vetky doklady a dokumenty a uchováva ich pä rokov po uzavretí zmluvy.
§ 112
Ak v postupe pod¾a § 110 nebola predloená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predloených ponúk nespåòa poiadavky urèené na predmet zákazky a za
predpokladu, e pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, verejný obstarávate¾ a osoba pod¾a § 8 postupujú pod¾a § 113 a 114 alebo pod¾a
§ 117 v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky
a finanèného limitu pod¾a
a) § 5 ods. 3 písm. b), c), d) a f), ak ide o verejného obstarávate¾a,
b) § 8 ods. 1 písm. b) prvý a tretí bod, ak ide o osobu
pod¾a § 8.
Podlimitné zákazky bez vyuitia
elektronického trhoviska
§ 113
(1) Pri zadávaní podlimitných zákaziek bez vyuitia
elektronického trhoviska verejný obstarávate¾ postupuje pod¾a prvej èasti a druhej èasti prvej hlavy, ak nie
je v § 113 a 116 ustanovené inak; nepouije sa § 26,
§ 27, § 28 ods. 2 a 4, § 29, § 30 ods. 5 a 22, § 31, § 45
a § 62.
(2) Verejný obstarávate¾ vypracuje a pole výzvu na
predkladanie ponúk, oznámenie o pouití priameho rokovacieho konania, informáciu o výsledku verejného
obstarávania a oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu na
uverejnenie.
(3) Informáciu o výsledku verejného obstarávania pole verejný obstarávate¾
a) do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody,
b) bezodkladne po rozhodnutí o zruení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na predkladanie ponúk.
(4) Verejný obstarávate¾ nie je povinný posiela úradu informáciu o výsledku verejného obstarávania, ak
ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody.
(5) Oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody pole verejný obstarávate¾ do 14 dní po jej zmene.
(6) Ak ide o zmluvu uzavretú v rámci dynamického
nákupného systému pod¾a § 58 a 61, verejný obstarávate¾ pole oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikaènému úradu a úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom
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sídle publikaèného úradu a na webovom sídle úradu na
uverejnenie
a) do 30 dní po uzavretí kadej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému alebo
b) do 30 dní po skonèení kalendárneho tvrroka hromadne za kadý kalendárny tvrrok.
(7) Úrad uverejní oznámenia pod¾a odsekov 2 a 6 vo
vestníku do piatich dní odo dòa ich odoslania. Dátum
odoslania preukazuje verejný obstarávate¾.
(8) Úrad uverejní v profile verejného obstarávate¾a
v èlenení pod¾a jednotlivých verejných obstarávaní výzvu na predkladanie ponúk, oznámenie o pouití priameho rokovacieho konania a informáciu o výsledku verejného obstarávania.
(9) Vo výzve na predkladanie ponúk, v oznámení o pouití priameho rokovacieho konania, v informácii o výsledku verejného obstarávania úradu, v oznámení
o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody, v profile verejného obstarávate¾a mono osobné údaje uvádza v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikaèné èíslo, e-mailovú
adresu a telefónne èíslo.
§ 114
(1) Predpokladaná hodnota zákazky je platná v èase
odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie
vo vestníku; ak sa uverejnenie výzvy na predkladanie
ponúk nevyaduje, predpokladaná hodnota je platná
v èase zaèatia postupu zadávania zákazky.
(2) Na preukázanie splnenia podmienok úèasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný obstarávate¾ vyaduje doklad o oprávnení dodáva tovar, uskutoèòova stavebné práce alebo poskytova slubu v rozsahu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky; môe vyadova
ïalie doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie pod¾a § 32. Verejný obstarávate¾ môe urèi na preukázanie podmienok úèasti týkajúcich sa finanèného
a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti doklady pod¾a § 33 a 36.
(3) Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávate¾ okrem iného uvedie
a) informácie týkajúce sa èastí, ak je zákazka rozdelená na samostatné èasti,
b) predpokladanú hodnotu, mnostvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo sluieb;
predpokladanú hodnotu uvedie vdy, ak urèí podmienky úèasti vo väzbe na predpokladanú hodnotu
alebo ak vyaduje zábezpeku,
c) podmienky úèasti a odôvodnenie primeranosti kadej urèenej podmienky úèasti týkajúcej sa finanèného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo vzahu
k predmetu zákazky, ak sa vyadujú,
d) výku zábezpeky, ak sa vyaduje,
e) prístup k súaným podkladom a inej sprievodnej
dokumentácii,
f) výhradu pod¾a § 108 ods. 2, ak sa uplatòuje,
g) kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu
váhu,
h) informáciu, èi sa povo¾ujú variantné rieenia,
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i) lehotu na predkladanie ponúk a adresu, na ktorú sa
ponuky predkladajú,
j)dátum, èas a miesto otvárania ponúk,
k) informáciu, èi sa pouije elektronická aukcia,
l) informáciu, èi sa vyaduje predkladanie ponúk vo
forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky
obsahovali elektronický katalóg,
m) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(4) Lehota na predkladanie ponúk nesmie by kratia
ako
a) 15 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na
dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie sluby,
b) 25 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na
uskutoènenie stavebných prác.
(5) Ak verejný obstarávate¾ neponúka prístup k súaným podkladom pod¾a odseku 6 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie ponúk nesmie by kratia ako 30 dní odo dòa
odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie
vo vestníku.
(6) Verejný obstarávate¾ poskytuje prístup k súaným podkladom a inej sprievodnej dokumentácii pod¾a
§ 43 ods. 1 odo dòa uverejnenia výzvy na predkladanie
ponúk vo vestníku. Súané podklady uverejní v profile
v deò nasledujúci po uverejnení výzvy na predkladanie
ponúk vo vestníku. Vo výzve na predkladanie ponúk
uvedie internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty
pod¾a prvej vety prístupné.
(7) Ak prístup k súaným podkladom, ich èasti alebo
inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávate¾ nemôe poskytnú pod¾a § 43 ods. 1 z dôvodu uvedeného
a) v § 20 ods. 7, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie, e prísluný dokument poskytne inak, ako elektronickými prostriedkami a adresu, na ktorej mono
poiada o tento dokument,
b) v § 22 ods. 4, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie
opatrenia, ktoré vyaduje na ochranu dôverných informácií a informáciu, ako mono získa prístup
k príslunému dokumentu.
(8) Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk, v súaných podkladoch alebo
v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávate¾
bezodkladne oznámi vetkým záujemcom, najneskôr
vak tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, e o vysvetlenie sa poiada dostatoène vopred.
(9) Verejný obstarávate¾ posudzuje splnenie podmienok úèasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
Ak sú podmienky úèasti uvedené aj v súaných podkladoch, nesmú by v rozpore s výzvou na predkladanie
ponúk.
(10) Pri pouití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejòujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzaèom neposiela.
(11) Ak verejný obstarávate¾ zruí verejné obstarávanie, v informácii o výsledku verejného obstarávania
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uvedie, èi zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.
§ 115
(1) Verejný obstarávate¾ postupuje pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody pod¾a § 83 ods. 2 a
9.
(2) Verejný obstarávate¾ môe zadáva podlimitné zákazky v rámci dynamického nákupného systému pod¾a
§ 58 a 61.
(3) Povinnosti pod¾a § 56 súvisiace s registrom koneèných uívate¾ov výhod sa vzahujú na podlimitnú zákazku zadávanú bez vyuitia elektronického trhoviska.
§ 116
(1) Verejný obstarávate¾ vyzve na rokovanie jedného
vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak
a) spåòa aspoò jednu z podmienok uvedených v § 81
písm. b), d) a h),
b) v postupe pod¾a § 113 a 114 nebola predloená ani
jedna ponuka alebo ani jedna z predloených ponúk
bez vykonania podstatných zmien nespåòa poiadavky urèené verejným obstarávate¾om na predmet
zákazky, a za predpokladu, e pôvodné podmienky
zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutoènenie stavebných prác alebo na poskytnutie sluby sa zadáva
z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávate¾om, ktorú nemohol predvída,
a vzh¾adom na vzniknutú èasovú tieseò nemono
postupova pod¾a § 109 a 111 alebo § 113 a 114 alebo
d) ide o nové stavebné práce alebo sluby spoèívajúce
v opakovaní rovnakých alebo porovnate¾ných stavebných prác alebo sluieb realizovaných pôvodným
dodávate¾om za predpokladu, e
1. sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa
uvádza rozsah moných dodatoèných stavebných
prác alebo sluieb a podmienky ich zadania,
2. pôvodná zákazka bola zadávaná postupom pod¾a
§ 113 a 114 a informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola u súèasou výzvy
na predkladanie ponúk pri zadávaní pôvodnej zákazky,
3. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola
urèená pod¾a § 6 ods. 2 písm. a) a
4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od
uzavretia pôvodnej zmluvy.
(2) Verejný obstarávate¾ môe poiada záujemcu alebo záujemcov o predloenie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok úèasti.
(3) Na rokovanie sa vzahuje povinnos pod¾a § 82
ods. 3.
(4) Verejný obstarávate¾ je povinný vypracova a posla úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu najneskôr
pä pracovných dní pred dòom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o pouití priameho rokovacieho konania, v ktorom uvedie najmä podmienku pouitia pod-
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¾a odseku 1 a odôvodnenie jej splnenia; ak ide o mimoriadnu udalos a obstaranie tovaru na komoditnej burze, pole oznámenie pred uzavretím zmluvy.
§ 117
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
(1) Verejný obstarávate¾ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaloené náklady
na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2) Verejný obstarávate¾ je povinný uverejni v profile
súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami
s cenami vyími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho tvrroka do 30 dní po skonèení kalendárneho tvrroka, v ktorej pre kadú takúto zákazku uvedie najmä
hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávate¾a.
(3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyadujú osobitné predpisy.
(4) Verejný obstarávate¾ eviduje vetky doklady a dokumenty a uchováva ich pä rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepouije.
Zadávanie podlimitných koncesií
§ 118
(1) Verejný obstarávate¾ je povinný pri zadávaní podlimitnej koncesie dodriava princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych
subjektov, princíp transparentnosti a princíp proporcionality. Verejný obstarávate¾ pri zadávaní podlimitnej koncesie postupuje tak, aby vynaloené náklady na
predmet koncesie boli primerané jeho kvalite a cene.
(2) Verejný obstarávate¾ je povinný uverejni vo vestníku, na svojom profile a webovom sídle informáciu
o zadávaní podlimitnej koncesie.
(3) Verejný obstarávate¾ môe obmedzi poèet záujemcov na primeranú úroveò, ak to urobí transparentným a nediskriminaèným spôsobom. Na obmedzenie
poètu záujemcov urèí objektívne kritériá, ako sú najmä
technická spôsobilos a odborná spôsobilos záujemcov, ve¾kos a infratruktúra ich podniku alebo iné
podmienky. Poèet záujemcov zaradených do uieho
výberu musí zabezpeèi primeranú hospodársku súa.
(4) Verejný obstarávate¾ je povinný uverejòova tvrroène v profile súhrnnú správu o podlimitných koncesiách, v ktorej pre kadú podlimitnú koncesiu uvedie
najmä hodnotu koncesie, predmet koncesie a identifikáciu úspeného uchádzaèa; túto správu môe uverejni aj na svojom webovom sídle, v periodickej tlaèi alebo
iným spôsobom publikova.
(5) Verejný obstarávate¾ eviduje vetky doklady a dokumenty a uchováva ich pä rokov po uzavretí koncesnej zmluvy; § 24 sa nepouije.
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TVRTÁ ÈAS
SÚA NÁVRHOV
§ 119
Úvodné ustanovenia
(1) Súa návrhov na úèely tohto zákona je postup,
ktorý umoòuje vyhlasovate¾ovi súae návrhov (ïalej
len vyhlasovate¾) získa najmä v oblasti architektúry,
územného plánovania, stavebného ininierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov
predloených do súae návrhov s ude¾ovaním cien,
alebo bez ude¾ovania cien.
(2) Návrh na úèely tohto zákona je písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej èinnosti úèastníka, ktorý je pre vyhlasovate¾a uitoèný
ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo
inú slubu, najmä túdia, rozbor alebo projekt.
(3) Vyhlasovate¾ je kadý, kto pouije súa návrhov
dobrovo¾ne, alebo ak tak ustanovuje tento zákon.
(4) Úèastníkom je kadý, kto má záujem zúèastni sa
súae návrhov.
§ 120
(1) Súa návrhov sa pouije, ak
a)na súa návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie sluby alebo
b) ide o súa návrhov s ude¾ovaním cien a odmien
úèastníkom.
(2) Súa návrhov sú verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ povinní poui, ak predpokladaná hodnota urèená pod¾a odseku 3 je rovná alebo vyia ako finanèný limit ustanovený veobecne záväzným právnym
predpisom, ktorý vydá úrad.
(3) Predpokladaná hodnota pri súai návrhov pod¾a
a) odseku 1 písm. a) zahàòa predpokladanú hodnotu
zákazky na poskytnutie sluby vrátane cien a odmien pre úèastníkov,
b) odseku 1 písm. b) zahàòa ceny a odmeny pre úèastníkov vrátane predpokladanej hodnoty zákazky na
poskytnutie sluby nasledujúcej po súai návrhov,
ktorú má verejný obstarávate¾ v úmysle zada pod¾a
§ 81 písm. h) a obstarávate¾ pod¾a § 98 ods. 1
písm. i), ak svoj úmysel zada takúto zákazku oznámil v oznámení o vyhlásení súae návrhov.
(4) Na výpoèet predpokladanej hodnoty zákazky na
poskytnutie sluby sa pouije § 6.
§ 121
(1) Pri súai návrhov verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ postupujú primerane pod¾a prvej èasti. Súa návrhov sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o vyhlásení
súae návrhov.
(2) Ak ide o súa návrhov pod¾a § 120, na oznámenie
o vyhlásení súae návrhov sa vzahuje § 27.
(3) Ak na súa návrhov nadväzuje postup zadávania
zákazky na poskytnutie sluby pod¾a § 81 písm. h) ale-
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bo § 98 ods. 1 písm. i), túto skutoènos verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú v oznámení o vyhlásení súae návrhov.
(4) Úèas v súai návrhov nesmie by obmedzená poiadavkou na sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý
pobyt úèastníka na urèitom území alebo èasti územia
tátu, ani poiadavkou na jeho právnu formu.
§ 122
(1) Súa návrhov sa organizuje ako verejná súa
návrhov alebo uia súa návrhov.
(2) Verejná súa návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený poèet úèastníkov, ktorí môu predloi návrh; lehotu na predkladanie návrhov vyhlasovate¾ uvedie
v oznámení o vyhlásení súae návrhov.
(3) Uia súa návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený poèet úèastníkov, ktorí môu predloi iados
o úèas; lehotu na predloenie iadostí o úèas vyhlasovate¾ uvedie v oznámení o vyhlásení súae návrhov.
Vyhlasovate¾ môe obmedzi poèet úèastníkov, ktorých
vyzve na predloenie návrhu, na základe kritérií výberu
úèastníkov urèených v oznámení o vyhlásení súae
návrhov. Vo výzve na predkladanie návrhov vyhlasovate¾ uvedie lehotu na predkladanie návrhov.
(4) Kritériá výberu úèastníkov musia by urèené jednoznaène, zrozumite¾ne a nediskriminaène, aby umonili
úèas
dostatoènému
poètu
úèastníkov,
a tým umonili hospodársku súa.
(5) Predloené návrhy sa hodnotia na základe kritérií
na hodnotenie návrhov urèených v oznámení o vyhlásení súae návrhov.
(6) Ak ide o verejnú súa návrhov, lehota na predkladanie návrhov je najmenej 35 dní odo dòa odoslania
oznámenia o vyhlásení súae návrhov publikaènému
úradu.
(7) Ak ide o uiu súa návrhov, lehota na
a) predloenie iadostí o úèas je najmenej 20 dní odo
odoslania oznámenia o vyhlásení súae návrhov,
b) predkladanie ponúk je najmenej 30 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie návrhov.
(8) Pri urèení lehoty na predkladanie návrhov a lehoty na predloenie iadostí o úèas sa prihliada na charakter súae návrhov a èas potrebný na vypracovanie
návrhov.
(9) Úèastníkom v konkrétnej súai návrhov nemôe
by ten, kto vypracoval kritériá výberu úèastníkov, vypracoval kritériá hodnotenia predloených návrhov
alebo overoval súané podmienky pod¾a § 123 ods. 2
písm. k), ani jemu blízka osoba.
(10) Za úèas v súai návrhov nemono poadova
zábezpeku.
§ 123
Súané podmienky
(1) Súa návrhov sa uskutoèòuje pod¾a súaných
podmienok. Na dostupnos súaných podmienok sa
vzahuje § 43.
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(2) Súané podmienky musia obsahova
a) identifikáciu vyhlasovate¾a,
b) opis predmetu súae návrhov a poiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu,
c) druh súae návrhov,
d) okruh úèastníkov,
e) zloenie poroty s uvedením mena a priezviska èlenov
a náhradníkov poroty,
f) kritériá výberu úèastníkov, ak sa výber uplatòuje,
g) kritériá hodnotenia predloených návrhov a relatívnu váhu jednotlivých kritérií,
h) poèet a hodnotu cien ude¾ovaných za víazný návrh
alebo víazné návrhy,
i) hodnotu prípadných odmien úèastníkom, ktorí splnili súané podmienky, ale ich návrh porota nevybrala ako víazný alebo jeden z víazných,
j) spôsob a formu komunikácie s úèastníkmi,
k) údaj, èi súané podmienky boli pred uverejnením
overené pod¾a osobitného predpisu,64) ak ide o súa
návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného ininierstva,
l) ïalie údaje, ktoré vyhlasovate¾ povauje za potrebné.
(3) Súané podmienky nemono po vyhlásení súae
návrhov meni a do podpísania zápisnice o výsledkoch
súae návrhov sú záväzné pre vyhlasovate¾a, porotu a
úèastníkov.
§ 124
Porota
(1) Vyhlasovate¾ je povinný zostavi najmenej päèlennú porotu zloenú z fyzických osôb, ktoré odborne
posúdia súané podmienky a predloené návrhy. Ak
sa od úèastníkov vyaduje urèitá odborná kvalifikácia,
najmenej tretina èlenov poroty musí ma rovnakú alebo
rovnocennú odbornú kvalifikáciu.
(2) Èlenom poroty, ani náhradníkom èlena poroty v
súai návrhov nemôe by ten, kto je úèastníkom,
jemu blízkou osobou, jeho zamestnanec alebo spoloèník.
(3) Úlohou poroty je
a) posúdi súané podmienky pred vyhlásením súae
návrhov,
b) kontrolova dodriavanie súaných podmienok poèas súae návrhov,
c) skontrolova úplnos predloených návrhov pod¾a
súaných podmienok,
d) vylúèi návrhy predloené po lehote alebo podané na
nepríslunom mieste a návrhy, pri ktorých bola poruená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli poiadavkám pod¾a súaných podmienok,
e) vyhodnoti predloené návrhy a zostavi poradie
predloených návrhov pod¾a kritérií urèených
v oznámení o vyhlásení súae návrhov a v súaných podmienkach,
f) rozhodnú o udelení cien za návrhy a odmien úèastníkom pod¾a súaných podmienok,
g) vyhotovi zápisnicu.
64
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(4) V zostavenom poradí predloených návrhov je návrh umiestnený na prvom mieste víazný. Ak sa na prvom mieste umiestnia dva návrhy alebo viaceré návrhy,
sú tieto návrhy víazné.
(5) Porota je pri prijímaní rozhodnutí nezávislá a hodnotí návrhy pri zachovaní ich anonymity a výluène pod¾a kritérií urèených v súaných podmienkach. Anonymita musí by zachovaná a do rozhodnutia o poradí
návrhov.
(6) Ak je to potrebné, môu by úèastníci vyzvaní na
vysvetlenie otázok týkajúcich sa predloených návrhov, ktoré sú zaznamenané v zápisnici zo zasadnutia
poroty.
(7) O kadom zasadnutí poroty sa vyhotovuje podrobná zápisnica, ktorú podpisujú vetci èlenovia poroty.
Kópia zápisnice zo zasadnutia poroty, na ktorom sa
rozhodlo o poradí návrhov a o rozdelení cien a odmien
sa odovzdá vyhlasovate¾ovi, ktorý ju pole vetkým
úèastníkom, ktorých návrhy porota hodnotila.
§ 125
Výsledok súae návrhov
(1) Výsledok súae návrhov sa zverejòuje rovnakým
spôsobom ako vyhlásenie súae návrhov. Výsledok
súae návrhov sa oznámi kadému úèastníkovi, ktorého návrh hodnotila porota.
(2) Ak ide o súa návrhov pod¾a § 120, na oznámenie
o výsledku súae návrhov sa vzahuje § 27. Oznámenie o výsledku súae návrhov polú verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ do 30 dní po ukonèení súae návrhov.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nemusia uverejni informácie o výsledku verejného obstarávania,
ktorých uverejnenie by bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom, mohlo by pokodi oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo hospodárskej súai; ak
sa dôvod nezverejnenia týka len èasti informácie, nezverejòuje sa len táto èas.
(4) Návrhy, za ktoré bola udelená a vyplatená cena
alebo odmena, sú vlastníctvom vyhlasovate¾a. Ostatné
návrhy sa vrátia úèastníkom.
(5) Návrhy chránené pod¾a osobitného predpisu17)
môe vyhlasovate¾ poui len so súhlasom autora.
(6) Informácie a dokumenty sa uverejòujú v profile
pod¾a § 64 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a 5.
PIATA ÈAS
ZADÁVANIE ZÁKAZIEK V OBLASTI OBRANY
A BEZPEÈNOSTI
§ 126
(1) Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ postupujú
pod¾a prvej èasti a druhej èasti prvej hlavy a druhej hlavy, ak nie je v tejto èasti ustanovené inak; nepouijú sa

