NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ*
NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY V POSTUPOCH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA
ZADÁVANIE PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK

Možnosti zadávania podlimitných zákaziek:

účinnosť od 31.03.2022

BEŽNÝ POSTUP PRE PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

Povinné využite Elektronickej Platformy pri obstarávaní podlimitných zákaziek
na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác zadávaných v zmysle § 112 až § 116

a) bežným postupom pre podlimitné zákazky § 112 až § 116
b) zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby,
resp. zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby
§ 109 až § 111a

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRE ZÁKAZKY
NA BEŽNE DOSTUPNÉ TOVARY A SLUŽBY - PREHĽAD

Postup:
- vyhlásenie VO uverejnením výzvy na predkladanie ponúk (okrem postupu podľa § 115)
- zverejnenie podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identiﬁkácie
elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého je VO realizované, a to uvedením informácie
v oznámení o vyhlásení VO v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii,
v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk
- možnosť rozdeliť zákazku na samostatné časti (ak to povaha a charakter zákazky umožňuje)
- na zmiešané zákazky sa vzťahujú pravidlá podľa § 30 ods.1 až 4
Bližšie informácie k elektronickej komunikácii a platforme viď Infograﬁka Najdôležitejšie
zmeny v základných ustanoveniach.

Povinné využite Elektronickej Platformy pri obstarávaní podlimitných zákaziek
na bežne dostupné tovary a služby zadávané v zmysle § 109 až § 111a

ZMENA FINANČNÝCH LIMITOV
Postup:
- možnosť využita zjednodušeného postupu pri obstarávaní bežne dostupných T a S
ako aj pri zákazkách na sociálne a iné osobitné služby (služby podľa prílohy č. 1 ZVO,
napr. iné služby pre verejnosť, zdravot., soc. a súvisiace služby atď.)
- zverejnenie ponuky záujemcu/uchádzača prostredníctvom EP len na základe
jeho registrácie a zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov
- oprávnenie registrovaného uchádzača/záujemcu kedykoľvek zverejniť na EP ponuku
na tovary alebo služby bežne dostupné na trhu, súčasne s povinnosťou zaradiť ponuku
do príslušnej časti podľa klasiﬁkácie tovarov alebo služieb a uviesť najmä cenu plnenia
alebo jednotkovú cenu plnenia, lehotu začatia poskytovania plnenia alebo lehotu dodania
plnenia a miesto, kde je schopný plnenie dodať

Zvýšenie dolnej hranice pre podlimitné zákazky pre všetkých verejných obstarávateľov
v zmysle § 7 ZVO
Aktualizovaný prehľad ﬁnančných limitov uverejenený v prílohe Prehľad krokov a postupov č.1
a Prehľad krokov a postupov č.2

POVINNÉ LEHOTY NA PREDKLADANIE PONÚK

- zverejnená ponuka je návrhom na uzavretie zmluvy voči vopred neurčenému,
a to za podmienok a spôsobom podľa ZVO a obchodných podmienok EP
- možnosť VO predbežne akceptovať ponuku s najnižšou cenou, zverejnenú na EP,
ak pre rovnaké alebo ekvivalentné T alebo S sú zverejnené v čase akceptovania aspoň
tri ponuky

Povinnosť stanovenia minimálnych lehôt na predkladanie ponúk:

- následne, po predbežnej akceptácii ponuky verejným obstarávateľom, zaslanie
informácie o predbežnom akceptovaní ponuky na adresu elektronickej komunikácie
podľa § 14 ods.6 písm. a) všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom,
ktorí v osobnom proﬁle majú uvedený údaj o rovnakej klasiﬁkácii tovarov alebo služieb
podľa § 14 ods.6 písm.c), v akej bola predbežne akceptovaná ponuka, ako aj všetkým
registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ktorí si o tejto udalosti zvolili možnosť
zasielania informácií

Uvedené lehoty sa počítajú odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Pri stanovení lehoty
na predkladanie ponúk je potrebné zohľadniť špeciﬁckosť každej zákazky a stanoviť ju primerane
k zákazke.