) § 24 ods. 2 písm. j) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady è. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ininieroch v znení neskorích predpisov.
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§ 12, § 18, § 19, § 26 ods. 7 druhá veta, § 29, § 34 ods. 1
a 2, § 38, § 39, § 41, § 50, § 57, § 58 a 61, § 64 a 66,
§ 67 ods. 3 a 4, § 68 ods. 3, § 69, § 70, § 71 ods. 4 a 5,
§ 72 ods. 3 a 7, § 74 ods. 1, § 78 a 82, § 83 ods. 1 a 2,
§ 84 a 118.
(2) Subdodávkou na úèely tejto èasti sa rozumie urèitá èas hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti,
ktorú bude plni subdodávate¾ na základe písomnej odplatnej zmluvy.
§ 127
Uverejòovanie oznámení
(1) Ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany
a bezpeènosti, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
môu uverejni predbené oznámenie, v ktorom uvedú
a) predpokladanú hodnotu zákaziek na dodanie tovarov alebo rámcových dohôd na tovary pod¾a skupín
tovarov, ktoré plánujú zadáva v nasledujúcich 12
mesiacoch; skupina tovarov sa urèí odkazom na
slovník obstarávania,
b) predpokladanú hodnotu zákaziek na poskytnutie
sluieb alebo rámcových dohôd na sluby v kadej
kategórii sluieb pod¾a príloh è. 4 a 5, ktoré plánujú
zadáva v nasledujúcich 12 mesiacoch,
c) hlavné charakteristiky zákaziek na uskutoènenie
stavebných prác alebo rámcových dohôd na stavebné práce, ktoré plánujú zadáva.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uverejnia
predbené oznámenie pod¾a odseku 1 èo najskôr po
schválení zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú plánujú zadáva.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzahujú na priame rokovacie konanie.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyhlasujú verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania, ak majú v úmysle zadáva zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti alebo uzavrie
rámcovú dohodu uou súaou, rokovacím konaním
so zverejnením alebo súaným dialógom.
(5) Ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany
a bezpeènosti, verejný obstarávate¾ pole úradu oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a oznámenie
o výsledku verejného obstarávania na uverejnenie vo
vestníku; oznámenie o výsledku verejného obstarávania je verejný obstarávate¾ povinný posla do 14 dní po
uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody a bezodkladne
po rozhodnutí o zruení verejného obstarávania, ktoré
bolo predmetom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ nepolú na
uverejnenie informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom, najmä s obrannými a bezpeènostnými záujmami, mohlo by pokodi oprávnené
záujmy iných osôb alebo by bránilo hospodárskej súai.
65

) Zákon è. 215/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§ 128
(1) Postupy pri zadávaní zákazky v oblasti obrany
a bezpeènosti sú
a) uia súa,
b) rokovacie konanie so zverejnením,
c) súaný dialóg,
d) priame rokovacie konanie.
(2) Súaný dialóg mono poui, ak ide o obzvlá
zloitú zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti a nemono poui uiu súa alebo rokovacie konanie so
zverejnením.
§ 129
Bezpeènos a ochrana utajovaných skutoèností
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèia poiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutoèností, ktoré je uchádzaè alebo záujemca povinný zabezpeèi. Predloenie dôkazu na preukázanie splnenia
poiadaviek a opatrení urèených na ochranu utajovaných skutoèností mono poadova v kadej etape procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ môu urèi, aby uchádzaè alebo záujemca zabezpeèil ochranu utajovaných skutoèností aj zo
strany subdodávate¾a; ten je ich povinný zabezpeèi.
(2) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti,
ktorá je spojená s utajovanou skutoènosou, vyaduje
si utajovanú skutoènos alebo obsahuje utajovanú
skutoènos, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú
poiadavky a opatrenia potrebné na zabezpeèenie bezpeènosti a ochrany utajovaných skutoèností pod¾a osobitného predpisu65) v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, v súaných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu vyadova na zabezpeèenie bezpeènosti a ochrany utajovaných skutoèností, aby ponuky obsahovali spravidla
a) záväzok uchádzaèa a u vybraného subdodávate¾a
dodriava povinnosti na zabezpeèenie bezpeènosti
a ochrany utajovaných skutoèností,
b) záväzok uchádzaèa získa od osoby, ktorá sa stane
jeho subdodávate¾om, záväzok pod¾a písmena a),
c) údaje o u vybranom subdodávate¾ovi, ktoré umonia verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi zisti, èi má poadované kapacity na zabezpeèenie bezpeènosti a ochrany utajovaných skutoèností, ku
ktorým má prístup alebo ktoré vytvorí poèas realizácie subdodávate¾ských aktivít,
d) záväzok uchádzaèa poskytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi údaje pod¾a písmena c)
o kadom novom subdodávate¾ovi pred uzavretím
subdodávate¾skej zmluvy.
(4) Oprávnenie vydané prísluným orgánom èlenského tátu verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uznajú po
predchádzajúcom overení platnosti oprávnenia pod¾a
osobitného predpisu,65) ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
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Bezpeènos dodávok

a tranzit tovaru pod¾a platného medzinárodného práva
alebo práva Európskej únie v èase ude¾ovania oprávnenia na vývoz, prepravu a tranzit tovaru.

(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèia poiadavky na bezpeènos dodávok pri zadávaní zákazky
v oblasti obrany a bezpeènosti v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, v súaných podkladoch alebo
v informatívnom dokumente.

Technická spôsobilos alebo odborná spôsobilos

§ 130

(2) Dôkazy, ktorými uchádzaè preukáe svoju schopnos splni poiadavky na bezpeènos dodávok, sú súèasou ponuky. Bezpeènos dodávok mono preukáza
spravidla
a) potvrdením alebo dokumentáciou, e uchádzaè je
schopný splni poiadavky verejného obstarávate¾a
alebo obstarávate¾a na vývoz, prepravu a tranzit tovaru súvisiaceho s predmetom zákazky vrátane
vetkých podporných dokumentov získaných od prísluného èlenského tátu,
b) deklarovaním schopnosti plni dodávky aj v prípade
obmedzení verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a,
ktoré sa týkajú prezradenia, prepravy alebo pouitia
tovarov a sluieb alebo dôsledku, ktorý by vyplynul
z kontroly vývozu alebo z bezpeènostných opatrení,
c) potvrdením alebo dokumentáciou o organizácii
a umiestnení dodávate¾ského reazca uchádzaèa,
ktoré mu umonia splni poiadavky verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a na bezpeènos dodávok urèené v súaných podkladoch a záväzkom
uchádzaèa, e prípadné zmeny v jeho dodávate¾skom reazci poèas plnenia zmluvy nepriaznivo neovplyvnia splnenie poiadaviek urèených na bezpeènos dodávok,
d) záväzkom uchádzaèa vytvori alebo zachova kapacity poadované verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om na plnenie jeho dodatoèných potrieb
spôsobených krízou pod¾a dohodnutých lehôt a podmienok,
e) podpornou dokumentáciou získanou od prísluného vnútrotátneho orgánu uchádzaèa týkajúcou sa
plnenia dodatoèných potrieb verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a, ktoré by boli spôsobené krízou,
f) záväzkom uchádzaèa zabezpeèi údrbu, modernizáciu alebo úpravu dodávky tovaru, ktorý je predmetom zákazky,
g) záväzkom uchádzaèa bezodkladne informova verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a o kadej zmene
v jeho organizácii, v dodávate¾skom reazci alebo
v priemyselnej stratégii, ktorá môe ma vplyv na
jeho záväzky voèi verejnému obstarávate¾ovi alebo
obstarávate¾ovi,
h) záväzkom uchádzaèa poskytnú verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi pod¾a dohodnutých lehôt
a podmienok vetky pecifické prostriedky potrebné
na výrobu náhradných dielov, súèastí, sústav a osobitné testovacie zariadenia vrátane technických výkresov, licencií a návodov na pouitie, ak stratí
schopnos dodáva tieto tovary.
(3) Od uchádzaèa nemono poadova, aby od èlenského tátu získal záväzok, ktorým sa poruí právo
tohto èlenského tátu uplatòova vlastné vnútrotátne
podmienky na udelenie povolenia na vývoz, prepravu

§ 131
(1) Technickú spôsobilos alebo odbornú spôsobilos
mono preukáza pod¾a druhu, mnostva, dôleitosti
alebo vyuitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo
sluieb v oblasti obrany a bezpeènosti spravidla
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých sluieb za predchádzajúcich pä rokov s uvedením cien,
lehôt dodania a odberate¾ov; ak odberate¾om
1. bol verejný obstarávate¾ pod¾a tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávate¾,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávate¾, dôkaz
o plnení potvrdí odberate¾; ak to nie je moné, vyhlásením uchádzaèa alebo záujemcu o ich dodaní,
b) zoznamom stavebných prác uskutoènených za
predchádzajúcich pä rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutoènenia prác a zhodnotenia uskutoènených prác pod¾a obchodných
podmienok, ak odberate¾om
1. bol verejný obstarávate¾ pod¾a tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávate¾,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávate¾, dôkaz
o plnení potvrdí odberate¾; ak to nie je moné, vyhlásením uchádzaèa alebo záujemcu o ich uskutoènení,
c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch,
ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez oh¾adu
na to, v akom zmluvnom vzahu sú k uchádzaèovi
alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, na ktorých sa môe uchádzaè alebo záujemca obráti so iadosou o vykonanie týchto prác,
d) opisom technického vybavenia a opatrení pouitých
uchádzaèom alebo záujemcom na zabezpeèenie kvality a jeho tudijných a výskumných zariadení, ako
aj vnútornými pravidlami, ktoré sa týkajú práv duevného vlastníctva,
e) kontrolou výrobnej kapacity uchádzaèa alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávate¾om alebo
obstarávate¾om alebo v jeho mene prísluným orgánom v táte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzaèa alebo záujemcu a so súhlasom
tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou tudijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality pouívaných kontrolných opatrení,
f) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za
poskytnutie sluby,
g) uvedením opatrení environmentálneho manaérstva, ktoré uchádzaè alebo záujemca pouije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby, ak je to
vhodné,
h) ak ide o stavebné práce alebo sluby, údajmi o priemernom roènom poète zamestnancov a o poète riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
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i) údajmi o strojovom vybavení, technickom vybavení,
materiálovom vybavení, údajmi o poète zamestnancov, údajmi o skúsenostiach, údajmi o dodávate¾ských zdrojoch s uvedením ich geografického umiestnenia, ak sa nachádza mimo územia Európskej
únie, ktoré má uchádzaè alebo záujemca k dispozícií
na plnenie zmluvy, na plnenie prípadných dodatoèných potrieb verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a spôsobených krízou alebo na zabezpeèenie
údrby, modernizácie alebo úpravy tovaru, ktorý je
predmetom zákazky,
j) ak ide o tovar, ktorý sa má doda
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravos musí by overená, ak to verejný obstarávate¾
alebo obstarávate¾ vyaduje,
2. vyhláseniami zhody a doplòujúcimi podkladmi
k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými
osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré
majú oprávnenie na posudzovanie zhody,
k) oprávnením zabezpeèi poadovanú bezpeènos
a ochranu utajovaných skutoèností, ak ide o zákazku, ktorá je spojená s utajovanou skutoènosou, vyaduje si utajovanú skutoènos alebo obsahuje utajovanú skutoènos.
(2) Oprávnenie vydané prísluným orgánom èlenského tátu verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uznajú po
predchádzajúcom overení platnosti oprávnenia pod¾a
osobitného predpisu,65) ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu v prípade potreby poskytnú záujemcovi, ktorý ete nezískal
oprávnenie oboznamova sa s utajovanými skutoènosami, dodatoèný èas na získanie takého oprávnenia.
Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú túto monos a èas na jeho získanie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika
viazaná, môu poiada prísluný bezpeènostný orgán
èlenského tátu záujemcu, aby preveril súlad priestorov a zariadení, ktoré sa majú vyuíva, výrobné a administratívne postupy, ktoré sa majú dodra, metódy
riadenia informácií alebo spôsobilos zamestnancov,
ktorí budú realizova zmluvu.
(5) Ak uchádzaè alebo záujemca nedokáe z objektívnych dôvodov preukáza technickú spôsobilos alebo
odbornú spôsobilos urèeným dokladom, verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu uzna aj iný doklad,
ktorým sa preukazuje technická spôsobilos alebo odborná spôsobilos, okrem dokladu pod¾a odseku 1
písm. k) a odseku 2.
§ 132
(1) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania uvedú podmienky
úèasti týkajúce sa
a) osobného postavenia pod¾a § 32,
b) finanèného a ekonomického postavenia a doklady
na ich preukázanie pod¾a § 33,
c) technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
a doklady na ich preukázanie pod¾a § 35, 36 a 131.
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(2) Podmienky úèasti, ktoré verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèia, musia by primerané a musia súvisie
s predmetom zákazky. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu vyadova od uchádzaèov alebo od záujemcov minimálnu úroveò finanèného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu poadova, aby uchádzaè alebo záujemca preukázal, e v táte
svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu je oprávnený poskytova slubu vyhradenú pre príslunú profesiu alebo je èlenom príslunej organizácie;
túto poiadavku verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú kritériá na vyhodnotenie ponúk v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak sa ponuky vyhodnocujú na
základe ekonomicky najvýhodnejej ponuky, verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ urèia kadému z kritérií relatívnu váhu, ktorú mono vyjadri urèením intervalu
s prísluným maximálnym rozpätím. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú relatívnu váhu v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, v súaných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.
§ 133
Rámcová dohoda
(1) Na uzavretie rámcovej dohody verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pouijú postupy pod¾a § 128 vrátane
pouitia kritérií na vyhodnotenie ponúk pod¾a § 44
a 45.
(2) Rámcovú dohodu mono uzavrie najviac na sedem rokov okrem výnimoèných prípadov odôvodnených predpokladanou ivotnosou dodávaného tovaru,
intalácií, systémov alebo technickými problémami,
ktoré by zmena dodávate¾a spôsobila. Uzavretie rámcovej dohody nesmie bráni hospodárskej súai.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v oznámení
o výsledku verejného obstarávania uvedú dôvody uzavretia rámcovej dohody na obdobie dlhie ako sedem rokov.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ postupujú pri
zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti na základe rámcovej dohody pod¾a § 83 ods. 3 a 9.
(5) Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, ich poèet nesmie by nií ako
tri, za predpokladu, e existuje dostatoèný poèet záujemcov spåòajúcich podmienky úèasti alebo dostatoèný
poèet ponúk spåòajúcich poiadavky na predmet zákazky urèené verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om.
§ 134
(1) Ak ide o uiu súa a rokovacie konanie so zverejnením, lehota na predloenie iadostí o úèas nesmie
by kratia ako 30 dní odo dòa odoslania oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania publikaènému
úradu alebo úradu, ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti.
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(2) Ak ide o uiu súa a rokovacie konanie so zverejnením, lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a) 40 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b) 36 dní odo dòa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ uverejnil predbené oznámenie najskôr 12 mesiacov
a najneskôr 52 dní pred dòom odoslania oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania a predbené
oznámenie obsahuje vetky poadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v èase, keï sa predbené
oznámenie uverejòuje.
(3) Lehotu na predkladanie ponúk pod¾a odseku 2
písm. a) mono skráti o pä dní, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ ponúka k súaným podkladom
a ku vetkým doplòujúcim podkladom prístup pod¾a
§ 43 ods. 1.
(4) Ak ide o èasovú tieseò preukázate¾ne nezavinenú
verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om a nemono poui lehoty pod¾a odsekov 1 a 3, lehota na
predloenie iadostí o úèas ani lehota na predkladanie
ponúk nesmie by kratia ako 10 dní.
(5) V uej súai, v rokovacom konaní so zverejnením a v súanom dialógu môu verejný obstarávate¾
a obstarávate¾ obmedzi poèet záujemcov, ktorých vyzvú na predloenie ponuky alebo na úèas na dialógu,
a to najmenej na troch. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu urèi aj maximálny poèet záujemcov, ktorých vyzvú na predloenie ponuky alebo na úèas na
dialógu.
(6) Ak poèet vybraných záujemcov pod¾a odseku 5 nie
je pod¾a verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a
dostaèujúci na umonenie hospodárskej súae, môe
pozastavi postup zadávania zákazky v oblasti obrany
a bezpeènosti a opätovne posla na uverejnenie oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré obsahuje rovnaké údaje a informácie ako pôvodné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania okrem urèenia
novej lehoty na predloenie iadostí o úèas a uvedenia
aktuálneho dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania.
(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyzvú záujemcov vybraných na základe pôvodného oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania a záujemcov vybraných na základe opätovného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predloenie ponuky alebo na
úèas na dialógu. Týmto nie je dotknutá monos verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a zrui pôvodný
postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti a vyhlási nový postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti.
(8) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ neponúka prístup k súaným podkladom pod¾a § 43 ods. 1
alebo súané podklady neboli inak dostupné alebo súané podklady nie sú súèasou výzvy na predkladanie
ponúk, vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú adresu na ich vyiadanie.
Ak má súané podklady k dispozícii iná osoba ako verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾, ktorý je zodpovedný za verejné obstarávanie, vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uvedú
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adresu, na ktorej mono o tieto dokumenty poiada.
Táto osoba pole vyiadané dokumenty záujemcovi bez
zbytoèného odkladu po doruèení iadosti. Tým nie je
dotknutá zodpovednos verejného obstarávate¾a a obstarávate¾a pod¾a tohto zákona.
§ 135
Priame rokovacie konanie
(1) Priame rokovacie konanie môu verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti poui len vtedy, ak je splnená aspoò jedna z týchto podmienok:
a) v predchádzajúcej uej súai, v rokovacom konaní
so zverejnením alebo v súanom dialógu nebola
predloená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predloených ponúk nevyhovuje poiadavkám urèeným
verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om na
predmet zákazky, alebo nebola predloená iadna
iados o úèas v predchádzajúcej uej súai, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súanom
dialógu a za predpokladu, e pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b) v predchádzajúcej uej súai, v rokovacom konaní
so zverejnením alebo v súanom dialógu boli vetky
ponuky neregulárne alebo inak neprijate¾né a za
predpokladu, e sa pôvodné zmluvné podmienky
podstatne nezmenia; verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ rokujú so vetkými uchádzaèmi, ktorí
v predchádzajúcej uej súai, v rokovacom konaní
so zverejnením alebo v súanom dialógu splnili
podmienky úèasti a predloili ponuky pod¾a poiadaviek verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a,
c) ak z naliehavých dôvodov spôsobených krízou nemono uskutoèni uiu súa ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt; kríza na úèely tohto zákona je situácia
v èlenskom táte alebo v treom táte, poèas ktorej
vznikla koda, ktorá výrazne presahuje rozsah kôd
v kadodennom ivote a ktorá váne ohrozuje alebo
obmedzuje ivot a zdravie ¾udí, alebo má znaèný
vplyv na vecné hodnoty, alebo si vyaduje opatrenia
na zabezpeèenie ivotne nevyhnutných potrieb obyvate¾stva, alebo hrozí, e k kode dôjde v blízkej budúcnosti; krízou sa rozumie aj ozbrojený konflikt
a vojna,
d) ak z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om, ktorú
nemohol predvída, a vzh¾adom na vzniknutú èasovú tieseò nemono uskutoèni uiu súa ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt,
e) tovar, stavebné práce alebo sluby z technických dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných
práv58) môe poskytnú len urèitý dodávate¾,
f) ide o výskumné a vývojové sluby okrem výskumných a vývojových sluieb pod¾a § 1 ods. 2
písm. d),
g) ide o tovary vyrobené výluène na výskumné a vývojové úèely; nevzahuje sa to na ve¾kovýrobu súvisiacu
s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov vynaloených
na výskum a vývoj,
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h) ide o dodávku doplòujúceho tovaru od pôvodného
dodávate¾a urèeného na èiastoèné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozírenie
u dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena
dodávate¾a nútila verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a získava materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezluèite¾nos alebo neprimerané technické akosti
v prevádzke alebo v údrbe; platnos zmlúv, ako aj
opakujúcich sa zmlúv, uzatvorených postupom pod¾a tohto písmena nesmie presiahnu pä rokov okrem výnimoèných prípadov odôvodnených predpokladanou ivotnosou dodaného tovaru, zariadení,
systémov alebo technickými problémami, ktoré by
zmena dodávate¾a spôsobila,
i) ide o dodávku tovaru, ktorého ceny sú kótované
a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
j) ide o tovar ponúkaný za obzvlá výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
k) ide o doplòujúce stavebné práce alebo sluby nezahrnuté v pôvodnom projekte alebo nezahrnuté do
pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatoène z nepredvídate¾ných okolností, a zákazka sa
zadáva pôvodnému dodávate¾ovi, ktorý pôvodnú
zmluvu realizuje, a celková hodnota stavebných
prác alebo sluieb nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplòujúce stavebné práce alebo
sluby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddelite¾né od
pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi nespôsobilo neprimerané akosti, alebo
2. sú technicky alebo ekonomicky oddelite¾né od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na
splnenie pôvodnej zmluvy,
l) ide o nové stavebné práce alebo sluby spoèívajúce
v opakovaní rovnakých alebo porovnate¾ných stavebných prác alebo sluieb realizovaných pôvodným
dodávate¾om za predpokladu, e
1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná
zákazka bola zadávaná na základe uej súae,
rokovacieho konania so zverejnením alebo súaného dialógu,
2. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola
urèená pod¾a § 6 ods. 2 písm. a),
3. informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola u súèasou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a
4. opakovaná zákazka sa zadáva do piatich rokov od
uzavretia pôvodnej zmluvy okrem výnimoèných
prípadov odôvodnených predpokladanou ivotnosou dodaného tovaru, zariadení, systémov
alebo technickými problémami, ktoré by zmena
dodávate¾a spôsobila,
m) ide o zákazku súvisiacu so zabezpeèením sluby leteckej alebo námornej dopravy pre ozbrojené alebo
bezpeènostné sily Slovenskej republiky, ktoré sú
alebo majú by vyslané do cudziny, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ musí obstara túto slubu
od dodávate¾a, ktorý zaruèí platnos svojej ponuky
len na také èasové obdobie, ktoré neumoòuje usku-
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toèni uiu súa ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt.
(2) Neregulárna alebo inak neprijate¾ná ponuka je
najmä ponuka, ktorá
a) nespåòa podmienky urèené verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om z iného h¾adiska, ako je
predmet zákazky,
b) je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
c) obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyzvú na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov
v závislosti od podmienky uvedenej v odseku 1, s ktorými rokujú o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finanèných podmienkach.
(4) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ rokuje
s viacerými vybranými záujemcami, je povinný v priebehu rokovania zabezpeèi rovnaké zaobchádzanie so
vetkými záujemcami a z kadého rokovania vyhotovi
zápisnicu. Zakazuje sa poskytova informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov. Verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ nesprístupnia dôverné informácie, ktoré získali poèas rokovania bez súhlasu záujemcu.
(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzahujú na obstaranie tovaru na komoditnej burze.
Subdodávky
§ 136
(1) Úspený uchádzaè môe zada èas alebo èasti zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti ním zvoleným
subdodávate¾om, ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ neurèí poiadavky na zadávanie subdodávok
tretím osobám (ïalej len zadávanie subdodávky) pod¾a odsekov 2 a 5 alebo predpokladaná hodnota subdodávky urèená pod¾a § 6 je niia ako finanèný limit pod¾a § 5 ods. 5. Tým nie je dotknutá monos verejného
obstarávate¾a a obstarávate¾a odmietnu navrhovaného subdodávate¾a pod¾a odseku 6.
(2) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu vyadova, aby uchádzaèi uviedli vo svojich ponukách percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti, ktorý plánujú zada tretím osobám,
èas alebo èasti zákazky, ktoré plánujú zada tretím
osobám a navrhovaných subdodávate¾ov na èas alebo
èasti zákazky, ktoré plánujú zada tretím osobám. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ následne urèia, na
ktoré navrhované èasti zákazky sa pouije postup pod¾a § 137, a oznámia to uchádzaèom.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu urèi
minimálny percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti (ïalej len minimálny podiel), ktorý sa má zada tretím osobám. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ vyadujú od
uchádzaèov, aby vo svojich ponukách uviedli èas alebo èasti zákazky, ktoré plánujú zada tretím osobám
v rámci urèeného minimálneho podielu, a èas alebo
èasti zákazky, ktoré plánujú zada tretím osobám presahujúce urèený minimálny podiel a navrhovaných
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subdodávate¾ov. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
vyadujú od uchádzaèov, aby pri zadávaní èasti zákazky v rámci urèeného minimálneho podielu postupovali
pod¾a § 137. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ následne urèia, na ktoré navrhované èasti zákazky presahujúce urèený minimálny podiel sa pouije postup
pod¾a § 137, a oznámia to uchádzaèom.
(4) Minimálny podiel pod¾a odseku 3 sa vyjadrí ako
rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho
podielu, prièom maximálny percentuálny podiel nesmie presiahnu 30% hodnoty zákazky. Urèený minimálny podiel musí by primeraný k predmetu zákazky,
jej hodnote, charakteru prísluného priemyselného odvetvia vrátane úrovne konkurencie na príslunom trhu
a prísluným technickým kapacitám priemyselnej základne.
(5) Ak verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ urèí
poiadavky na zadávanie subdodávok pod¾a odseku 2
alebo odseku 3, úspeného uchádzaèa zaviae, aby pri
zadávaní urèených subdodávok postupoval pod¾a
§ 137.
(6) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu odmietnu subdodávate¾a navrhovaného v procese zadávania
zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti alebo subdodávate¾a navrhovaného poèas plnenia zmluvy, ak nespåòa
poiadavky, ktoré verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
urèili v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú povinní bezodkladne písomne oznámi uchádzaèovi alebo úspenému uchádzaèovi odmietnutie navrhovaného subdodávate¾a s uvedením dôvodov. Od úspeného uchádzaèa
nemono vyadova, aby poruil princíp nediskriminácie na základe tátnej príslunosti.
(7) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ môu zaviaza úspeného uchádzaèa, aby oznamoval kadú zmenu týkajúcu sa subdodávate¾ov poèas plnenia zmluvy.
(8) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ urèia poiadavky pod¾a odsekov 1 a 7 v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(9) Za tretie osoby sa nepovaujú skupiny osôb, ktoré
boli vytvorené s cie¾om získa zákazku v oblasti obrany
a bezpeènosti, alebo prepojené podniky.
(10) Prepojeným podnikom na úèely zadávania subdodávky sa rozumie právnická osoba, na ktorú má
priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv úspený
uchádzaè alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na úspeného uchádzaèa, alebo ktorá spolu s úspeným uchádzaèom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby.
(11) Rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak právnická osoba vo vzahu k inej právnickej osobe priamo alebo nepriamo
a) vlastní väèinu akcií alebo väèinový obchodný podiel,
b) ovláda väèinový podiel na hlasovacích právach alebo
c)vymenúva viac ako polovicu èlenov správneho orgánu, výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu.
(12) Uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om
ani obstarávate¾om, uvedie úplný zoznam subdodáva-
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te¾ov v ponuke. Tento zoznam je potrebné aktualizova
pri kadej zmene.
§ 137
Zadávanie subdodávok
(1) Úspený uchádzaè, ktorý je verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om, je povinný poui pri zadávaní subdodávky pravidlá a postupy pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti.
(2) Úspený uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om, postupuje pri zadávaní
subdodávky pod¾a pravidiel ustanovených v § 138, ak
a) predpokladaná hodnota subdodávky sa rovná alebo
je vyia ako finanèné limity pod¾a § 5 ods. 5 alebo
b) verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ zaviazal
úspeného uchádzaèa, aby pri zadávaní urèených
subdodávok postupoval pod¾a § 138.
(3) Predpokladaná hodnota subdodávky sa urèí pod¾a § 6.
(4) Pri zadávaní subdodávky vrátane subdodávky,
ktorej predpokladaná hodnota je niia ako finanèné limity pod¾a § 5 ods. 5, musí úspený uchádzaè uplatòova princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.
§ 138
(1) Úspený uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om, pri zadávaní subdodávky
uverejní oznámenie o subdodávke. V oznámení o subdodávke úspený uchádzaè uvedie
a) identifikaèné údaje a kontaktné údaje úspeného
uchádzaèa,
b) miesto dodania tovaru, miesto uskutoènenia stavebných prác alebo miesto poskytovania sluieb,
opis predmetu subdodávky, jeho povahu, mnostvo
alebo rozsah, referenèné èíslo slovníka obstarávania, kategóriu sluby pod¾a príloh è. 4 a 5, ak ide
o zákazku na poskytnutie sluby,
c) trvanie zmluvy alebo lehotu urèenú na dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluby,
d) názov a adresa organizácie, kde mono získa pecifikácie a doplòujúce podklady,
e) miesto a lehotu urèenú na predloenie iadostí
o úèas alebo miesto a lehotu urèenú na predkladanie ponúk, jazyk alebo jazyky, v ktorých sa má predloi iados o úèas a ponuka,
f) poadované zábezpeky alebo záruky,
g) kvalitatívne kritériá výberu subdodávate¾ov týkajúce sa ich postavenia a kritériá na vyhodnotenie ponúk,
h) ïalie informácie, ak sú potrebné,
i) dátum odoslania oznámenia.
(2) Úspený uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om, vypracuje a pole oznámenie o subdodávke pod¾a § 27 ods. 1 a 3 a ods. 5.
Oznámenie odoslané úradu nesmie obsahova iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikaènému úradu. Dátum odoslania oznámenia publikaènému úradu sa takisto nemení.

Strana 3364

Zbierka zákonov è. 343/2015

(3) Úspený uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om, nie je povinný uverejni
oznámenie o subdodávke, ak subdodávka spåòa podmienku pre pouitie priameho rokovacieho konania
pod¾a § 135 ods. 1.
(4) Úspený uchádzaè, ktorý nie je verejným obstarávate¾om ani obstarávate¾om, môe uverejòova rovnakým spôsobom ako oznámenie o subdodávke aj oznámenia, ktoré nie je povinný uverejòova.
(5) V oznámení o subdodávke úspený uchádzaè uvedie kvalitatívne kritériá výberu subdodávate¾ov, ktoré
urèil verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾, prípadne
ïalie kritériá, ktoré sa pouijú pri výbere subdodávate¾a. Kritériá výberu musia by objektívne, nediskriminaèné a musia by v súlade s kritériami uplatòovanými
verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om pri zadávaní hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti.
Poadovaná úroveò spôsobilosti subdodávate¾ov musí
by primeraná k predmetu subdodávky a priamo spojená s predmetom subdodávky.
(6) Úspený uchádzaè nie je povinný postupova pod¾a § 137 ods. 2, ak verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi preukáe, e ani jeden zo subdodávate¾ov,
ktorí sa zúèastnili zadávania subdodávky alebo ich ponuky, nespåòajú poiadavky uvedené v oznámení
o subdodávke, a preto pouitie tohto postupu by mu
bránilo splni poiadavky verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a urèené pri zadávaní hlavnej zákazky
v oblasti obrany a bezpeènosti.
§ 139
(1) Verejný obstarávate¾ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti, ktorej predpokladaná hodnota je niia ako finanèný limit pod¾a § 5 ods. 5, postupuje tak, aby vynaloené náklady na predmet zákazky
boli primerané jeho kvalite a cene.
(2) Verejný obstarávate¾ eviduje vetky doklady a dokumenty a uchováva ich pä rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepouije.
IESTA ÈAS
SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PRVÁ HLAVA
ÚRAD
§ 140
(1) Úrad je ústredným orgánom tátnej správy pre verejné obstarávanie. Sídlom úradu je Bratislava.
(2) Úrad môe zriaïova mimo svojho sídla stále pracoviská alebo doèasné pracoviská. Pracoviská pod¾a
prvej vety nemajú právnu subjektivitu.
(3) Orgánmi úradu sú
a) predseda úradu,
b)dvaja podpredsedovia úradu,
c) rada.
66
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§ 141
(1) Na èele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády
volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkèného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle
úradu vlády a najmenej v jednom denníku celotátnej
periodickej tlaèe. Vláda vyberá kandidáta na predsedu
úradu na základe verejného vypoèutia kandidátov.
Ïalie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na
predsedu úradu urèí uznesenie vlády; § 143 ods. 1
písm. a) a c) sa pouijú primerane.
(2) Predsedu úradu zastupujú podpredsedovia úradu; predseda úradu urèí, v ktorých otázkach a v akom
poradí ho podpredsedovia úradu zastupujú. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh
predsedu úradu.
(3) Funkèné obdobie predsedu úradu a podpredsedov úradu je päroèné. Tá istá osoba môe vykonáva
funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu
najviac dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
Predseda úradu a podpredsedovia úradu nesmú by
èlenmi politickej strany alebo politického hnutia, nesmú vystupova v ich mene alebo pôsobi v ich prospech.
(4) Funkèné obdobie predsedu úradu pod¾a odseku 3
konèí a vymenovaním nového predsedu úradu.
§ 142
(1) Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu
úradu sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia pod¾a §141 ods. 3 a 4,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(2) Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej
republiky, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin,
b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený
spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilos na právne úkony obmedzená,
c) vykonáva funkciu alebo èinnos nezluèite¾nú s funkciou predsedu alebo podpredsedu,66)
d) nevykonáva funkciu dlhie ako es po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3) Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2.
(4) Národná rada Slovenskej republiky môe pozastavi výkon funkcie predsedovi úradu a vláda podpredsedovi úradu, ak bolo proti nim zaèaté trestné stíhanie
v súvislosti s výkonom ich funkcie.
Rada
§ 143
(1) Rada má devä èlenov. Èlenmi rady sú predseda
úradu, podpredsedovia úradu a es osôb, ktoré vyme-

) Èl. 5 ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona è. 545/2005 Z. z.
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núva a odvoláva vláda (ïalej len èlen rady menovaný
vládou). Spôsob výberu èlenov rady menovaných vládou urèí uznesenie vlády tak, aby
a) v dostatoènom èasovom predstihu bola zverejnená
výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na
èlena rady menovaného vládou,
b) najmenej 15 pracovných dní pred dòom vymenovania boli na webovom sídle úradu vlády zverejnené ivotopisy kandidátov na èlena rady menovaného vládou s uvedením kde vykonávali odbornú prax vo
verejnom obstarávaní a kto kandidátov navrhol,
c) po vymenovaní bola na webovom sídle úradu vlády
zverejnená informácia o èlenoch rady vymenovaných vládou spolu s dôvodom výberu kadého èlena
a struèným odôvodnením odmietnutia ostatných
kandidátov na èlena rady menovaného vládou.
(2) Ak ide o skonèenie funkcie èlena rady menovaného vládou z dôvodu uplynutia funkèného obdobia, vláda vymenuje nového èlena rady vdy najneskôr mesiac
pred uplynutím funkèného obdobia doterajieho èlena
rady a vymenovaný èlen rady sa ujme funkcie v deò nasledujúci po dni uplynutia funkèného obdobia doterajieho èlena rady.
(3) Èlenom rady nesmie by iný zamestnanec úradu
ako pod¾a odseku 1 druhej vety.
(4) Predsedom rady je predseda úradu a podpredsedami rady sú podpredsedovia úradu.
(5) Èlenstvo v rade je nezastupite¾né. Èlen rady menovaný vládou má nárok na odmenu a na úhradu preukázaných cestovných výdavkov, stravného a ubytovacích výdavkov67) spojených s úèasou na rokovaní rady.
(6) Funkèné obdobie èlena rady menovaného vládou
je päroèné, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak.
(7) Ak sa výkon funkcie èlena rady menovaného vládou skonèí pred uplynutím funkèného obdobia, nového èlena rady môe vláda vymenova len na zvyok takto skonèeného funkèného obdobia.
(8) Podrobnosti o organizácii èinnosti rady, rokovaní
a vydávaní rozhodnutí rady, podrobnosti o finanèných
nárokoch èlena rady menovaného vládou pod¾a tohto
zákona, ako aj odmenu èlena rady menovaného vládou
urèí tatút rady, ktorý na návrh rady schva¾uje vláda.
§ 144
(1) Za èlena rady menovaného vládou môe by vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a) je obèanom Slovenskej republiky,
b) má spôsobilos na právne úkony a je bezúhonná,
c) má vysokokolské vzdelanie najmenej druhého
stupòa a najmenej pä rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní.
(2) Za bezúhonného sa povauje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin alebo za trestný èin v súvislosti s verejným obstarávaním; bezúhonnos sa preukazuje doloeným výpisom z registra
trestov nie starím ako tri mesiace.
67
68
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§ 145
(1) Výkon funkcie èlena rady menovaného vládou sa
skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie,
d) smrou alebo vyhlásením za màtveho.
(2) Vzdanie sa funkcie èlena rady menovaného vládou je úèinné doruèením písomného oznámenia
o vzdaní sa funkcie predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ak sa èlen rady menovaný vládou vzdal funkcie,
zostáva vo funkcii a do vymenovania nového èlena
rady.
(3) Vláda odvolá èlena rady menovaného vládou, ak
a) bol právoplatne odsúdený za
1. úmyselný trestný èin,
2. trestný èin, pri ktorom výkon trestu odòatia slobody nebol podmieneène odloený, alebo
3. trestný èin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie èlena rady,
b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený
spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilos na právne úkony obmedzená,
c) sa nezúèastní na viac ako iestich po sebe nasledujúcich rokovaniach rady alebo sa nezúèastní ani na
jednom rokovaní rady poèas tyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
§ 146
(1) Rada rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu pod¾a § 175 a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých
pod¾a osobitného predpisu68) rozhoduje vedúci ústredného orgánu tátnej správy.
(2) Rada rozhoduje aj o preskúmaní rozhodnutia
pod¾a § 174 a 175 mimo odvolacieho konania a o návrhu pod¾a § 12 ods. 11 a 12.
(3) Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady.
V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním urèený podpredseda rady.
(4) Rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny
vetkých èlenov. Ak nie je moné prija rozhodnutie
pod¾a predchádzajúcej vety z dôvodu pod¾a odseku 8,
na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých nevylúèených èlenov.
(5) Rokovania rady sú neverejné.
(6) O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej
sa uvedie hlasovanie jednotlivých èlenov rady.
(7) Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady, v jeho
neprítomnosti ním urèený podpredseda rady, ak
v § 177 ods. 13 nie je ustanovené inak. Èlen rady, ktorý
nesúhlasí s rozhodnutím rady alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho rozdielne stanovisko pripojilo k rozhodnutiu. Rozdielne stanovisko èlena rady sa
doruèuje a uverejòuje rovnako ako ostatné èasti rozhodnutia.

) Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
) § 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
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(8) Èlen rady je vylúèený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zrete¾om na jeho pomer k veci, k úèastníkom konania alebo k ich zástupcom mono ma pochybnos o jeho nezaujatosti alebo ak sa v tej istej veci
zúèastnil na konaní na inom stupni.

aj súhrnná hodnota zákaziek s hodnotami, ktoré sú
niie ako finanèný limit pre zadávanie nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií,
r) vydáva neperiodické publikácie,
s) vykonáva ïalie èinnosti pod¾a tohto zákona.

§ 147

§ 148

Pôsobnos úradu

Vestník

Úrad
a) vypracúva koncepcie verejného obstarávania,
b) vykonáva tátnu správu v oblasti verejného obstarávania,
c) vykonáva doh¾ad nad verejným obstarávaním,
d) spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpeèuje
plnenie informaèných povinností voèi Európskej komisii v pôsobnosti tohto zákona,
e) predkladá najmenej raz roène správu o výsledkoch
verejného obstarávania a fungovaní verejného obstarávania vláde a na poiadanie aj výboru Národnej
rady Slovenskej republiky,
f) vedie zoznam hospodárskych subjektov a register
hospodárskych subjektov so zákazom úèasti vo verejnom obstarávaní (ïalej len register osôb so zákazom),
g) certifikuje systémy na uskutoènenie elektronickej
aukcie,
h) usmeròuje metodicky úèastníkov procesu verejného
obstarávania,
i) zverejòuje na svojom webovom sídle vetky svoje
metodické usmernenia pre úèastníkov procesu verejného obstarávania a vetky svoje rozhodnutia,
ktoré sú výsledkom doh¾adu nad verejným obstarávaním,
j) ukladá pokuty za správne delikty,
k) vedie a verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi
sprístupòuje na svojom webovom sídle vzory elektronických dokumentov, peciálne programové vybavenie spåòajúce podmienky pod¾a § 20 ods. 11
a iné náleitosti potrebné na zabezpeèenie elektronickej komunikácie,
l) zverejòuje na svojom webovom sídle oznámenia pod¾a § 116 ods. 4,
m) poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky bezodkladne informácie nasvedèujúce porueniu zákazu úèasti vo verejnom obstarávaní,
n) poskytuje v konaní pod¾a § 181 na poiadanie súdu
stanovisko k právnym alebo skutkovým veciam, ktoré súvisia s poruením tohto zákona,
o) sprístupòuje a aktualizuje úplný zoznam databáz,
ktoré obsahujú informácie o hospodárskych subjektoch v systéme e-Certis,
p) poskytuje na poiadanie ostatným èlenským tátom
akéko¾vek informácie súvisiace s § 42 ods. 4 písm. b)
a ods. 7 a 10,
q) vypracúva na iados Európskej komisie a zverejòuje na svojom webovom sídle monitorovaciu správu
o systémových nedostatkoch vo verejnom obstarávaní na základe svojich poznatkov a zistení iných
kontrolných orgánov a ostatných nezrovnalostiach
vo verejnom obstarávaní, najmä o konflikte záujmov, o úèasti malých a stredných podnikov vo verejnom obstarávaní; v monitorovacej správe sa uvedie

(1) Úrad vydáva v elektronickej podobe vestník, v ktorom sa uverejòujú oznámenia pouívané vo verejnom
obstarávaní a ïalie informácie pod¾a tohto zákona.
Úrad sprístupòuje vestník aj v podobe truktúrovaných údajov, ktorá umoòuje ich ïalie automatizované spracovanie.
(2) Za obsahovú a jazykovú správnos podkladov na
uverejnenie zodpovedá ten, kto podklady na uverejnenie poslal.
(3) Osobitnou èasou vestníku je elektronické úloisko, na ktorom sú verejný obstarávate¾ a obstarávate¾
povinní zriadi profil, v ktorom uverejòujú informácie
a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ plnia povinnos zabezpeèi
si zriadenie profilu a uverejòova v òom informácie
a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý
urèí úrad v rámci funkcionality informaèného systému
vestníka.
(4) Úrad je povinný, na úèely pod¾a odseku 3, umoni verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi cez
prísluné technické rozhranie vytvori si profil a uverejòova v òom informácie a dokumenty.
(5) Úrad zabezpeèí prostredníctvom verejnej prístupnej funkcie vestníka kadému monos aktivova alebo
deaktivova si monos prijímania informácií pod¾a odseku 6 písm. b) pre vetky alebo niektoré tovary, stavebné práce alebo sluby, v súlade s klasifikáciou pod¾a slovníka obstarávania na úrovni skupiny. Prijímanie
informácií pod¾a prvej vety mono aktivova len po
oznámení adresy na elektronickú komunikáciu úradu.
(6) Úrad zabezpeèí
a) dostupnos kadého profilu verejného obstarávate¾a
a obstarávate¾a na rovnakom mieste a rovnakým
spôsobom, ako zabezpeèuje dostupnos vestníka
a monos bezodplatného verejne prístupného vyh¾adávania v kadom profile a aj naprieè profilmi,
b) zaslanie informácie na adresy a v rozsahu pod¾a odseku 5, s priamym odkazom na informácie a dokumenty zverejnené v profile,
c) monos získa informácie z vestníka v truktúrovanej podobe a na tento úèel bezodplatne zverejní prísluné programové rozhranie.
§ 149
Povinnosti úradu voèi Európskej komisii
(1) Úrad
a) pravidelne oznamuje Európskej komisii vetky zmeny v zozname verejných obstarávate¾ov a v zozname
obstarávate¾ov,
b) zabezpeèuje aktualizáciu údajov v systéme e-Certis,
c) oznamuje Európskej komisii znenie platných ve-
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obecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania,
na základe oznámení právnických osôb alebo fyzických osôb informuje Európsku komisiu o veobecných právnych alebo praktických akostiach, s ktorými sa právnické osoby alebo fyzické osoby stretli
v tretích tátoch pri zadávaní zákazky na poskytnutie sluby alebo ktoré im vznikli z dôvodu nedodriavania ustanovení medzinárodného pracovného práva pri zadávaní zákazky v tretích tátoch,
kadoroène oznamuje Európskej komisii znenie
vetkých rozhodnutí pod¾a § 181 ods. 9,
poskytuje Európskej komisii na poiadanie informácie o uplatòovaní revíznych postupov pod¾a tohto zákona a ïalie informácie súvisiace s údajmi uverejnenými v oznámeniach pouívaných vo verejnom
obstarávaní,
oznamuje Európskej komisii a èlenským tátom adresu, na ktorej mono poiada o zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov a podmienky zápisu do
tohto zoznamu,
predkladá Európskej komisii kadé tri roky správu
pod¾a § 147 písm. q),
predkladá Európskej komisii na poiadanie informácie o uskutoèòovaní strategickej politiky vo verejnom obstarávaní,
úrad oznamuje Európskej komisii informáciu o poskytovate¾ovi sluieb overenia na základe informácie
poskytnutej verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om pod¾a § 20 ods. 15.