- po predbežnom akceptovaní ponuky je v lehote, ktorú určí verejný obstarávateľ
a ktorá nesmie byť kratšia ako 72 hodín, každý registrovaný uchádzač/záujemca oprávnený
predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku na tovary alebo služby, ktoré sú totožné
alebo ekvivalentné s tými, ktorých ponuka bola predbežne akceptovaná (Lehota neplynie
počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja)
- predkladanie ponúk realizované spôsobom umožňujúcim každému oboznámiť
sa s novou predloženou ponukou
- akceptácia ponuky s najnižšou cenou z predložených ponúk, pričom akceptovanie
ponuky je prejavom vôle VO uzatvoriť zmluvu na plnenie, ktorým je dodanie tovaru
alebo poskytnutie služby, ktoré boli predmetom akceptovanej ponuky, a to za podmienok,
uvedených v tejto ponuke a v obchodných podmienkach EP
- anonymita záujemcu/uchádzača - Úrad vlády zabezpečí, aby vo VO bol až do uzatvorenia
zmluvy uchádzač alebo záujemca identiﬁkovaný výlučne bezvýznamovým identiﬁkátorom

a) Tovary a Služby = 9 pracovných dní
b) Stavebné práce = 14 pracovných dní

DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM

- možnosť zadávania zákazky použitím podlimitného dynamického nákupného systému
(DNS - § 114a)
- pri použití DNS je potrebné postupovať podľa § 58 až 61.
- na účely zriadenia podlimitného DNS použiť na to určenú funkcionalitu EP
- vypracovať a zverejniť písomnú správu o každom zriadení DNS (o každej zákazke
a rám. dohode v súlade §24 ods.2 a 3)
- možnosť uzavrieť rámcovú dohodu s 1 hospodárskym subjektom najviac na 6 mesiacov
(§ 58 ods.3)
- predložené ponuky, zápisnica z otvárania ponúk, zápisnica z vyhodnotenia splnenia
podmienok účasti a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú (§ 64 ods. 1 písm. b))

PRIAME ROKOVACIE KONANIE

SÚHRNNÉ SPRÁVY
- okamžitá možnosť realizovať nákup v prípade špeciﬁckých situácií, kedy ide o ochranu
života a zdravia v čase mimoriadnej situácie bez nutnosti vyhodnocovania splnenia
podmienok účasti

Zákazky podľa § 109 a § 110, resp. § 111a
- povinnosť poslať na uverejnenie v proﬁle informácie o zákazkách zadaných za obdobie
kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne
najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto
zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identiﬁkáciu dodávateľa v rozsahu
podľa § 111 ods.2 resp. podľa § 111a ods. 5

- možnosť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa v pôvodnom VO na základe kritérií
na vyhodnotenie ponúk umiestnil ako ďalší v poradí, avšak len za splnenie niektorej
z podmienok uvedených v § 115 ods.3 písm. a), b) alebo c)
- možnosť pristúpiť k rokovaniu s uchádzačom, ktorý sa v pôvodnom verejnom obstarávaní
umiestnil ako ďalší v poradí, pričom zmluvná cena nesmie prevyšovať o viac ako 20 %
zmluvnú cenu pôvodného dodávateľa.
- možnosť aplikovať aj v prípade, ak úspešný uchádzač nevie splniť zákazku

OSTATNÉ ZMENY - PREHĽAD

- povinnosť najneskôr do 5 prac. dní pred uzavretím zmluvy predložiť úradu a zverejniť
na proﬁle odôvodnenie použitia PRK ako aj predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie
podmienok použitia PRK

Inštitút odborného garanta
Povinnosť zrealizovať podlimitné zákazky prostredníctvom Inštitútu odborného garanta.
Účinné od 31.3.2024. Podrobnejšie: viď Infograﬁka PROFESIONALIZÁCIA.

NÁMIETKY

Možnosť umožniť predloženie ponuky v inom ako v štátnom jazyku alebo v českom jazyku,
avšak v takom prípade je nutné umožniť predloženie ponuky aj v štátnom jazyku.
Verejný obstarávateľ môže pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť
s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny
(§ 56 ods. 8)

Námietky nemožno podať:
- pri podlimitnej zákazke na SP s hodnotou do 800.000 eur bez DPH vrátane
- pri podlimitnej zákazke na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
- pri postupe zadávania podlimitnej koncesie
Zakazuje sa podať zjavne neodôvodnenú námietku.
Výnimka zo zákazu uzavrieť zmluvu v prípade podania námietok:

Od 31.3.2022 sa menia aj iné ustanovenia ZVO, ktoré sa môžu vzťahovať
aj na realizáciu podlimitných zákaziek.
*Zákon č. 395/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Vypracoval: Inštitút verejného obstarávania
Marec 2022

- len v prípade podlimitných zákaziek na uskutočnenie SP, ak PHZ je vyššia ako 800 tisíc eur
a zároveň nižšia ako 3 mil eur
- VO/O môže pristúpiť k uzavretiu zmluvy, avšak s rizikom dvojnásobnej sankcie v prípade,
ak úrad následne vo svojom rozhodnutí o námietkach identiﬁkuje porušenie zákona