(2) Ak ide o zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti,
úrad vypracúva a predkladá Európskej komisii kadoroène do 31. októbra tatistickú správu o zmluvách
uzavretých v predchádzajúcom kalendárnom roku,
ktorá obsahuje informácie o poète uzavretých zmlúv
a zmluvných cenách, samostatne na tovary, stavebné
práce a sluby pod¾a slovníka obstarávania zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania urèujúcich skupinu, v èlenení pod¾a pouitých postupov zadávania nadlimitných zákaziek v oblasti obrany a bezpeènosti
a pod¾a èlenských tátov a tretích tátov; ak ide o zmluvy uzavreté priamym rokovacím konaním, aj v èlenení
pod¾a podmienky pre jeho pouitie.
§ 150
Opravný mechanizmus
(1) Ak Európska komisia oznámi Slovenskej republike pred uzavretím zmluvy dôvody, ktoré ju viedli k záveru, e dolo k porueniu právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti verejného obstarávania,
a poiada o nápravu, postupuje sa pod¾a odsekov 2
a 4.
(2) Úrad oznámi Európskej komisii v lehote 21 dní
odo dòa doruèenia oznámenia pod¾a odseku 1
a) informáciu, e poruenie pod¾a odseku 1 bolo napravené, a pripojí dôkaz o tejto skutoènosti,
b) odôvodnené vysvetlenie, preèo nedolo k náprave
poruenia pod¾a odseku 1 alebo
69
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c) informáciu, e postup zadávania zákazky je pozastavený v dôsledku uplatnenia revíznych postupov.
(3) V odôvodnenom vysvetlení pod¾a odseku 2 písm.
b) sa uvedie, èi údajné poruenie pod¾a odseku 1 je
predmetom revíznych postupov pod¾a tohto zákona.
Úrad je povinný o výsledku konania bezodkladne informova Európsku komisiu.
(4) Úrad je povinný po oznámení informácií pod¾a odseku 2 písm. c) bezodkladne informova Európsku komisiu o pokraèovaní v postupe zadávania zákazky alebo koncesie pozastavenom v dôsledku uplatnenia
revíznych postupov alebo o zaèatí nového postupu zadávania zákazky alebo koncesie týkajúceho sa pôvodného predmetu zákazky, koncesie alebo ich èasti. V tejto novej informácii sa uvedie, èi dolo k náprave alebo
odôvodnenie, preèo nedolo k náprave.
DRUHÁ HLAVA
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU NA USKUTOÈNENIE
ELEKTRONICKEJ AUKCIE
§ 151
(1) Certifikáciou systému na uskutoènenie elektronickej aukcie (ïalej len certifikácia systému) na úèely
tohto zákona je osvedèenie súladu systému slúiaceho
na uskutoènenie elektronickej aukcie pouívanej vo verejnom obstarávaní s týmto zákonom.
(2) Certifikáciu systému vykonáva úrad na iados.
iados o certifikáciu systému obsahuje
a) obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania iadate¾a,
b) právnu formu iadate¾a,
c) identifikaèné èíslo organizácie iadate¾a, ak je pridelené,
d) oznaèenie systému, ktorého certifikácia sa iada.
(3) Prílohou k iadosti o certifikáciu systému je znalecký posudok.
(4) Certifikáciu systému úrad vykoná len na základe
odborného posúdenia systému znalcom alebo znaleckým ústavom v príslunom odbore a odvetví.69)
(5) Znalec alebo znalecký ústav pri odbornom posudzovaní systému overí a osvedèí, e systém má nasledovné vlastnosti:
a) je spôsobilý na uskutoènenie elektronickej aukcie,
b) je bezpeèný z h¾adiska ochrany údajov, ktoré budú
prostredníctvom neho prijímané, odosielané a spracúvané,
c) spåòa poiadavky na uskutoènenie elektronickej
aukcie v súlade s týmto zákonom pri dodraní princípov pod¾a § 10 ods. 2 a podmienok pod¾a § 20
ods. 11,
d) je spôsobilý úplne, presne a neodstránite¾ne zaznamena celý priebeh elektronickej aukcie.
(6) Úrad rozhodne o iadosti o certifikáciu systému
do 30 dní odo dòa doruèenia iadosti. Ak iados o certifikáciu systému nespåòa vetky poadované náleitosti, úrad vyzve iadate¾a, aby ich v urèenej lehote do-

) Zákon è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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plnil. Ak iadate¾ v urèenej lehote nedoplní poadované
náleitosti, úrad konanie zastaví a iados iadate¾ovi
s prílohami vráti.
(7) Rozhodnutie o certifikácii systému obsahuje
oznaèenie systému na uskutoènenie elektronickej aukcie, ktorého sa certifikácia systému týka. Proti rozhodnutiu o certifikácii systému nie je moné poda opravný
prostriedok a nie je preskúmate¾né súdom.
(8) Úrad certifikáciu systému zruí z vlastnej iniciatívy, ak zistí nesúlad medzi certifikovaným systémom
a týmto zákonom.
(9) Pred zmenami systému, ktoré majú vplyv na jeho
vlastnosti pod¾a odseku 5 je osoba, ktorá prevádzkuje
certifikovaný systém povinná poiada úrad o zmenu
certifikácie systému. Na zmenu certifikácie systému sa
odseky 1 a 7 vzahujú primerane.
TRETIA HLAVA
ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
§ 152
(1) Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov,
ktorí preukázali splnenie podmienok úèasti osobného
postavenia pod¾a § 32 ods. 1 písm. a) a f) a ods. 2, 4 a 5
a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov poiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môe preukáza splnenie podmienok úèasti
osobného postavenia pod¾a prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
(2) Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu obsahujúci
údaje pod¾a § 155.
(3) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané prísluným orgánom iného èlenského tátu, ktorým uchádzaè
alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok úèasti
vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ musia prija aj iný rovnocenný doklad predloený uchádzaèom alebo záujemcom.
(4) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je
úèinný voèi kadému verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi a údaje v òom uvedené nie je potrebné
v postupoch verejného obstarávania overova. Verejný
obstarávate¾ a obstarávate¾ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok úèasti osobného postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzaè alebo záujemca
nepredloil doklady pod¾a § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise pod¾a odseku 3.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ sú bez oh¾adu
na odsek 4 oprávnení od uchádzaèa alebo záujemcu
dodatoène vyiada doklad pod¾a § 32 ods. 2 písm. b)
a c).
(6) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa
vykonáva s platnosou na tri roky.
(7) Zoznam hospodárskych subjektov je informaèným systémom verejnej správy, ktorého správcom je
úrad.
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iados o zápis
§ 153
(1) iados o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ïalej len iados o zápis) obsahuje
a) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
b) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
c) predmet èinnosti,
d) právnu formu hospodárskeho subjektu,
e) identifikaèné èíslo organizácie, ak bolo pridelené,
f) meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby,
ktorá je tatutárnym orgánom alebo jeho èlenom,
obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je tatutárnym orgánom právnická osoba, meno, priezvisko
a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je èlenom dozorného orgánu,
g) kontaktné údaje na úèely elektronickej komunikácie,
h) ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu na
elektronickom trhovisku, súhlas s registráciou na
elektronickom trhovisku a súhlas s obchodnými
podmienkami elektronického trhoviska,
i) dátum a zaruèený elektronický podpis alebo vlastnoruèný podpis osoby, oprávnenej kona v mene
hospodárskeho subjektu.
(2) Prílohou k iadosti o zápis sú doklady pod¾a § 32
ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise pod¾a § 152 ods. 3.
(3) iados o zápis je moné poda aj elektronickými
prostriedkami, podpísanú zaruèeným elektronickým podpisom. Ak prílohy k iadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doruèujú sa úradu v listinnej podobe.
(4) Vzor iadosti o zápis zverejòuje úrad na svojom
webovom sídle vo forme elektronického formuláru.
(5) Na úèel pod¾a odseku 1 písm. h) je úrad povinný
zverejni obchodné podmienky elektronického trhoviska spolu so vzorom iadosti o zápis.
§ 154
(1) Ak iados o zápis nespåòa vetky poadované náleitosti alebo k nej neboli priloené vetky prílohy,
úrad vyzve hospodársky subjekt, aby ich v urèenej lehote doplnil. Ak hospodársky subjekt v urèenej lehote
nedoplní poadované náleitosti a prílohy, úrad konanie zastaví a iados o zápis mu s prílohami vráti.
(2) Úrad zapíe hospodársky subjekt do zoznamu
hospodárskych subjektov do 15 dní odo dòa doruèenia
kompletnej iadosti o zápis vrátane vetkých príloh.
(3) Úrad nezapíe do zoznamu hospodársky subjekt,
ktorý nespåòa podmienky úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a § 32 ods. 1 písm. a) a f) a ods. 2, 4 a 5.
(4) Ak hospodársky subjekt v iadosti o zápis súhlasí
s registráciou na elektronickom trhovisku, úrad to spolu so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
oznámi ministerstvu vnútra.
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§ 155

§ 158

Obsah zoznamu hospodárskych subjektov

Vyèiarknutie zo zoznamu hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov obsahuje
a) obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
b) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
c) predmet èinnosti,
d) identifikaèné èíslo organizácie, ak bolo pridelené,
e) registraèné èíslo,
f) zoznam dokladov pod¾a § 153 ods. 2,
g) zoznam osôb oprávnených kona za hospodársky
subjekt a spôsob ich konania.

(1) Úrad vyèiarkne zo zoznamu hospodárskych subjektov
a) fyzickú osobu, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená
za màtvu,
b) právnickú osobu, ktorá zanikla,
c) toho, kto o to písomne poiadal,
d) hospodársky subjekt, ktorému bol uloený zákaz
úèasti vo verejnom obstarávaní potvrdený koneèným rozhodnutím.

§ 156
Zmena údajov
(1) Ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný
oznámi túto zmenu úradu do 30 dní odo dòa zmeny
údajov a doloi ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutoènenú zmenu. Ak hospodársky subjekt
zmení adresu na elektronické doruèovanie alebo ak má
záujem o registráciu na elektronickom trhovisku,
oznámi to úradu; ustanovenie § 153 ods. 5 platí rovnako.
(2) Oznámenie pod¾a odseku 1 hospodársky subjekt
vykoná prostredníctvom oznámenia o zmene údajov,
ktorého vzor vo forme elektronického formulára zverejòuje úrad na svojom webovom sídle.
(3) Oznámenie o zmene údajov je moné poda aj
elektronickými prostriedkami, podpísané zaruèeným
elektronickým podpisom. Ak prílohy neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doruèujú sa úradu v listinnej podobe.
(4) Na vybavenie oznámenia o zmene údajov a lehotu
na zápis zmeny údajov sa pouijú ustanovenia o vybavení iadosti o zápis rovnako.
(5) Úrad aktualizuje údaje v zozname hospodárskych
subjektov na základe oznámených zmien, podnetov
a z vlastnej èinnosti. Na úèely aktualizácie údajov je
správca informaèného systému alebo prevádzkovate¾
informaèného systému povinný poskytnú úradu aktuálne údaje, vedené v tomto informaènom systéme, vo
forme elektronického odpisu pod¾a osobitného predpisu.36)
(6) Úrad predåi platnos zápisu v zozname hospodárskych subjektov, ak hospodársky subjekt najneskôr 30
dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú kompletnú iados o zápis vrátane vetkých príloh a spåòa
podmienky úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a § 32
ods. 1 písm. a) a f) a ods. 2, 4 a 5.
§ 157
Úrad vydá hospodárskemu subjektu výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov, a to vo forme elektronického odpisu pod¾a osobitného predpisu.36)
70

(2) Úrad rozhodne o vyèiarknutí zo zoznamu hospodárskych subjektov toho, kto prestal spåòa podmienky
úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a § 32 ods. 1 písm.
a) a e) a ods. 2, 4 a 5. Ak ide o dôvod vyèiarknutia pod¾a
odseku 1 písm. d), úrad oznámi hospodárskemu subjektu jeho vyèiarknutie s uvedením dôvodu.
(3) Ak bol hospodársky subjekt vyèiarknutý zo zoznamu hospodárskych subjektov, opätovne ho mono zapísa do tohto zoznamu a potom, ako zanikne dôvod,
pre ktorý bol vyèiarknutý.
(4) Ak ide o hospodársky subjekt, ktorý je registrovaný na elektronickom trhovisku, úrad oznámi ministerstvu vnútra vyèiarknutie hospodárskeho subjektu zo
zoznamu hospodárskych subjektov.
Register koneèných uívate¾ov výhod
§ 159
(1) Register koneèných uívate¾ov výhod je informaèný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad
a ktorý obsahuje údaje o koneèných uívate¾och výhod.
(2) Úrad zverejòuje na svojom webovom sídle v registri koneèných uívate¾ov výhod údaje pod¾a § 153 ods.
1 písm. a), b), d) a e), zoznam èlenov tatutárneho orgánu s uvedením mena a priezviska, zoznam koneèných
uívate¾ov výhod s uvedením mena, priezviska, adresy
pobytu koneèného uívate¾a výhod s uvedením odseku,
písmena a bodu ustanovenia § 11, na základe ktorého
bol koneèný uívate¾ výhod urèený a údaj, èi koneèný
uívate¾ výhod je verejným funkcionárom.70)
(3) Údaje zverejnené na webovom sídle úradu pod¾a
odseku 2 sú úèinné voèi kadému verejnému obstarávate¾ovi a obstarávate¾ovi a nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overova.
(4) Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi výpis z registra koneèných
uívate¾ov výhod v rozsahu pod¾a odseku 2 alebo potvrdenie o tom, e údaje v registri koneèných uívate¾ov
výhod nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako
o ich poskytnutie verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾ poiada.
(5) Ustanovenia § 152 a 158 okrem § 152 ods. 4 a 6,
§ 154 ods. 3, § 157 a § 158 ods. 2 sa primerane pouijú
na vedenie registra koneèných uívate¾ov výhod, ak
tento zákon neustanovuje inak.

) Èl. 2 ods. 1 ústavného zákona è. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona è. 545/2005 Z. z.
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§ 160
(1) Úrad vykoná zápis do registra koneèných uívate¾ov výhod na základe iadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby o zápis do registra koneèných uívate¾ov
výhod, ktorá obsahuje
a) údaje pod¾a § 153 ods. 1 písm. a), b), d) a f) a i),
b) zoznam koneèných uívate¾ov výhod v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu, tátna príslunos, dátum narodenia koneèného uívate¾a výhod
s uvedením odseku, písmena a bodu ustanovenia
§ 11, na základe ktorého bol koneèný uívate¾ výhod
urèený a údaj, èi koneèný uívate¾ výhod je verejným
funkcionárom.70)
(2) Prílohou k iadosti o zápis do registra koneèných
uívate¾ov výhod je
a) doklad o oprávnení dodáva tovar, uskutoèòova
stavebné práce alebo poskytova slubu,
b) èestné vyhlásenie, e koneèný uívate¾ výhod nebol
právoplatne odsúdený za trestný èin korupcie, trestný èin pokodzovania finanèných záujmov Európskych spoloèenstiev, trestný èin legalizácie príjmu
z trestnej èinnosti, trestný èin zaloenia, zosnovania
a podporovania zloèineckej skupiny, trestný èin zaloenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný èin terorizmu a niektorých foriem úèasti na terorizme, trestný èin obchodovania
s ¾uïmi, trestný èin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný èin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej drabe,
c) èestné vyhlásenie, e údaje o koneèných uívate¾och
výhod uvedené v iadosti o zápis do registra koneèných uívate¾ov výhod sú pravdivé a úplné.
(3) Zápis do registra koneèných uívate¾ov výhod sa
vykonáva na dobu neurèitú.
(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej koneèný uívate¾ výhod je zapísaný v registri koneèných
uívate¾ov výhod, je povinná na iados predloi úradu
doklady a dokumenty preukazujúce pravdivos a úplnos údajov a informácií uvedených v èestných vyhláseniach pod¾a odseku 2 a zapísaných v registri koneèných uívate¾ov výhod, a to v lehote urèenej úradom,
ktorá nesmie by kratia ako 30 dní.
(5) Ak dôjde k zmene údajov pod¾a odseku 1, zapísaných v registri koneèných uívate¾ov výhod, fyzická
osoba alebo právnická osoba je povinná oznámi to
úradu do 60 dní odo dòa, kedy k zmene dolo a doloi
k oznámeniu aj prílohy pod¾a odseku 2.
§ 161
(1) Úrad môe z vlastného podnetu alebo na základe
kvalifikovaného podnetu poiada o súèinnos pri identifikácii koneèného uívate¾a výhod zapísaného v registri koneèných uívate¾ov výhod iný orgán verejnej moci
alebo povinnú osobu.71) Doiadaný orgán verejnej moci
má právo odoprie poskytnutie poadovanej súèinnosti, ak by v súvislosti s jej poskytnutím dolo k porue71
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niu povinnosti uloenej zákonom, právne záväzným
aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou,
ktorou je Slovenská republika viazaná.72)
(2) Povinná osoba71) je povinná poskytnú úradu doklady, informácie alebo údaje o identifikácii koneèného
uívate¾a výhod svojho klienta,73) a to v lehote urèenej
úradom.
(3) Kvalifikovaný podnet môe poda kadý. Kvalifikovaný podnet musí obsahova
a) meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej
osoby, ktorá podáva podnet,
b) skutoènosti odôvodòujúce pochybnos o tom, e
údaje o koneènom uívate¾ovi výhod zapísané v registri koneèných uívate¾ov výhod sú pravdivé alebo
úplné.
(4) Úrad chráni identitu oznamovate¾a kadého kvalifikovaného podnetu, ak o to oznamovate¾ poiada.
§ 162
Osobitné ustanovenia o vyèiarknutí z registra
koneèných uívate¾ov výhod
(1) Ak nie je moné overi identifikáciu koneèného
uívate¾a výhod fyzickej osoby alebo právnickej osoby,
ktorá má v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod, pretoe tát, v ktorom má adresu pobytu alebo sídlo táto osoba alebo
tát, v ktorom má sídlo právnická osoba, ktorá sa na jej
podnikaní, riadení alebo kontrole podie¾a spôsobom
pod¾a § 11, nespolupracuje s orgánmi Slovenskej republiky pri overovaní identifikácie koneèného uívate¾a výhod, úrad je povinný vyzva fyzickú osobu alebo
právnickú osobu, aby v lehote do 30 dní od doruèenia
výzvy hodnoverným spôsobom preukázala identifikáciu koneèného uívate¾a výhod. Ak táto fyzická osoba
alebo právnická osoba nepreukáe hodnoverným spôsobom identifikáciu svojho koneèného uívate¾a výhod, úrad ju vyèiarkne z registra koneèných uívate¾ov
výhod.
(2) Úrad vyèiarkne z registra koneèných uívate¾ov
výhod fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej
bola právoplatným rozhodnutím uloená pokuta alebo
zákaz úèasti pod¾a § 182 ods. 3 písm. b) alebo pod¾a
§ 182 ods. 3 písm. g), za to, e na úèely zápisu koneèného uívate¾a výhod do registra koneèných uívate¾ov
výhod predloila údaj, informáciu alebo èestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné.
TVRTÁ HLAVA
REVÍZNE POSTUPY
§ 163
Revízne postupy pod¾a tohto zákona sú
a) iados o nápravu podaná verejnému obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi alebo osobe pod¾a § 8 pred uzav-

) § 5 zákona è. 297/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad èl. 7 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, èl. 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, èl. 37 ods. 37.1 Protokolu o tatúte
Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, § 41 zákona è. 566/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
73
) § 9 písm. e) zákona è. 297/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
72
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retím zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody
alebo v súai návrhov,
b) doh¾ad nad verejným obstarávaním.
§ 164
iados o nápravu
(1) Uchádzaè, záujemca, úèastník alebo osoba, ktorej
práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
by dotknuté postupom verejného obstarávate¾a, obstarávate¾a alebo osoby pod¾a § 8, môe poda iados
o nápravu proti
a) oznámeniu o zámere uzavrie zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení
pouitom ako výzva na súa, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súae návrhov a vo výzve
na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b) podmienkam uvedeným v súaných podkladoch,
v koncesnej dokumentácii, v súaných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávate¾om, obstarávate¾om alebo osobou pod¾a § 8 v lehote na predkladanie ponúk alebo
návrhov.
(2) iados o nápravu musí obsahova
a) identifikaèné údaje iadate¾a,
b) identifikaèné údaje verejného obstarávate¾a, obstarávate¾a alebo osoby pod¾a § 8,
c) oznaèenie verejného obstarávania, proti ktorému
iados o nápravu smeruje,
d) oznaèenie poruenia postupu pod¾a odseku 1,
e) opis rozhodujúcich skutoèností a oznaèenie dôkazov,
f) návrh iadate¾a na vybavenie iadosti o nápravu,
g) podpis iadate¾a alebo osoby oprávnenej kona za
iadate¾a.
(3) iados o nápravu musí by v listinnej podobe, faxom alebo v elektronickej podobe doruèená verejnému
obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi alebo osobe pod¾a § 8
a) do 10 dní odo dòa uverejnenia
1. oznámenia pod¾a odseku 1 písm. a) v európskom
vestníku, ak iados o nápravu smeruje proti
oznámeniu o zámere uzavrie zmluvu alebo koncesnú zmluvu alebo ak iados o nápravu smeruje
proti podmienkam uvedeným v oznámení pod¾a
odseku 1 písm. a),
2. výzvy na predkladanie ponúk pod¾a odseku 1
písm. a) vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku
bez vyuitia elektronického trhoviska a ak iados
o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným
vo výzve na predkladanie ponúk,
b) do 10 dní odo dòa prevzatia dokumentov pod¾a odseku 1 písm. b), ak iados o nápravu smeruje proti
podmienkam uvedeným v týchto dokumentoch; najneskôr vak do 10 dní odo dòa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk alebo návrhov.
§ 165
Vybavenie iadosti o nápravu
(1) Ak iados o nápravu neobsahuje náleitosti pod¾a § 164 ods. 2 alebo ak nie je doruèená v podobe pod¾a
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§ 164 ods. 3, verejný obstarávate¾, obstarávate¾ alebo
osoba pod¾a § 8 najneskôr do troch pracovných dní po
doruèení iadosti o nápravu vyzve iadate¾a na odstránenie jej nedostatkov. Doplnená iados o nápravu
musí by doruèená do troch pracovných dní odo dòa
doruèenia výzvy.
(2) Ak iadate¾ iados o nápravu nedoruèí v lehote
pod¾a § 164 ods. 3 alebo ak iados o nápravu ani po výzve na odstránenie nedostatkov pod¾a odseku 1 nemá
náleitosti pod¾a § 164 ods. 2 alebo po tejto výzve nie je
doruèená v podobe pod¾a § 164 ods. 3, iados o nápravu sa zamietne a iadate¾ovi sa písomné zamietnutie
iadosti o nápravu s odôvodnením doruèí do piatich dní
od prevzatia iadosti o nápravu alebo po uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov pod¾a odseku 1.
(3) Verejný obstarávate¾, obstarávate¾ alebo osoba
pod¾a § 8 doruèí do siedmich dní od doruèenia úplnej
iadosti o nápravu doruèenej v lehote pod¾a § 164
ods. 3 alebo doplnenej pod¾a odseku 1
a) iadate¾ovi a vetkým známym uchádzaèom, záujemcom alebo úèastníkom písomné oznámenie o výsledku
vybavenia iadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy alebo
b) iadate¾ovi písomné oznámenie o zamietnutí iadosti o nápravu s odôvodnením.
(4) Verejný obstarávate¾, obstarávate¾ alebo osoba
pod¾a § 8 sa nebude zaobera iadosou o nápravu v tej
istej veci, v ktorej u postupovala pod¾a odseku 3. Táto
skutoènos sa v lehote pod¾a odseku 3 oznámi iadate¾ovi s uvedením, akým spôsobom bola vec vybavená.
Oznámenie pod¾a druhej vety sa povauje za oznámenie o výsledku vybavenia iadosti o nápravu pod¾a odseku 3 písm. a).
(5) Doruèenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia iadosti o nápravu, písomného oznámenia
o zamietnutí iadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti pod¾a odseku 3 alebo odseku 4 oprávòuje iadate¾a poda námietky v tejto veci. Právo poda námietky pod¾a § 170 ods. 3 písm. a) a b) zaniká, ak iados
o nápravu
a) nebola doruèená verejnému obstarávate¾ovi, obstarávate¾ovi alebo osobe pod¾a § 8 v lehote uvedenej
v § 164 ods. 3 alebo
b) neobsahuje náleitosti pod¾a § 164 ods. 2 alebo nebola doruèená v podobe pod¾a § 164 ods. 3 a iadate¾
nedoruèí doplnenú iados o nápravu v lehote pod¾a
odseku 1.
§ 166
Oznamovacie povinnosti verejného
obstarávate¾a, obstarávate¾a a osoby pod¾a § 8
(1) Ak ide o zákazku alebo koncesiu, pri ktorej mono
poda námietky a ponuky sa predkladajú pod¾a § 49
ods. 5, verejný obstarávate¾, obstarávate¾ a osoba pod¾a § 8 sú povinní zasla úradu do troch pracovných dní
odo dòa, keï sa o tejto skutoènosti dozvedia, písomnú
informáciu o tom, e
a) bolo vetkým uchádzaèom, záujemcom a úèastníkom, ktorí boli vylúèení pred otváraním èastí ponúk
oznaèených ako Kritériá, doruèené oznámenie
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o ich vylúèení, s uvedením dátumu doruèenia oznámenia o vylúèení poslednému vylúèenému uchádzaèovi, záujemcovi alebo úèastníkovi,
b) nedolo k vylúèeniu iadneho uchádzaèa, záujemcu
alebo úèastníka pred otváraním èastí ponúk oznaèených ako Kritériá,
c) bolo vetkým uchádzaèom a úèastníkom, ktorých
ponuky alebo návrhy sa vyhodnocovali, doruèené
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo
návrhov, s uvedením dátumu doruèenia oznámenia
o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov poslednému uchádzaèovi alebo úèastníkovi, ktorého
ponuka alebo návrh sa vyhodnocoval.
(2) V uej súai, v rokovacom konaní so zverejnením, v súanom dialógu a v inovatívnom partnerstve
verejný obstarávate¾, obstarávate¾ a osoba pod¾a § 8 polú úradu informáciu pod¾a odseku 1 písm. a) alebo
písm. b) a po otvorení èastí ponúk oznaèených ako
Ostatné a po vykonaní vetkých úkonov spojených
s vyhodnotením èastí ponúk oznaèených ako Ostatné, a to do troch pracovných dní odo dòa, keï sa dozvie
o skutoènosti pod¾a odseku 1 písm. a) alebo písm. b).
§ 167
Doh¾ad nad verejným obstarávaním
(1) Úrad vykonáva doh¾ad nad dodriavaním povinností verejného obstarávate¾a, obstarávate¾a alebo osoby pod¾a § 8 (ïalej len kontrolovaný) ustanovených
týmto zákonom. Pri výkone doh¾adu úrad sleduje aj plnenie povinností uloených rozhodnutiami úradu.
(2) Úrad pri výkone doh¾adu
a) vydáva oznámenia o súlade alebo nesúlade predloených dokumentov s týmto zákonom pod¾a § 168,
b) vydáva rozhodnutia pod¾a tejto hlavy,
c) ukladá pokuty za správne delikty pod¾a § 182,
d) vykonáva iné èinnosti pod¾a tejto hlavy.
(3) Osoby vykonávajúce doh¾ad sú povinné pri výkone doh¾adu zachováva mlèanlivos o skutoènostiach,
o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie, aj po vydaní
rozhodnutia vo veci, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme, na úèely informovania verejnosti písomne
neoslobodí predseda úradu. Poruením povinnosti mlèanlivosti nie je
a) vyuitie takýchto informácií na úèely doh¾adu; tým
nie je dotknutá povinnos zachováva mlèanlivos
o utajovaných skutoènostiach,65)
b) sprístupnenie takýchto informácií orgánom èinným
v trestnom konaní alebo súdu; tým nie je dotknutá
povinnos zachováva mlèanlivos o utajovaných
skutoènostiach.65)
§ 168
Ex ante posúdenie
(1) Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú
koncesiu, úplne alebo sèasti financovanú z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný môe pred vyhlásením alebo zaèatím verejného obstarávania poiada
úrad o ex ante posúdenie dokumentov, proti ktorým je
moné poda námietky pod¾a § 170 ods. 3 písm. a) a b);
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ex ante posúdenie sa nevzahuje na posudzovanie poiadaviek na technické pecifikácie, výkonnostné
a funkèné poiadavky a charakteristiky a odborné poiadavky predmetu zákazky pod¾a § 42.
(2) Výsledkom ex ante posúdenia je oznámenie úradu
obsahujúce kontatovanie o súlade alebo nesúlade
predloených dokumentov s týmto zákonom, ktoré
úrad doruèí kontrolovanému. Úrad vydá oznámenie
pod¾a prvej vety do 30 dní odo dòa doruèenia dokumentov kontrolovaným. Ak úrad v oznámení pod¾a prvej
vety nekontatuje súlad vetkých predloených dokumentov s týmto zákonom, oznaèí v oznámení tie èasti
dokumentov, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom
a uvedie k nesúladu struèné odôvodnenie.
(3) Úrad zverejòuje oznámenie pod¾a odseku 2 a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané, na svojom
webovom sídle najneskôr do 30 dní po uzavretí zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.
Konanie o preskúmanie úkonov
kontrolovaného
§ 169
(1) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukonèením súae návrhov, pred
zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo
pred ukonèením postupu inovatívneho partnerstva
(ïalej len konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy) sa zaèína
a) z vlastného podnetu úradu,
b) na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie,
c) na základe podnetu úradu vlády alebo
d) na základe námietok.
(2) Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, financovanú èo aj z èasti z prostriedkov Európskej únie,
kontrolovaný je povinný pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukonèením
súae návrhov, pred zadaním zákazky na základe
rámcovej dohody alebo pred ukonèením postupu inovatívneho partnerstva poda úradu podnet pod¾a odseku 1 písm. b).
(3) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej
dohody, po ukonèení súae návrhov, po zadaní zákazky na základe rámcovej dohody, po ukonèení postupu
inovatívneho partnerstva, (ïalej len konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy) sa
zaèína
a) z vlastného podnetu úradu,
b) na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená
poda námietky alebo
c) na základe podnetu orgánu tátnej správy, ktorý
osvedèí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finanèné prostriedky na dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo
poskytnutie sluieb z Európskej únie.
(4) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
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po uzavretí zmluvy úrad zaène aj z vlastného podnetu
úradu alebo na základe podnetu pod¾a odseku 3 písm.
b) alebo písm. c) doruèeného úradu po zruení postupu
zadávania zákazky alebo koncesie, po zruení postupu
zadávania èasti zákazky alebo èasti koncesie a po zruení súae návrhov.
(5) Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách pod¾a § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly
kontrolovaného; tým nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov.
§ 170
Námietky
(1) Námietky je oprávnený poda
a) uchádzaè,
b)záujemca,
c) úèastník,
d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy
boli alebo mohli by dotknuté postupom kontrolovaného alebo
e) orgán tátnej správy, ktorý osvedèí právny záujem
v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finanèné prostriedky na dodanie tovaru, uskutoènenie stavebných prác alebo poskytnutie sluieb z Európskej únie.
(2) Podaniu námietok musí predchádza doruèenie
iadosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnos sa
nevzahuje na podanie námietok pod¾a odseku 3 písm.
c) a g) a na podanie námietok orgánom tátnej správy
pod¾a odseku 1 písm. e).
(3) Osoba pod¾a odseku 1 môe pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred
ukonèením súae návrhov, pred zadaním zákazky na
základe rámcovej dohody alebo pred ukonèením postupu inovatívneho partnerstva poda námietky proti
a) oznámeniu o zámere uzavrie zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení
pouitom ako výzva na súa, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súae návrhov a vo výzve
na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b) podmienkam uvedeným v súaných podkladoch,
v koncesnej dokumentácii, v súaných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých kontrolovaným v lehote na predkladanie ponúk alebo
návrhov,
c) výberu záujemcov v uej súai, v rokovacom konaní so zverejnením, v súanom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súai
návrhov,
d) vylúèeniu,
e) nezaradeniu do dynamického nákupného systému
alebo kvalifikaèného systému,
f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) a f).
(4) Námietky sa podávajú v listinnej podobe alebo
elektronickej podobe pod¾a osobitného predpisu74)
74

) Zákon è. 305/2013 Z. z. v znení zákona è. 214/2014 Z. z.
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a musia by doruèené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dòa
a) doruèenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia iadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí iadosti o nápravu, ak kontrolovaný
splnil povinnos pod¾a § 165 ods. 3 alebo ods. 4,
b) uplynutia lehoty na doruèenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia iadosti o nápravu alebo
písomného oznámenia o zamietnutí iadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnos pod¾a
§ 165 ods. 3 alebo ods. 4,
c) prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov,
ak námietky smerujú proti výberu pod¾a odseku 3
písm. c),
d) prevzatia oznámenia o vylúèení, ak námietky smerujú proti vylúèeniu,
e) prevzatia oznámenia o nezaradení do dynamického
nákupného systému alebo kvalifikaèného systému,
ak námietky smerujú proti nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikaèného
systému,
f) prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g) vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky
smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako
uvedenému v odseku 3 písm. a) a f); to neplatí, ak
ide o námietky podané orgánom tátnej správy pod¾a odseku 1 písm. e).
(5) Námietky doruèené úradu a kontrolovanému musia obsahova
a) identifikaèné údaje navrhovate¾a,
b) identifikaèné údaje kontrolovaného,
c) oznaèenie verejného obstarávania, proti ktorému
námietky smerujú,
d) oznaèenie skutoèností, proti ktorým námietky pod¾a
odseku 3 smerujú, prièom ak podaniu námietok
musí predchádza doruèenie iadosti o nápravu, námietky nemôu ís nad rámec obsahu iadosti o nápravu,
e) opis rozhodujúcich skutoèností a oznaèenie dôkazov,
f) návrh na rozhodnutie o námietkach pod¾a § 175 ods.
1 alebo ods. 2,
g) podpis navrhovate¾a alebo osoby oprávnenej kona
za navrhovate¾a.
(6) Prílohami námietok doruèených úradu sú
a) ak ide o námietky pod¾a odseku 3 písm. a) a b), písomné oznámenie o výsledku vybavenia iadosti
o nápravu pod¾a § 165 ods. 3 písm. a), písomné oznámenie o zamietnutí iadosti o nápravu pod¾a § 165
ods. 3 písm. b) alebo doklad o doruèení iadosti o nápravu, ak ju kontrolovaný v zákonnej lehote nevybavil,
b) doklad preukazujúci oprávnenie podpisova námietky pod¾a odseku 5 písm. g) v origináli alebo jeho úradne overená fotokópia, ak nebol predloený kontrolovanému alebo ak osoba alebo osoby, ktoré podpísali
námietky, nie sú pod¾a údajov uvedených v zozname
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hospodárskych subjektov oprávnené podpisova námietky pod¾a odseku 5 písm. g).
(7) Ak námietky podáva osoba pod¾a odseku 1 písm.
d), v námietkach musí uvies, ktoré jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli by dotknuté
postupom kontrolovaného.
(8) Námietky nie je moné poda pri
a) podlimitných zákazkách, pri ktorých verejný obstarávate¾ alebo osoba pod¾a § 8 postupovala pod¾a
§ 109 a 111,
b) postupe pod¾a § 117,
c) podlimitných koncesiách.
§ 171
Zaèatie konania o preskúmanie úkonov
kontrolovaného
(1) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
na základe námietok sa vykoná osobitne k námietkam
doruèeným pred otváraním èastí ponúk oznaèených
ako Kritériá a osobitne k námietkam doruèeným po
otváraní èastí ponúk oznaèených ako Kritériá; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(2) V samostatnom konaní o preskúmanie úkonov
kontrolovaného na základe námietok, úrad koná, ak
ide o
a) námietky pod¾a § 170 ods. 3 písm. g), ktoré boli doruèené úradu po zaèatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok doruèených po otváraní èastí ponúk oznaèených ako
Kritériá,
b) námietky podané pri postupe zadávania zákazky,
pri ktorom sa ponuka nepredkladá pod¾a § 49 ods. 5.
(3) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
na základe námietok zaène, ak ide o námietky doruèené
a) pred otváraním èastí ponúk oznaèených ako Kritériá jedenásty deò odo dòa doruèenia informácie
pod¾a § 166 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b) po otváraní èastí ponúk oznaèených ako Kritériá
jedenásty deò odo dòa doruèenia informácie pod¾a
§ 166 ods. 1 písm. c),
c) pod¾a odseku 2, dòom doruèenia oznámenia o zaèatí
konania úèastníkom konania.
(4) Úrad môe zaèa konanie o preskúmanie úkonov
kontrolovaného na základe námietok aj skôr ako v lehotách pod¾a odseku 3 písm. a) a b); v takom prípade sa
konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok zaèína dòom doruèenia oznámenia
o zaèatí konania úèastníkom konania.
(5) V záujme hospodárnosti konania môe úrad spoji
na spoloèné konanie konania o preskúmanie úkonov
kontrolovaného, ktoré sa týkajú toho istého verejného
obstarávania.
(6) Kontrolovaný môe po tom, ako sú mu doruèené
námietky pod¾a § 170 ods. 3 písm. c) a g) vykona
z vlastnej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom
námietok; ustanovenie § 165 ods. 3 písm. a) sa pouije
primerane.
(7) Ak pred zaèatím konania o preskúmanie úkonov
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kontrolovaného na základe námietok navrhovate¾ vezme spä podané námietky, platí, e námietky neboli
podané. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe týchto námietok nezaène a úrad o tejto
skutoènosti bezodkladne informuje navrhovate¾a
a kontrolovaného.
(8) Úèastníkmi konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sú vetci navrhovatelia a kontrolovaný.
(9) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
pod¾a § 169 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 3 a 4 sa zaèína
dòom doruèenia oznámenia o zaèatí konania kontrolovanému.
(10) Úèastníkom konania o preskúmanie úkonov
kontrolovaného pod¾a § 169 ods. 1 písm. a) a c) a ods.
3 a 4 je kontrolovaný.
(11) Úrad zverejní informáciu o zaèatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného vo vestníku najneskôr do troch pracovných dní odo dòa zaèatia konania.
§ 172
Kaucia
(1) S podaním námietok je navrhovate¾ povinný zloi
na úèet úradu kauciu; táto povinnos sa nevzahuje na
orgán tátnej správy pod¾a § 170 ods. 1 písm. e). Kaucia
musí by pripísaná na úèet úradu najneskôr pracovný
deò nasledujúci po uplynutí lehoty na doruèenie námietok pod¾a § 170 ods. 4.
(2) Výka kaucie pri podaní námietok pred otváraním
èastí ponúk oznaèených ako Kritériá je
a) 1% z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní
nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie sluieb, najviac vak 4 000 eur,
b) 0,1% z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní nadlimitnej zákazky na uskutoènenie stavebných
prác, najviac vak 10 000 eur,
c) 3% z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní
podlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie sluieb, najviac vak 2 000 eur,
d) 5% z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní
podlimitnej zákazky na uskutoènenie stavebných
prác, najviac vak 5 000 eur,
e) 0,1% z predpokladanej hodnoty koncesie, najviac
vak 10 000 eur.
(3) Výka kaucie pri podaní námietok po otváraní
èastí ponúk oznaèených ako Kritériá je 1% z ponukovej ceny uchádzaèa
a) najmenej vak 600 eur a najviac 30 000 eur, ak námietky smerujú proti vylúèeniu uchádzaèa pre mimoriadne nízku ponuku pod¾a § 53 ods. 5 písm. f),
b) ak námietky smerujú proti vylúèeniu uchádzaèa
z iných dôvodov, ako je uvedené v písmene a), najviac vak
1. 4 000 eur pri zadávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní nadlimitnej zákazky
na poskytnutie sluieb,

Èiastka 95

Zbierka zákonov è. 343/2015

2. 10 000 eur pri zadávaní nadlimitnej zákazky na
uskutoènenie stavebných prác,
3. 2 000 eur pri zadávaní podlimitnej zákazky na
poskytnutie sluieb a
4. 5 000 eur pri zadávaní podlimitnej zákazky na
uskutoènenie stavebných prác,
5. 10 000 eur pri zadávaní koncesie,
c) najviac vak 150 000 eur, ak námietky smerujú proti iným skutoènostiam ako uvedeným v písmene a)
a b).
(4) Na úèely odseku 3 sa ponukovou cenou rozumie
celková cena ponúknutá navrhovate¾om za predmet zákazky alebo koncesie; za ponukovú cenu sa povauje aj
èistá súèasná hodnota jednorazovej platby alebo opakovanej platby.
(5) Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na èasti
a námietky sa týkajú len jednej èasti alebo len niektorých èastí, kaucia sa urèuje vo výke prísluného
percentuálneho podielu pod¾a odseku 2 alebo odseku 3
z predpokladanej hodnoty tejto èasti alebo týchto èastí
alebo z ponukovej ceny tejto èasti alebo týchto èastí.
(6) Ak nemono urèi predpokladanú hodnotu èasti
zákazky alebo koncesie, urèí sa predpokladaná hodnota èasti zákazky alebo koncesie ako podiel predpokladanej hodnoty celej zákazky alebo koncesie a poètu
èastí, na ktoré je zákazka alebo koncesia rozdelená.
(7) Ak predpokladaná hodnota nie je zverejnená
a) povauje sa za predpokladanú hodnotu na úèely odseku 2 pri zadávaní nadlimitnej zákazky alebo koncesie, prísluný finanèný limit pre nadlimitnú zákazku alebo koncesiu,
b) výka kaucie pri zadávaní podlimitnej zákazky na
dodanie tovaru a pri zadávaní podlimitnej zákazky
na poskytnutie sluieb je 1 200 eur,
c) výka kaucie pri zadávaní podlimitnej zákazky na
uskutoènenie stavebných prác je 5 000 eur.
(8) Ak nie je moné urèi výku kaucie pod¾a odsekov
2 a 7, výka kaucie je 3 000 eur.
(9) Kaucia vo výke pod¾a odsekov 2 a 8 je príjmom
tátneho rozpoètu dòom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky zamietnuté.
Kaucia sa vo výke 35% z výky kaucie pod¾a odsekov 2
a 8 stáva príjmom tátneho rozpoètu dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení
konania, ak navrhovate¾ po zaèatí konania vzal spä
podané námietky, a to aj vtedy, ak úrad súèasne zastaví konanie aj pod¾a § 174 ods. 1 písm. a) a c), f), h) alebo písm. j). Úrad vráti navrhovate¾ovi kauciu alebo jej
èas, ktorá sa nestala príjmom tátneho rozpoètu, do
30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia alebo do 30
dní odo dòa spä vzatia námietok, ak navrhovate¾ vzal
námietky spä pred zaèatím konania.
§ 173
(1) Úrad je oprávnený kedyko¾vek po doruèení námietok a pred zaèatím konania o preskúmanie úkonov
kontrolovaného na základe námietok vyzva kontrolovaného na predloenie kópie kompletnej dokumentácie. Kontrolovaný je povinný predloi úradu kópiu
kompletnej dokumentácie v lehote urèenej úradom,
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ktorá nesmie by kratia ako pä pracovných dní odo
dòa doruèenia výzvy úradu.
(2) Po zaèatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného je kontrolovaný povinný doruèi úradu kompletnú dokumentáciu v origináli do piatich pracovných
dní odo dòa doruèenia výzvy úradu. Doruèením kompletnej dokumentácie v origináli úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom
nástrojov a zariadení pouitých na elektronickú komunikáciu. Kontrolovaný môe nahliada do kompletnej
dokumentácie v origináli doruèenej úradu.
(3) Ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, je kontrolovaný povinný
doruèi úradu v lehote pod¾a odseku 2 aj písomné vyjadrenie k podaným námietkam.
(4) Ak kontrolovaný nedoruèí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli v lehote pod¾a odseku 2, úrad
vydá rozhodnutie o preruení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doruèi úradu kompletnú dokumentáciu v origináli v dodatoènej lehote urèenej úradom.
Preruenie konania trvá, a kým nepominú prekáky,
pre ktoré sa konanie preruilo. Od vydania rozhodnutia o preruení konania do doruèenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota pod¾a § 175 ods. 5 neplynie.
(5) Ak kontrolovaný nedoruèí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli ani v dodatoènej lehote urèenej
úradom, úrad kontrolovanému uloí poriadkovú pokutu do výky 1 000 eur. Poriadkovú pokutu môe úrad
uloi aj opakovane, najviac do úhrnnej výky 30 000
eur. Uloenie poriadkovej pokuty nezbavuje kontrolovaného povinnosti doruèi kompletnú dokumentáciu
v origináli.
(6) Ak v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy kontrolovaný nedoruèí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli najneskôr v lehote urèenej úradom na úhradu poriadkovej pokuty,
a) úrad rozhodnutím pod¾a § 175 ods. 1 písm. a) nariadi zrui rozhodnutie kontrolovaného o zruení pouitého postupu zadávania zákazky, koncesie, jej èasti alebo súae návrhov, ak námietky smerujú proti
rozhodnutiu kontrolovaného o zruení pouitého
postupu zadávania zákazky, koncesie, jej èasti alebo
súae návrhov,
b) úrad rozhodnutím pod¾a § 175 ods. 1 písm. b) nariadi zrui pouitý postup zadávania zákazky, koncesie alebo súa návrhov, ak námietky smerujú proti
iným skutoènostiam ako uvedeným v písmene a)
alebo ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy pod¾a § 169 ods.
1 písm. a), b) alebo písm. c).
(7) Úrad postupuje pod¾a odsekov 4 a 6 aj vtedy, ak
v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok kontrolovaný nedoruèí úradu písomné
vyjadrenie k námietkam v lehote pod¾a odseku 2.
(8) Úrad môe prerui konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného s cie¾om získa odborné stanovisko alebo znalecký posudok. Od vydania rozhodnutia
o preruení konania do doruèenia odborného stanovi-
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ska alebo znaleckého posudku úradu lehota pod¾a
§ 175 ods. 5 neplynie, najviac vak 30 dní.
(9) Poèas preruenia konania o preskúmanie úkonov
kontrolovaného pod¾a odseku 4 alebo odseku 8 lehoty
kontrolovanému, okrem lehôt pod¾a odsekov 2 a 4, neplynú.
(10) Doruèenie námietok a zaèatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá odkladný úèinok
na konanie kontrolovaného; ustanovenia § 52 ods. 2 a §
56 ods. 8 tým nie sú dotknuté.
(11) Úrad môe vyda predbené opatrenie, ktorým
pozastaví konanie kontrolovaného najdlhie do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia pod¾a § 174 alebo § 175. Rozhodnutím o predbenom opatrení môe
úrad rozhodnú, e lehoty, ktoré urèil kontrolovaný
a lehoty kontrolovanému, neplynú. Proti rozhodnutiu
o predbenom opatrení nemono poda opravný prostriedok. Vydanie predbeného opatrenia nemá vplyv na
povinnosti kontrolovaného pri uplatnení revíznych postupov pod¾a tohto zákona. Úrad zverejní informáciu
o vydaní predbeného opatrenia a informáciu o tom, e
rozhodol, e lehoty pod¾a druhej vety neplynú, vo vestníku najneskôr do troch pracovných dní odo dòa vydania predbeného opatrenia.
(12) Úrad môe vyzva úèastníkov konania v konaní
o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, aby sa v lehote, ktorá nesmie by kratia ako
pä pracovných dní odo dòa doruèenia výzvy, písomne
vyjadrili k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne aby v tejto lehote navrhli jeho doplnenie; na vyjadrenia doruèené po uplynutí tejto lehoty
úrad neprihliada. Lehota pod¾a § 175 ods. 5 neplynie
od vydania výzvy pod¾a prvej vety do doruèenia vyjadrenia úèastníkov konania alebo do uplynutia lehoty pod¾a prvej vety, pod¾a toho, ktorá skutoènos nastane
skôr.
(13) Úrad pred vydaním rozhodnutia pod¾a § 175
v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pod¾a
§ 169 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 3 a 4 vyzve kontrolovaného, aby sa v lehote, ktorá nesmie by kratia ako pä
pracovných dní odo dòa doruèenia výzvy, písomne vyjadril ku skutoènostiam, ktoré úrad zistil v konaní
o preskúmanie úkonov kontrolovaného; na vyjadrenie
doruèené po uplynutí tejto lehoty úrad neprihliada. Lehota pod¾a § 175 ods. 5 neplynie od vydania výzvy pod¾a
prvej vety do doruèenia vyjadrenia kontrolovaného alebo do uplynutia lehoty pod¾a prvej vety, pod¾a toho,
ktorá skutoènos nastane skôr.
§ 174
Zastavenie konania o preskúmanie úkonov
kontrolovaného
(1) Úrad zastaví rozhodnutím konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ak
a) námietky neboli podané oprávnenou osobou pod¾a
§ 170 ods. 1 písm. a) a e),
b) námietky boli doruèené po lehote pod¾a § 170 ods. 4,
alebo ak námietky neboli doruèené v podobe pod¾a
§ 170 ods. 4,
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c) námietky neobsahujú vetky náleitosti pod¾a § 170
ods. 5 a prílohy pod¾a § 170 ods. 6,
d) navrhovate¾ vzal spä podané námietky po zaèatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok do vydania rozhodnutia vo veci samej,
e) kontrolovaný zruil pouitý postup zadávania zákazky, koncesie, jej èas alebo súa návrhov alebo
ak úrad v tom istom postupe zadávania zákazky,
koncesie, jej èasti alebo v tej istej súai návrhov u
vydal rozhodnutie pod¾a § 175 ods. 1 písm. b); to neplatí, ak námietky smerujú proti zrueniu pouitého
postupu zadávania zákazky, koncesie, jej èasti alebo
súae návrhov,
f) námietky neboli doruèené kontrolovanému,
g) v tej istej veci boli podané námietky proti tej istej
skutoènosti uvedenej v § 170 ods. 3 písm. a), b) alebo písm. g) a úrad o týchto námietkach rozhodol
pod¾a § 175,
h) kaucia nebola pripísaná na úèet úradu v lehote alebo vo výke ustanovenej v § 172,
i) úrad nie je vecne prísluný rozhodnú o námietkach,
j) iados o nápravu nebola doruèená kontrolovanému
v lehote pod¾a § 164 ods. 3 alebo ak doplnená iados
o nápravu nebola doruèená kontrolovanému v lehote pod¾a § 165 ods. 1, ak ide o námietky pod¾a § 170
ods. 3 písm. a) a b),
k) námietky neboli doruèené pod¾a § 170 ods. 3,
l) námietky boli podané v rozpore s § 170 ods. 8,
m) vo veci, ktorá je obsahom námietok, bola vykonaná
náprava pod¾a § 171 ods. 6 a odpadol tak dôvod konania,
n) osoba pod¾a § 169 ods. 1 písm. b) vzala spä podnet
po zaèatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred vydaním rozhodnutia vo veci samej; to
neplatí, ak táto osoba vzala spä podnet po odoslaní
výzvy pod¾a § 173 ods. 13 alebo ak ide o podnet pod¾a
§ 169 ods. 2,
o) v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného
pod¾a § 169 ods. 1 písm. a) a c) alebo ods. 3 a 4 nezistí poruenie tohto zákona, ktoré malo alebo mohlo ma vplyv na výsledok verejného obstarávania,
p) odpadol dôvod konania.
(2) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 je preskúmate¾né
súdom. aloba musí by podaná do 30 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia úradu.
§ 175
Rozhodnutie
(1) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zistí, e postupom
kontrolovaného bol poruený tento zákon a poruenie
malo alebo mohlo ma vplyv na výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím nariadi vo vzahu k zákazke
alebo koncesii alebo ich èasti
a) odstráni protiprávny stav alebo
b) zrui pouitý postup zadávania zákazky alebo koncesie, postup zadávania èasti zákazky alebo èasti
koncesie alebo súa návrhov.
(2) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontro-
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lovaného na základe námietok zistí poruenie tohto zákona, ktoré nemohlo ovplyvni výsledok verejného obstarávania,
úrad
môe
rozhodnutím
nariadi
odstránenie protiprávneho stavu.
(3) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nezistí poruenie tohto
zákona, na ktoré poukazuje navrhovate¾ v podaných
námietkach a ktoré by mohlo ovplyvni výsledok verejného obstarávania a úrad nepostupoval pod¾a odseku
2, námietky zamietne.
(4) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy zistí, e postupom kontrolovaného bol poruený tento zákon a poruenie malo
alebo mohlo ma vplyv na výsledok verejného obstarávania, v rozhodnutí uvedie taxatívny výpoèet ustanovení tohto zákona, ku ktorých porueniu dolo a ktorých
poruenie malo alebo mohlo ma vplyv na výsledok verejného obstarávania.
(5) Úrad rozhodne v konaní o preskúmanie úkonov
kontrolovaného do 30 dní odo dòa doruèenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu. Rozhodnutie podpisuje osoba, o ktorej to urèí vnútorný predpis úradu.
(6) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydá rozhodnutie v lehote pod¾a odseku 5, predpokladá sa, e vydal rozhodnutie, ktorým námietky zamietol; za deò doruèenia
rozhodnutia sa v tomto prípade povauje tretí deò odo
dòa uplynutia lehoty pod¾a odseku 5. Úrad zverejní informáciu o poslednom dni lehoty pod¾a odseku 5 vo
vestníku.
(7) Úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok vydáva jedno rozhodnutie,
v ktorom rozhodne o vetkých námietkach. Úrad je viazaný obsahom podaných námietok a v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok preskúmava postup kontrolovaného len v rozsahu
namietaných skutoèností; to neplatí, ak ide o námietky
podané orgánom tátnej správy pod¾a § 170 ods. 1
písm. e).
(8) Úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, v ktorom kontatuje poruenie tohto zákona kontrolovaným, uvies
a) vetky zistené poruenia tohto zákona, ktoré mali
alebo mohli ma vplyv na výsledok verejného obstarávania spolu s údajom, èi zistené poruenie malo
alebo mohlo ma vplyv na výsledok verejného obstarávania a
b) struèný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo
rovnakej veci v budúcnosti predís porueniu tohto
zákona.
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v takom prípade rozhodnutie neobsahuje úradnú peèiatku.
(11) Rozhodnutie pod¾a odseku 1 sa zároveò doruèuje vetkým úradu známym uchádzaèom, záujemcom
a úèastníkom.
§ 176
Niektoré ustanovenia o náhrade trov konania
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, trovy konania,
ktoré vznikli úradu, znáa úrad a trovy konania, ktoré
v konaní vznikli úèastníkom konania, znáajú úèastníci konania.
(2) Úrad môe úèastníkovi konania, ktorý nemal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok úspech, uloi povinnos nahradi trovy
konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku.
§ 177
Odvolanie
(1) Proti rozhodnutiu pod¾a § 175 môe úèastník konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného a osoba
pod¾a § 175 ods. 11 poda odvolanie. Odvolanie musí
by doruèené úradu do 10 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Podanie
odvolania má odkladný úèinok do dòa právoplatnosti
rozhodnutia rady o odvolaní.
(2) Odvolanie musí obsahova
a) identifikaèné údaje osoby, ktorá odvolanie podáva,
b) oznaèenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie
smeruje,
c) opis rozhodujúcich skutoèností a oznaèenie dôkazov,
d) návrh na rozhodnutie o odvolaní,
e) podpis osoby, ktorá odvolanie podáva alebo osoby
oprávnenej za òu kona.
(3) Úèastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu,
ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, sú osoba, ktorá odvolanie podala a úèastníci konania, v ktorom úrad vydal rozhodnutie, proti ktorému odvolanie smeruje.
(4) Úèastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu,
ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pod¾a § 169 ods. 1 písm. a) a c), sú osoba,
ktorá odvolanie podala a kontrolovaný.
(5) Úèastníkom konania o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov
kontrolovaného po uzavretí zmluvy, je kontrolovaný.

(9) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného zistí poruenie tohto zákona vo vzahu k dokumentom, ktoré boli predmetom ex ante posúdenia a
kontrolovaný sa neodchýlil od oznámenia úradu o výsledku ex ante posúdenia, ak ide o obsah èi rozsah
týchto dokumentov, úrad v rozhodnutí osobitne odôvodní zistené poruenie tohto zákona.

(6) S podaním odvolania je osoba, ktorá odvolanie podáva, povinná zloi na úèet úradu kauciu; táto povinnos sa nevzahuje na podanie odvolania, ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na
základe námietok nevydal rozhodnutie v lehote pod¾a
§ 175 ods. 5 alebo ak odvolanie podáva orgán tátnej
správy pod¾a § 170 ods. 1 písm. e).

(10) Úrad môe vyda rozhodnutie aj vo forme elektronického dokumentu podpísaného zaruèeným elektronickým podpisom s pripojenou èasovou peèiatkou;

(7) Kaucia musí by pripísaná na úèet úradu najneskôr pracovný deò nasledujúci po uplynutí lehoty na
doruèenie odvolania pod¾a odseku 1. Kaucia je príj-

Strana 3378

Zbierka zákonov è. 343/2015

mom úradu dòom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní, ktorým rada odvolanie zamietne
a rozhodnutie potvrdí, inak úrad vráti kauciu do 30 dní
odo dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(8) Výka kaucie pri podaní odvolania
a) proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok je
1. 6 000 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súai návrhov,
2. 3 000 eur, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky,
b) proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pod¾a § 169 ods. 1 písm.
a) a c) je
1. 1 000 eur, ak ide o zadávania nadlimitnej zákazky, koncesie a pri súai návrhov,
2. 500 eur, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky,
c) proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pod¾a § 169 ods. 3 alebo
ods. 4 je
1. 600 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky,
koncesie a pri súai návrhov,
2. 300 eur, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky.
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§ 178
(1) Rozhodnutie pod¾a § 175 je právoplatné márnym
uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dòom doruèenia rozhodnutia rady pod¾a § 177 ods. 10 alebo
ods. 12 úèastníkom konania a vykonate¾né uplynutím
lehoty na plnenie, ak nie je ustanovené inak.
(2) Ak sa osoby pod¾a § 177 ods. 1 vzdajú odvolania
alebo vezmú svoje odvolanie spä, rozhodnutie pod¾a
§ 175 nadobudne právoplatnos dòom doruèenia vzdania sa alebo spävzatia odvolania úradu.
(3) Proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemono poda
opravný prostriedok.
(4) Rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmate¾né
súdom. aloba musí by podaná do 30 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia rady o odvolaní.
§ 179
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
(1) Rozhodnutie pod¾a § 174 a rozhodnutie pod¾a
§ 175, ktoré je právoplatné, môe z vlastného podnetu
preskúma rada.

(9) Ak nie je ustanovené inak, na konanie o odvolaní
sa primerane pouijú ustanovenia § 170 a 176; nepouije sa § 170 ods. 6 a § 175 ods. 6.

(2) Rada mimo odvolacieho konania nepreskúmava
rozhodnutie rady o odvolaní a rozhodnutie rady o proteste prokurátora.

(10) Rada zastaví rozhodnutím odvolacie konanie, ak
a) odvolanie nebolo podané oprávnenou osobou pod¾a
odseku 1,
b) odvolanie bolo doruèené po uplynutí lehoty pod¾a
odseku 1,
c) odvolanie neobsahuje vetky náleitosti pod¾a odseku 2,
d) osoba, ktorá odvolanie podala, vzala spä podané
odvolanie pred vydaním rozhodnutia o odvolaní,
e) kaucia nebola pripísaná na úèet úradu v lehote pod¾a odseku 7 alebo vo výke pod¾a odseku 8,
f) bolo podané odvolanie proti tomu istému rozhodnutiu a rada o odvolaní rozhodla pod¾a odseku 12,
g) rada nie je vecne prísluná rozhodnú o odvolaní,
h) odpadol dôvod konania.

(3) Rada pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania rozhodnutie zruí alebo zmení, ak bolo
vydané v rozpore so zákonom. Pri zruení alebo zmene
rozhodnutia rada dbá na to, aby práva nadobudnuté
dobromyse¾ne boli èo najmenej dotknuté.

(11) Rada preskúma napadnuté rozhodnutie v celom
rozsahu; ak je to potrebné, doterajie konanie doplní,
prípadne zistené vady odstráni.
(12) Rada v odvolacom konaní rozhodne vdy vo veci
samej, prièom ak sú pre to dôvody, rada rozhodnutie
zmení a v opaènom prípade odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(13) Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dòa doruèenia odvolania. Rozhodnutie rady o odvolaní podpisuje predseda rady a v jeho neprítomnosti ním urèený
podpredseda rady alebo èlen rady.
(14) V záujme hospodárnosti konania môe rada spoji na spoloèné konanie konania o odvolaní, ktoré sa týkajú toho istého verejného obstarávania; lehota pod¾a
odseku 13 v takom prípade plynie odo dòa doruèenia
toho odvolania, ktoré bolo úradu doruèené neskôr.
(15) Rada je povinná preskúma i oneskorené odvolanie, èi neodôvodòuje zmenu alebo zruenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

(4) Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza rada
z právneho stavu a skutkových okolností v èase vydania rozhodnutia. Rada preto nemôe zrui alebo zmeni rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatoène zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné
rozhodnutie vychádzalo.
(5) Rada nemôe mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrui alebo zmeni po uplynutí troch rokov odo
dòa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
(6) Na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania sa primerane pouijú ustanovenia § 170 a
178. Rozhodnutie rady o preskúmaní rozhodnutia
mimo odvolacieho konania je preskúmate¾né súdom.
§ 180
Ak úrad pri výkone doh¾adu nad verejným obstarávaním zistí, e verejný obstarávate¾, obstarávate¾ alebo
osoba pod¾a § 8 v rozpore s týmto zákonom uzavrie
zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode, v lehote jedného roka odo dòa jej uzavretia podá
návrh na urèenie jej neplatnosti súdom.
§ 181
Návrh na urèenie neplatnosti zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody
(1) Uchádzaè, záujemca, úèastník alebo osoba, ktorá
mohla ma záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej
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zákazky alebo nadlimitnej koncesie a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli by dotknuté postupom verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a (ïalej len oprávnená osoba), môe po uzavretí
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
poda návrh na urèenie neplatnosti zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody súdom.
(2) Osoba, ktorá podá na súde alobu pod¾a odseku 1,
je povinná túto skutoènos oznámi úradu.
(3) Úèastníkmi súdneho konania o neplatnos zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody pod¾a odseku 1 sú oprávnená osoba, verejný obstarávate¾ alebo
obstarávate¾ a uchádzaè alebo uchádzaèi, s ktorými
bola uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová
dohoda.
(4) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ poskytnú
súdu kompletnú dokumentáciu pod¾a § 24.
(5) Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody, ak verejný obstarávate¾
alebo obstarávate¾
a) neuverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité ako výzva na súa,
oznámenie o koncesii alebo oznámenie o vyhlásení
súae návrhov pod¾a tohto zákona,
b) pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody nedodral lehoty pod¾a § 56 ods. 4 a 9
1. tým oprávnenej osobe zmaril pouitie revíznych
postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej
zmluvy na práce alebo rámcovej dohody, alebo
zmaril úèinnú nápravu prostredníctvom pouitia
revíznych postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody a
2. poruil tento zákon spôsobom, ktorým ovplyvnil
monos oprávnenej osoby získa zákazku, alebo
c) nepredloil súdu kompletnú dokumentáciu pod¾a
odseku 4.
(6) Neplatnos zmluvy, koncesnej zmluvy na práce
alebo rámcovej dohody nie je moné vyslovi, ak verejný
obstarávate¾ alebo obstarávate¾ uverejnil oznámenie
o zámere uzavrie zmluvu a zmluvu, koncesnú zmluvu
alebo rámcovú dohodu uzavrel najskôr jedenásty deò
odo dòa uverejnenia tohto oznámenia v európskom
vestníku.
(7) Ekonomický záujem na plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy môe by povaovaný za dôvod týkajúci
sa veobecného záujmu, ktorý si vyaduje pokraèovanie plnenia zmluvy, plnenia koncesnej zmluvy alebo plnení na základe rámcovej dohody len za výnimoèných
okolností, ak by neplatnos zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody viedla k neprimeraným následkom. Ekonomický záujem nemôe prevyova veobecný záujem. Ekonomické záujmy priamo spojené s dotknutou zákazkou alebo koncesiou, najmä náklady
vyplývajúce z oneskorenia pri plnení zmluvy, plnení na
základe rámcovej dohody alebo plnení koncesnej zmluvy, náklady spojené so zaèatím nového postupu verejného obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny dodávate¾a a náklady spojené s právnymi
záväzkami, ktoré by vznikli v dôsledku neplatnosti
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nepredstavujú dôvody týkajúce sa veobecného záujmu,
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vyadujúce pokraèovanie plnenia zmluvy, plnenia koncesnej zmluvy alebo plnení na základe rámcovej
dohody.
(8) Obranné záujmy alebo bezpeènostné záujmy sa
povaujú za dôvody týkajúce sa veobecného záujmu,
ktoré si vyadujú pokraèovanie plnenia zmluvy, plnení
na základe rámcovej dohody alebo plnenia koncesnej
zmluvy, ak by neplatnos zmluvy, neplatnos rámcovej
dohody alebo koncesnej zmluvy viedla k neprimeraným
následkom. Za dôvod týkajúci sa veobecného záujmu,
ktorý si vyaduje pokraèovanie plnenia zmluvy, plnení
na základe rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
sa povauje ochrana existencie irieho obranného alebo bezpeènostného programu, ktorý je zásadný pre
bezpeènostné záujmy Slovenskej republiky.
(9) Ak súd svojim rozhodnutím ponechá zmluvu,
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v platnosti,
pretoe existujú prevaujúce dôvody týkajúce sa veobecného záujmu, ktoré si vyadujú pokraèovanie v plnení zmluvy, plnení koncesnej zmluvy alebo plnení na
základe rámcovej dohody, úrad uloí verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi pokutu pod¾a § 182
ods. 1 písm. a), ak bol poruený tento zákon pod¾a odseku 5.
(10) Právo domáha sa urèenia neplatnosti zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zaniká, ak sa
neuplatní
a) do 30 dní odo dòa uverejnenia oznámenia o výsledku
verejného obstarávania v európskom vestníku pod¾a
tohto zákona, ak oznámenie obsahuje aj odôvodnenie o neuverejnení oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania, oznámenia pouitého ako výzva na
súa, oznámenia o koncesii alebo oznámenia o vyhlásení súae návrhov,
b) v lehote iestich mesiacov
1. odo dòa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v európskom vestníku, ak
oznámenie neobsahuje odôvodnenie pod¾a písmena a) alebo
2. odo dòa uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy na
práce alebo rámcovej dohody v iných prípadoch
ako uvedených v písmene a) a v prvom bode.
(11) Právo oprávnenej osoby domáha sa neplatnosti
èasti zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ktorou dolo k zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej
dohody alebo koncesnej zmluvy, zaniká, ak sa neuplatní na súde v lehote iestich mesiacov odo dòa uverejnenia oznámenia o zmene zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy v európskom vestníku.
(12) Rozhodnutie súdu sa doruèuje úèastníkom konania. Právoplatné rozhodnutie súdu sa doruèuje úradu.
(13) Konanie o uloení pokuty pod¾a odseku 9 mono
zaèa do jedného roka odo dòa doruèenia právoplatného rozhodnutia súdu úradu.
§ 182
Správne delikty
(1) Úrad uloí verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi pokutu vo výke

Strana 3380

Zbierka zákonov è. 343/2015

a) 5% zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrie
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
pod¾a tohto zákona, spôsobom alebo postupom
ustanoveným týmto zákonom,
b) 5% zmluvnej ceny, ak nedodral kritériá na vyhodnotenie ponúk, ak to malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,
c) 5% súètu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s cie¾om vyhnú sa pouitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky alebo pri zadávaní podlimitnej zákazky,
d) 5% zmluvnej ceny, ak uzavrel zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzaèom alebo
uchádzaèmi bez toho, aby boli v registri koneèných
uívate¾ov výhod zapísaní ich koneèní uívatelia výhod alebo bez toho, aby boli v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaní koneèní uívatelia výhod
subdodávate¾a pod¾a § 56 ods. 16 známi verejnému
obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi v èase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody alebo bez toho, aby boli v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaní koneèní uívatelia výhod
osôb pod¾a § 33 ods. 2 alebo pod¾a § 34 ods. 3 tohto
uchádzaèa alebo uchádzaèov,
e) 2% zmluvnej ceny, ak poruil povinnos pod¾a § 166
ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c), dolo k uzavretiu
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
a úradu boli pred uzavretím zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody doruèené námietky,
f) 1 000 eur za kadých zaèatých 15 pracovných dní
omekania so splnením povinnosti pod¾a § 166 ods.
1 písm. a), b) alebo písm. c), najviac vak 12 000 eur,
ak nedolo k uzavretiu zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody a úradu boli doruèené námietky.
(2) Úrad uloí verejnému obstarávate¾ovi alebo obstarávate¾ovi pokutu od 500 eur do 30 000 eur, ak
a) poruil niektorú z povinností pod¾a § 6 ods. 17 alebo
ods. 18,
b) poruil povinnos pod¾a § 12 ods. 3,
c) poruil povinnos pod¾a § 23 ods. 5,
d) poruil niektorú z povinností pod¾a § 24 ods. 1, 2, 4
alebo ods. 5,
e) poruil povinnos pod¾a § 25 ods. 2,
f) poruil niektorú z povinností pod¾a § 26 ods. 3 a 6
alebo ods. 7 druhá veta,
g) poruil povinnos pod¾a § 37 ods. 2,
h) nesplnil niektorú z povinností pod¾a § 38, § 44 ods. 9
alebo § 132 ods. 4,
i) nevyhodnocoval splnenie podmienok úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a § 40 alebo ak nevyhodnocoval ponuky pod¾a § 53 a poruenie mohlo ma alebo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,
j) poruil niektorú z povinností pod¾a § 41 ods. 2, 3, 4
alebo ods. 5,
k) poruil niektorú z povinností pod¾a § 43 ods. 2 alebo
§ 114 ods. 6 druhá veta a poruenie malo vplyv na
výsledok verejného obstarávania,
l) pouil na vyhodnotenie ponúk kritérium uvedené
v § 44 ods. 12,
m) poruil povinnos pod¾a § 45,
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n) poruil niektorú z povinností pod¾a § 46 ods. 3 alebo
ods. 5,
o) poruil povinnos pod¾a § 52 ods. 2,
p) nesplnil povinnos pod¾a § 55 ods. 2,
q) pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody nedodral podmienky ustanovené v § 56
ods. 4 a 9,
r) uzavrel rámcovú dohodu v rozpore s § 83 ods. 2, § 99
ods. 2 alebo § 133 ods. 2,
s) poruil niektorú z povinností pod¾a § 114 ods. 3
písm. b) a g),
t) poruil niektorú z povinností pod¾a § 114 ods. 4 a 6
alebo ods. 9,
u) poruil povinnos pod¾a § 117 ods. 4,
v) poruil niektorú z povinností pod¾a § 118 ods. 2 alebo ods. 4,
w) nesplnil povinnos pod¾a § 173 ods. 1,
x) nesplnil povinnos oznámi úradu pouitie priameho rokovacieho konania pod¾a tohto zákona,
y) uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná
zmluva je v rozpore so súanými podkladmi, koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloenou úspeným uchádzaèom alebo uchádzaèmi,
z) zmenil zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú
zmluvu poèas jej trvania v rozpore s týmto zákonom,
aa) poruil princíp transparentnosti, princíp rovnakého
zaobchádzania, princíp nediskriminácie alebo princíp proporcionality okrem správnych deliktov pod¾a
odseku 1 a písmen a) a z) a poruenie mohlo ma
alebo malo zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania,
ab) nesplnil povinnos uloenú rozhodnutím úradu.
(3) Úrad uloí
a) uchádzaèovi, záujemcovi alebo hospodárskemu
subjektu pokutu od 1000 eur do 10 000 eur a zákaz
úèasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov,
ak na úèely preukázania splnenia podmienok úèasti
vo verejnom obstarávaní, na úèely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní alebo na úèely zápisu
do zoznamu hospodárskych subjektov predloí informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, e nezodpovedá skutoènosti,
b) uchádzaèovi pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur
a zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní na dobu
troch rokov, ak nesplnil povinnos ma v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných
uívate¾ov výhod a uzavrel s verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo na úèely zápisu koneèného uívate¾a výhod do registra koneèných
uívate¾ov výhod predloil údaj, informáciu, doklad,
dokument alebo èestné vyhlásenie pod¾a § 160 ods.
2, ktoré nie je pravdivé alebo úplné,
c) uchádzaèovi, záujemcovi alebo hospodárskemu
subjektu zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní na
dobu
1. jedného roka, ak najmenej v troch po sebe nasledujúcich referenciách dosiahol výslednú hodnotiacu známku rovnú alebo niiu ako dvadsa,
2. jedného roka, ak bola hospodárskemu subjektu
právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie prá-
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d)

e)

f)
g)

h)
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va uloená sankcia alebo povinnos z dôvodu, e
riadne a vèas vôbec alebo v podstatnom rozsahu
nesplnil povinnos vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá bola subdodávate¾om vo vzahu k zákazke, zadanej dodávate¾ovi
pod¾a tohto zákona,
3. troch rokov, ak dolo k odstúpeniu od zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a
z dôvodu podstatného poruenia povinností dodávate¾a,
uchádzaèovi, záujemcovi alebo hospodárskemu
subjektu zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní na
dobu jedného roka, ak pri vyuívaní elektronického
trhoviska poruí ustanovenia tohto zákona alebo
obchodné podmienky elektronického trhoviska
a spôsobí verejnému obstarávate¾ovi kodu alebo
získa pre seba majetkový prospech,
uchádzaèovi, záujemcovi alebo hospodárskemu
subjektu pokutu do 5 000 eur, ak pri vyuívaní elektronického trhoviska poruí ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronického trhoviska,
hospodárskemu subjektu pokutu do 500 eur, ak poruí povinnos pod¾a § 156 ods. 1,
subdodávate¾ovi pod¾a § 56 ods. 16, osobe pod¾a § 33
ods. 2 alebo osobe pod¾a § 34 ods. 3 pokutu od 10
000 eur do 1 000 000 eur, ak nesplnila povinnos
ma v registri koneèných uívate¾ov výhod zapísaných koneèných uívate¾ov výhod alebo na úèely zápisu koneèných uívate¾ov výhod do registra koneèných uívate¾ov výhod predloila údaj, informáciu,
doklad, dokument alebo èestné vyhlásenie, ktoré nie
sú pravdivé alebo úplné,
fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu od
1 000 eur do 100 000 eur, ak nesplnila niektorú z povinností pod¾a § 160 ods. 4, § 160 ods. 5 alebo § 161
ods. 2.

(4) Pri ukladaní pokuty pod¾a odsekov 2 a 3 úrad prihliada najmä na povahu, závanos, spôsob a následky
poruenia povinnosti. Ak sa verejný obstarávate¾ alebo
obstarávate¾ v jednom verejnom obstarávaní dopustí
viacerých správnych deliktov, úrad uloí pokutu len za
ten správny delikt, za ktorý mono uloi najvyiu pokutu; tým nie je dotknuté uloenie pokuty pod¾a odseku 2 písm. b).
(5) Za zmluvnú cenu sa na úèely výpoètu výky pokuty povauje cena urèená v zmluve, v rámcovej dohode
alebo v koncesnej zmluve za celý predmet zákazky. Ak
sa v zmluve, v rámcovej dohode alebo v koncesnej
zmluve neurèuje cena za celý predmet zákazky, zmluvnou cenou sa rozumie predpokladané mnostvo urèené
verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om vynásobené jednotkovými cenami za celú dobu trvania
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
Zmluvnou cenou na úèely výpoètu výky pokuty pod¾a
odseku 2 písm. b) sa rozumie cena, o ktorú sa zvyuje
zmluvná cena urèená v pôvodnej zmluve, v pôvodnej
rámcovej dohode alebo v pôvodnej koncesnej zmluve.
Ak nemono urèi zmluvnú cenu týmto spôsobom,
zmluvnou cenou sa rozumie predpokladaná hodnota.
(6) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do jedného
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roka odo dòa, keï sa úrad dozvedel o poruení zákona,
najneskôr do troch rokov odo dòa, keï k porueniu dolo. Konanie o uloení pokuty za poruenie zákona,
o ktorom sa úrad dozvie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, mono zaèa
do jedného roka odo dòa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia úradu.
(7) Pokuta je príjmom tátneho rozpoètu.
(8) aloba proti rozhodnutiu úradu pod¾a odseku 3
písm. a), b), c) alebo písm. d) musí by podaná do 10 dní
odo dòa doruèenia rozhodnutia.
(9) Doba zákazu úèasti vo verejnom obstarávaní pod¾a odseku 3 písm. a) a d) zaèína plynú právoplatnosou koneèného rozhodnutia.
§ 183
Register osôb so zákazom
(1) Register osôb so zákazom je informaèný systém
verejnej správy, ktorého správcom je úrad.
(2) Register osôb so zákazom obsahuje údaje o osobe,
ktorej bol koneèným rozhodnutím uloený zákaz úèasti
vo verejnom obstarávaní, a to
a) identifikaèné údaje osoby v rozsahu pod¾a § 153 ods.
1 písm. a) a e),
b) zaèiatok a koniec doby, na ktorú je uloený zákaz
úèasti vo verejnom obstarávaní
c) poruenie, za ktoré sa uloil zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní.
(3) Register osôb so zákazom je verejne prístupný na
webovom sídle úradu.
(4) Úrad vyèiarkne osobu z registra osôb so zákazom
deò nasledujúci po dni uplynutia doby, na ktorú bol
uloený zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní.
PIATA HLAVA
ÈINNOS VYSTAVENÁ HOSPODÁRSKEJ SÚAI
§ 184
Postup pri posudzovaní èinnosti pod¾a § 9 ods. 3 a 9
(1) Ak existuje odôvodnený predpoklad, e niektorá
z èinností uvedených v § 9 ods. 3 a 9 je priamo vystavená hospodárskej súai na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup, môe poda vecne prísluný orgán tátnej správy prostredníctvom úradu alebo obstarávate¾
iados o rozhodnutie v tejto veci Európskej komisii.
(2) V iadosti o rozhodnutie pod¾a odseku 1 sa uvedú
vetky podstatné skutoènosti týkajúce sa najmä právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov alebo
dohôd súvisiacich s posúdením, èi je prísluná èinnos
uvedená v § 9 ods. 3 a 9 priamo vystavená hospodárskej súai na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup.
(3) Vecne prísluný orgán tátnej správy je povinný
v prípade poiadavky obstarávate¾a vykonávajúceho
niektorú èinnos uvedenú v § 9 ods. 3 a 9 alebo v prípade poiadavky Európskej komisie posúdi, èi vo vzahu k tejto èinnosti existuje odôvodnený predpoklad
pod¾a odseku 1.

Strana 3382

Zbierka zákonov è. 343/2015

(4) Ak iados o rozhodnutie podáva obstarávate¾, zale bezodkladne kópiu iadosti úradu a vecne príslunému orgánu tátnej správy.
(5) Obstarávate¾ nepostupuje pod¾a tohto zákona pri
zadávaní zákazky, súae návrhov a koncesie súvisiacej s èinnosou pod¾a § 9 ods. 3 a 9 odo dòa úèinnosti
rozhodnutia Európskej komisie, na ktorého základe je
èinnos pod¾a § 9 ods. 3 a 9 vyòatá z pôsobnosti tohto
zákona alebo odo dòa nasledujúceho po uplynutí lehoty ustanovenej na vydanie takéhoto rozhodnutia, ak
Európska komisia v tejto lehote nerozhodla.
SIEDMA ÈAS
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 185
Konanie
(1) Veobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzahuje na konania pod¾a tohto zákona, okrem konania pod¾a § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej
vety, § 162 ods. 1, § 182 a o proteste prokurátora.
(2) Na konanie pod¾a § 169 ods. 1 a 4, § 177 a 179 sa
vzahuje veobecný predpis o správnom konaní,75) ak
tento zákon neustanovuje inak, prièom sa nepouijú
§ 14, § 18, § 19, § 23, § 28 a 30, § 32 ods. 1, § 36, § 49,
§ 50, § 60 a § 71 a 80 veobecného predpisu o správnom konaní.
§ 186
Splnomocòovacie ustanovenia
(1) Podrobnosti o oznámeniach pouívaných vo verejnom obstarávaní a posielaných publikaènému úradu
a úradu na uverejnenie v európskom vestníku a vestníku a o ich obsahu, podrobnosti o oznámeniach a informáciách posielaných úradu na uverejnenie vo vestníku
a o ich obsahu ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá úrad.
(2) Podrobnosti o jednotnom európskom dokumente
a jeho obsahu ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá úrad.
(3) Podrobnosti o druhoch súaí návrhov v oblasti
architektúry, územného plánovania a stavebného ininierstva, o obsahu súaných podmienok a o èinnosti
poroty ustanoví veobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá úrad.
(4) Podrobnosti o spôsobe výpoètu výslednej hodnotiacej známky na úèely vyhotovenia referencie ustanoví
veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(5) Podrobnosti o postupe certifikácie systémov na
uskutoènenie elektronickej aukcie ustanoví veobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 187
Prechodné ustanovenia
(1) Postup zadávania zákazky a postup zadávania
75

) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
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koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité ako výzva na
súa alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na
uverejnenie do 17. apríla 2016, sa dokonèia pod¾a
predpisov úèinných do 17. apríla 2016.
(2) Postup zadávania zákazky preukázate¾ne zaèatý
do 17. apríla 2016, pri ktorom sa pod¾a predpisov úèinných do 17. apríla 2016 nevyadovalo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie pouité
ako výzva na súa alebo výzva na predkladanie ponúk
sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do 17. apríla
2016.
(3) V konaní, ktoré zaèal úrad do 17. apríla 2016, sa
postupuje pod¾a predpisov úèinných do 17. apríla
2016.
(4) V konaní, ktoré zaène úrad po 17. apríli 2016
a vzahuje sa na verejné obstarávanie pod¾a odsekov 1
a 2, sa postupuje pod¾a predpisov úèinných do 17. apríla 2016.
(5) Verejný obstarávate¾ a obstarávate¾ v revíznom
postupe pri verejnom obstarávaní pod¾a odsekov 1 a 2
postupujú pod¾a predpisov úèinných do 17. apríla
2016.
(6) Ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014,
splnenie podmienky úèasti pod¾a § 34 ods. 1 písm. a)
a b), ak odberate¾om bol verejný obstarávate¾ alebo obstarávate¾, je moné preukáza dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om.
(7) Zápis v zozname podnikate¾ov vykonaný pod¾a
predpisov úèinných do 17. apríla 2016 je zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutoèností.
(8) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom
obstarávaní sa do 31. marca 2017 môe uskutoèòova
písomne prostredníctvom poty, iného doruèovate¾a,
faxom, elektronicky pod¾a § 20 ods. 1 alebo ich kombináciou okrem § 15 ods. 6, § 50, § 54 a § 58, posielania
oznámení pouívaných vo verejnom obstarávaní a informácií pod¾a tohto zákona na uverejnenie publikaènému úradu a úradu a uverejòovania informácií a dokumentov v profile.
(9) Predseda úradu zvolený do funkcie pod¾a zákona
úèinného do 17. apríla 2016 je predsedom úradu pod¾a
tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkèného obdobia.
(10) Podpredseda úradu vymenovaný do funkcie pod¾a zákona úèinného do 17. apríla 2016 je podpredsedom úradu pod¾a tohto zákona; týmto nie je dotknuté
plynutie jeho funkèného obdobia.
(11) Èlen rady vymenovaný do funkcie pod¾a zákona
úèinného do 17. apríla 2016 je èlenom rady pod¾a tohto
zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkèného
obdobia.
§ 188
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 6.
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§ 189
Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. Èl. I zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z.,
zákona è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z.,
zákona è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z.,
zákona è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z.,
zákona è. 73/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z.,
zákona è. 58/2011 Z. z., zákona è. 158/2011 Z. z.,
zákona è. 182/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
zákona è. 231/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z.,
zákona è. 550/2011 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z.,
zákona è. 28/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona è. 34/2014 Z. z., zákona è. 13/2015 Z. z., zákona è. 31/2015 Z. z., zákona è. 87/2015 Z. z., zákona è. 252/2015 Z. z.
a zákona è. 189/2015 Z. z.
2. Vyhláka
Úradu
pre
verejné
obstarávanie
è. 158/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o druhoch súaí návrhov v oblasti architektúry,
územného plánovania a stavebného ininierstva,
o obsahu súaných podmienok a o èinnosti poroty.
3. Vyhláka
Úradu
pre
verejné
obstarávanie
è. 407/2011 Z. z. o podrobnostiach o podobe truktúrovaných údajov, ktoré umonia ich ïalie automatizované spracovanie.
4. Vyhláka
Úradu
pre
verejné
obstarávanie
è. 171/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o oznámeniach pouívaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu.
5. Vyhláka
Úradu
pre
verejné
obstarávanie
è. 173/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o postupe certifikácie systémov slúiacich na uskutoènenie elektronických aukcií.
6. Vyhláka
Úradu
pre
verejné
obstarávanie
è. 174/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o postupe certifikácie dokumentov, postupov a èinností vo verejnom obstarávaní.
7. Vyhláka
Úradu
pre
verejné
obstarávanie
è. 11/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje finanèný limit pre nadlimitnú zákazku.
8. Vyhláka
Úradu
pre
verejné
obstarávanie
è. 51/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o hodnotení, spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpoètu výslednej hodnotiacej známky.
Èl. II
Zákon è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 465/2002 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona è. 165/2009 Z. z., zákona
è. 387/2011 Z. z. a zákona è. 151/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 38 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
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f) poruenie zákazu úèasti vo verejnom obstarávaní.
2. Za § 38g sa vkladá § 38h, ktorý znie:
§ 38h
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, úrad uloí
podnikate¾ovi zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní na
dobu troch rokov, ak tomuto podnikate¾ovi uloil pokutu za poruenie zákazu dohody obmedzujúcej súa,
ktorá spoèívala v koordinácii podnikate¾ov vo verejnom
obstarávaní,4) v obchodnej verejnej súai4a) alebo inej
obdobnej súai, v súvislosti s verejným obstarávaním,
obchodnou verejnou súaou alebo inou obdobnou súaou.
(2) Úrad neuloí podnikate¾ovi zákaz úèasti vo verejnom obstarávaní, ak bola podnikate¾ovi zníená pokuta pod¾a § 38d ods. 2.
(3) Úrad uloí podnikate¾ovi zákaz úèasti vo verejnom
obstarávaní na dobu jedného roka, ak tomuto podnikate¾ovi uloil pokutu za poruenie zákazu dohody obmedzujúcej súa, ktorá spoèívala v koordinácii podnikate¾ov vo verejnom obstarávaní,4) v obchodnej verejnej
súai4a) alebo inej obdobnej súai, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súaou alebo
inou obdobnou súaou, a táto pokuta mu bola zníená
pod¾a § 38e.
(4) Doba pod¾a odseku 1 a 3 zaèína plynú právoplatnosou koneèného rozhodnutia; za koneèné rozhodnutie sa na úèely urèenia zaèiatku plynutia lehoty povauje:
a) právoplatné rozhodnutie úradu alebo rady, ktorým
bol uloený zákaz pod¾a odseku 1 alebo 3 a proti ktorému nie je moné poda alobu alebo proti ktorému
nebola podaná aloba,
b) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola zamietnutá aloba alebo zastavené konanie vo veci preskúmania rozhodnutia úradu alebo rady, ktorým bol
uloený zákaz pod¾a odseku 1 alebo 3.
(5) Úrad bezodkladne doruèí Úradu pre verejné obstarávanie koneèné rozhodnutie pod¾a odseku 4..
3. Za § 44d sa vkladá § 44e, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 44e
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 18. apríla 2016
Úrad uloí zákaz pod¾a § 38h aj ak ide o uloenie pokuty za poruenie zákazu dohody obmedzujúcej súa,
ku ktorému dolo pred 18. aprílom 2016, ak by na základe osobitného predpisu o verejnom obstarávaní
úèinného do 17. apríla 2016 tento podnikate¾ v dôsledku takéhoto rozhodnutia úradu nespåòal podmienku
osobného postavenia z dôvodu, e mu bolo preukázané
závané poruenie odborných povinností vo forme
úèasti na dohode obmedzujúcej súa..
Èl. III
Zákon è. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov
Slovenskej republiky a o zmene zákona è. 99/1963 Zb.
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Obèiansky súdny poriadok v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 428/2004 Z. z., zákona
è. 757/2004 Z. z., zákona è. 511/2007 Z. z., zákona
è. 517/2008 Z. z., zákona è. 59/2009 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 290/2009 Z.
z., zákona è. 291/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z.,
zákona è. 332/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona è. 388/2011 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z., zákona è. 495/2013 Z. z., zákona è. 336/2014 Z. z., zákona
è. 54/2015 Z. z. a zákona è. 87/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 14b ods. 1 sa vypúajú slová na práce.
Èl. IV
Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 102/2007 Z. z., zákona
è. 232/2008 Z. z., zákona è. 442/2008 Z. z., zákona
è. 213/2009 Z. z., zákona è. 289/2009 Z. z., zákona
è. 402/2009 Z. z., zákona è. 503/2009 Z. z., zákona
è. 73/2010 Z. z., zákona è. 129/2010 Z. z., zákona
è. 58/2011 Z. z., zákona è. 158/2011 Z. z., zákona
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è. 182/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 550/2011 Z. z., zákona è. 91/2012 Z. z., zákona
è. 28/2013 Z. z., zákona è. 95/2013 Z. z., zákona
è. 180/2013 Z. z., zákona è. 34/2014 Z. z., zákona
è. 13/2015 Z. z., zákona è. 31/2015 Z. z., zákona
è. 87/2015 Z. z. a zákona è. 252/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
1. V § 1 ods. 3 písm. c) sa slová oficiálnu rozvojovú
pomoc nahrádzajú slovami rozvojovú spoluprácu.
2. V § 51 ods. 6 sa dopåòa písmenom n), ktoré znie:
n) lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní, ak
sú súèasne splnené podmienky pod¾a odseku 1
písm. b) a odseku 2..
Èl. V
Tento zákon nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia,
okrem prvého bodu v èl. IV, ktorý nadobúda úèinnos
1. januára 2016 a okrem èl. I a III, ktoré nadobúdajú
úèinnos 18. apríla 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 343/2015 Z. z.

SOCIÁLNE SLUBY A INÉ OSOBITNÉ SLUBY

Kód CPV

Opis

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0
[Zabezpeèovanie pomocného personálu pre domácnos];
79624000-4 [Zabezpeèovanie opatrovate¾ského personálu]
a 79625000-1 [Zabezpeèovanie lekárskeho personálu]
od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4;
98200000-5; 98500000-8 [Sluby domácnosti ako zamestnávate¾ov
domáceho personálu] a
98513000-2 a 98514000-9 [Sluby pracovných síl pre domácnosti,
Sluby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti, Sluby
kancelárskych pracovníkov pre domácnosti, Pracovníci na èas
urèitý pre domácnosti, Pomocnice v domácnosti a Domáce sluby]

Zdravotnícke, sociálne a súvisiace sluby

85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Verejná správa, obrana,
sociálne zabezpeèenie a s tým spojené sluby], 75121000-0,
75122000-7, 75124000-1;
od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Vzdelávacie
a koliace (výcvikové) sluby do 80660000-8;
od 92000000-1 do 92700000-8
79950000-8 [Organizovanie výstav, ve¾trhov a kongresov],
79951000-5 [Organizovanie seminárov], 79952000-2 [Sluby na
organizovanie podujatí], 79952100-3 [Sluby na organizovanie
kultúrnych podujatí], 79953000-9 [Sluby na organizovanie
festivalov], 79954000-6 [Sluby na organizovanie veèierkov],
79955000-3 [Sluby na organizovanie módnych prehliadok],
79956000-0 [Sluby na organizovanie ve¾trhov a výstav]

Administratívne sociálne, vzdelávacie,
zdravotnícke a kultúrne sluby

75300000-9

Povinné sociálne zabezpeèenie (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4,
75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Sluby týkajúce sa poskytovania dávok

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 a 98130000-3

Iné sluby pre verejnos, sociálne sluby
a osobné sluby vrátane sluieb
poskytovaných odborovými zväzmi,
politickými organizáciami, mládeníckymi
zdrueniami a iné sluby èlenských
organizácií.

98131000-0

Náboenské sluby

55100000-1 a 55410000-7; 55521000-8 a 55521200-0
[55521000-8 Sluby hromadného stravovania pre súkromné
domácnosti, 55521100-9 Rozvoz stravy, 55521200-0 Donáka
stravy]

Hotelové a retauraèné sluby

55520000-1 Sluby hromadného stravovania,
55522000-5 Sluby hromadného stravovania pre spoloènosti
prevádzajúce dopravu, 55523000-2 Sluby hromadného stravovania
pre iné podniky alebo iné intitúcie, 55524000-9 Sluby
hromadného stravovania pre koly
55510000-8 Sluby podnikových a kolských jedální, 55511000-5
Sluby podnikových a kolských jedální a iné bufetové sluby
s obmedzenou klientelou, 55512000-2 Správa jedální, 55523100-3
kolské stravovanie
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79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;

Právne sluby, pokia¾ nie sú vylúèené
pod¾a § 1 ods. 2 písm. n)

75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 a
75131000-3

Iné administratívne sluby a vládne
sluby

75200000-8 a 75231000-4

Poskytovanie komunálnych sluieb

75231210-9 a 75231230-5; 75240000-0 a 75252000-7;
794300000-7; 98113100-9

Sluby súvisiace s väzbou, sluby
verejnej bezpeènosti a záchranné sluby
v rozsahu, v ktorom nie sú vylúèené
pod¾a § 1 ods. 2 písm. g)

79700000-1 a 79721000-4 [Pátracie a bezpeènostné sluby,
Bezpeènostné sluby, Monitorovanie poplachov, Stráne sluby,
Dozor, Stopovacie systémy, Sluby na vystopovanie uteèencov,
Hliadkové sluby, Sluby na vydávanie identifikaèných preukazov,
Vyetrovacie sluby and Sluby detektívnej agentúry]
79722000-1[Grafologické sluby], 79723000-8 [Sluby týkajúce sa
analýzy odpadu]

Pátracie a bezpeènostné sluby

98900000-2 [Sluby poskytované organizáciami a orgánmi
v zahranièí (exteritoriálne)] a 98910000-5 [Sluby charakteristické
pre medzinárodné organizácie a orgány]

Medzinárodné sluby

Potové sluby
idctlpar64000000-6 [Potové a telekomunikaèné sluby],
64100000-7 [Potové a doruèovate¾ské sluby], 64110000-0
[Potové sluby], 64111000-7 [Potové sluby súvisiace s novinami
a periodikami], 64112000-4 [Potové sluby súvisiace s listami],
64113000-1 [Potové sluby súvisiace s balíkmi], 64114000-8
[Priehradkové potové sluby], 64115000-5 [Prenajímanie potových
schránok], 64116000-2 [Sluby poste restante], 64122000-7 [Sluby
interných firemných poslíèkov]
50116510-9 [Protektorovanie pneumatík], 71550000-8 [Kováèske
sluby]

Rôzne sluby

(1) Na uvedené sluby sa tento zákon nevzahuje, ak sú organizované ako sluby veobecného záujmu
nehospodárskeho charakteru.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 343/2015 Z. z.

PRÁVNE PREDPISY POD¼A § 9 ods. 2
Postupy, ktorými je zaistená primeraná ex ante transparentnos pri ude¾ovaní povolení a ktoré nepredstavujú osobitné alebo výluèné práva pod¾a § 9 ods. 2:
1. vydanie povolenia na vykonávanie èinností v energetike a vydanie osvedèenia na výstavbu energetického zariadenia pod¾a osobitného predpisu,76)
2. výberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia pod¾a osobitného predpisu,77)
3. vydanie veobecného povolenia na poskytovanie potových sluieb a udelenie alebo uloenie potovej licencie pod¾a osobitného predpisu,78)
4. urèenie prieskumného územia na vykonávanie loiskového geologického prieskumu pod¾a osobitného predpisu,79)
5. zmluvy o slubách vo verejnom záujme týkajúce sa poskytovania sluieb verejnej osobnej dopravy autobusom,
elektrièkou, po eleznici alebo metrom, ktoré sa uzavreli na základe súaného postupu pod¾a osobitného predpisu,80) a to za predpokladu, e ich platnos je v súlade s osobitným predpisom.81)

76

)
)
78
)
79
)
80
)
81
)
77

§ 7 a 12 zákona è. 251/2012 Z. z. v znení zákona è. 321/2014 Z. z.
§ 25 zákona è. 251/2012 Z. z.
§ 17 a 44 zákona è. 324/2011 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 21 a 28 zákona è. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorích predpisov.
Èl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) è. 1370/2007.
Èl. 4 ods. 3 alebo 4 nariadenia (ES) è. 1370/2007.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 343/2015 Z. z.

TECHNICKÉ POIADAVKY
1. Technické poiadavky na stavebné práce na úèely tohto zákona vychádzajú z technických pecifikácií, ktorými sa
urèujú charakteristické vlastnosti stavebných prác, ktoré umoòujú, aby stavebné práce boli opísané tak, aby
spåòali urèený úèel. Technické poiadavky zahàòajú najmä charakteristiky výrobku a materiálu pod¾a osobitného predpisu,82) úrovne vplyvu na ivotné prostredie a klímu a ïalie poiadavky, ako je napríklad dostupnos pre
osoby so zdravotným postihnutím, zabezpeèenie kvality, terminológie, symbolov, balenia, oznaèovania a etiketovania, návodu na pouitie a výrobných postupov a metód v ktorejko¾vek fáze ivotného cyklu stavebných prác.
Zahàòajú aj pravidlá na projektovanie, urèovanie ceny, skúobné podmienky, kontrolné podmienky, podmienky
prevzatia stavebných prác, ako aj metódy a techniky výstavby a vetky ostatné technické podmienky, ktoré sa urèia na základe veobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem a ktoré súvisia so skonèením
stavebných prác a s materiálmi alebo èasami, ktoré tieto stavebné práce zahàòajú.
2. Technické poiadavky na tovar a sluby na úèely tohto zákona vychádzajú z technických pecifikácií, ktorými sa
urèujú charakteristické vlastnosti tovaru a sluieb. Tieto technické poiadavky zahàòajú najmä charakteristiky
výrobkov a materiálu pod¾a osobitného predpisu,82) úrovne vplyvu na ivotné prostredie a klímu a ïalie poiadavky, ako je napríklad dostupnos pre osoby so zdravotným postihnutím, zabezpeèenie kvality, terminológie,
symbolov, balenia, oznaèovania a etiketovania, návodu na pouitie a výrobných postupov a metód v ktorejko¾vek
fáze ivotného cyklu tovaru a sluby a postupy posudzovania zhody.
3. Norma na úèely tohto zákona je technická norma pod¾a osobitného predpisu.83)
4. Medzinárodná norma na úèely tohto zákona je norma pod¾a osobitného predpisu.83)
5. Európska norma na úèely tohto zákona je norma pod¾a osobitného predpisu.83)
6. Slovenská technická norma na úèely tohto zákona je norma pod¾a osobitného predpisu.83)
7. Norma pre oblas obrany na úèely tohto zákona je technická pecifikácia, ktorej dodranie nie je povinné a ktorú
schva¾uje organizácia pre normalizáciu pecializovaná na vypracovanie technických pecifikácií na opakované
alebo kontinuálne vyuívanie v oblasti obrany.
8. Európske technické osvedèenie na úèely tohto zákona je kladné technické hodnotenie vhodnosti pouitia výrobku na konkrétny úèel zaloené na splnení základných poiadaviek na stavby pomocou základných charakteristík
výrobku a podmienok urèených na jeho vyuitie a pouitie, ktoré vydáva prísluná právnická osoba.
9. Spoloèná technická pecifikácia na úèely tohto zákona je technická pecifikácia v oblasti informaèno-komunikaèných technológií vypracovaná pod¾a osobitného predpisu.84)
10. Technický odkaz na úèely tohto zákona je akýko¾vek výstup vytvorený európskymi normalizaènými organizáciami okrem európskych noriem, prijatý ako reakcia na potreby trhu.

82

) § 2 ods. 1 písm. i) zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov. Zákon è. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
83
) § 5 zákona è. 264/1999 Z. z. v znení neskorích predpisov.
84
) Èl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopåòajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES,
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zruuje rozhodnutie Rady
87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady è. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012, s. 12  33).
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Príloha è. 4
k zákonu è. 343/2015 Z. z.

PRIORITNÉ SLUBY
(Zákazky v oblasti obrany a bezpeènosti)

Kategória
èíslo

Predmet

Referenèné èíslo CPV

1.

Opravy a údrba

500000005, od 501000006 do 508840005 (okrem
503100001 a 503242004 a 501165109,
501900003, 502290006, 502430000) a od
510000009 do 519000001

2.

Sluby súvisiace so zahraniènou vojenskou pomocou

752113001

3.

Obranné sluby, vojenské obranné sluby a civilné obranné
sluby

752200004, 752210001, 752220008

4.

Pátracie a bezpeènostné sluby

od 797000001 do 797200007

5.

Sluby pozemnej dopravy

600000008, od 601000009 do 601830004 (okrem
601600007, 601610004) a od 641200003 do
641212002

6.

Sluby leteckej osobnej a nákladnej dopravy okrem
prepravy potových zásielok

604000002, od 604100005 do 604241203 (okrem
604110002, 604210005) od 604400004 do
604450009 a 605000003

7.

Preprava potových zásielok pozemnou dopravou a letecky

601600007, 601610004, 604110002, 604210005

8.

eleznièné dopravné sluby

od 602000000 do 602200006

9.

Vodné dopravné sluby

od 606000004 do 606530000 a od 637270001 do
637272003

10.

Podporné a pomocné dopravné sluby

od 631000000 do 631110000, od 631200006 do
631211004, 631220000, 635120001 a od
635200000 do 63700006

11.

Telekomunikaèné sluby

od 642000008 do 642282002 a od 727000007 do
727200003

12.

Finanèné sluby: poisovacie sluby

od 665000005 do 667200003

13.

Sluby výpoètovej techniky a s nimi súvisiace sluby

od 503100001 do 503242004, od 720000005 do
729200005 (okrem 723180007 a od 727000007 do
727200003), 793424104, 93424104

14.

Výskumné a vývojové sluby (1) a hodnotiace skúky

od 730000002 do 734360007

15.

Úètovnícke sluby, audítorské sluby a vedenie úètovných
kníh

od 792100009 do 792125008

16.

Poradenské sluby v oblasti riadenia (2) a s nimi súvisiace
sluby

od 732000004 do 732200000,

17.

Architektonické sluby; ininierske sluby a komplexné
ininierske sluby; sluby územného plánovania a krajinné
ininierstvo; súvisiace odborné a technické poradenské
sluby; sluby technických skúok a analýz

od 710000008 do 719000007 (okrem 715500008)
a 799940008

18.

Sluby upratovania budov a správy nehnute¾ností

od 703000004 do 703400006 a od 909000006 do
909240000

od 794000008 do 794212003 a 793420003,
793421004, 793423006, 793423202, 793423219,
799100006, 799910007 983620008
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19.

Sluby údrby ciest a odvozu odpadu; kanalizaèné a
sanitárne sluby a podobné sluby

od 904000001 to 907432009 (okrem 907122003),
od 909100009 do 909200002 a 501900003,
502290006, 502430000

20.

Výcvikové a simulaèné sluby v oblasti obrany a
bezpeènosti

803300006, 806000000, 806100003, 806200006,
806300009, 806400002, 806500005, 806600008

(1) Okrem výskumných a vývojových sluieb uvedených v § 1 ods. 2 písm. d).
(2) Okrem rozhodcovských a zmierovacích sluieb.
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NEPRIORITNÉ SLUBY
(ZÁKAZKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEÈNOSTI)

Kategória
èíslo

Predmet obstarávania

Referenèné èíslo CPV

21.

Hotelové a retauraèné sluby

od 55100000-1 do 55524000-9 a od
98340000-8 do 98341100-6

22.

Podporné a pomocné dopravné sluby

od 63000000-9 do 63734000-3 (okrem
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), od
63727000-1 do 63727200-3) a 98361000-1

23.

Právne sluby

od 79100000-5 do 79140000-7

24.

Nábor a poskytovanie personálnych sluieb (1)

od 79600000-0 do 79635000-4 (okrem
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), a od
98500000-8 do 98514000-9

25.

Zdravotnícke a sociálne sluby

79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9
(okrem 85321000-5 a 85322000-2)

26.

Iné sluby

(1) Okrem pracovných zmlúv.
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Príloha è. 6
k zákonu è. 343/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych
opatrení týkajúcich sa uplatòovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác
(Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007
(Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 (Ú. v.
EÚ L 94, 28. 3. 2014).
2. Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych
opatrení týkajúcich sa uplatòovania pravidiel Spoloèenstva pre postupy verejného obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992, zv.
1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12.
2007) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie urèitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na sluby verejnými obstarávate¾mi alebo obstarávate¾mi v oblastiach obrany a bezpeènosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ
L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) è. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12.
2009), nariadenia Komisie (EÚ) è. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011), smernice Rady
2013/16/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013) a nariadenia Komisie (EÚ) è. 1336/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o ude¾ovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94,
28. 3. 2014).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zruení
smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a potových sluieb a o zruení smernice
2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).
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