Pripomienky členov Pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie Americkej obchodnej komory v SR k novele zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom
obstarávaní,
11 zásadných / 3 obyčajné
č.

1.

Pripomienka k:

Text pripomienky:

§ 10 ods. 4

Navrhujeme upraviť znenie § 10 ods. 4 nasledovne:

Typ pripomienky:
Z – zásadná
O - obyčajná
Z

„Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní
hospodárskemu subjektu, najmä vylúčiť jeho ponuku, ak má tento hospodársky subjekt sídlo v
treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú
zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre
hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Za tretie štáty sa na účely tohto zákona
považujú štáty, ktoré nie sú vymenované v prílohe č. ....
Odôvodnenie:
Je na zváženie spracovanie prílohy k zákonu č. 343/2015 Z. z., v ktorom by boli výslovne
vymenované krajiny, na ktoré sa navrhované ustanovenie vzťahovať nebude s tým, že na štáty
v nej neuvedené by sa citované ustanovenie aplikovať mohlo. Nepovažujeme za úplne vhodné,
aby zisťovanie aplikovateľnosti § 10 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. bolo iba na zodpovednosti
verejných obstarávateľov, či obstarávateľov.
2.

§ 10 ods. 4

§ 10 ods. 4 znie:
Z
„(4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť účasť vo verejnom obstarávaní
hospodárskemu subjektu, najmä vylúčiť jeho ponuku, ak má tento hospodársky subjekt sídlo v
treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú
zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre
hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.“

Je navrhované ustanovenie v súlade s normami medzinárodného práva platnými v Slovenskej
republike, Európskej únii, alebo s medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika
ratifikovala?
Ako sa bude postupovať, ak medzinárodná zmluva alebo dohoda GPA upravuje rovnako účinne
prístup subjektov k verejnému obstarávaniu avšak v treťom štáte národnou legislatívou došlo k
jej znefunkčneniu v oblasti verejného obstarávania t.j. dohoda existuje, ale podmienky sa v
treťom štáte neuplatňujú?

3.

Bod 11, § 20 ods. 19

Odporúčame, aby úrad viedol zoznam platných medzinárodných zmlúv, dohôd GPA, prípadne
uviedol konkrétne odkazy, kde možno nájsť zoznam takýchto zmlúv, ak je to možné aj
identifikoval také zmluvy alebo dohody, kde je zrejmé, že krajina nemá funkčné verejné
obstarávanie.
V § 20 ods. 19 znie:
Z
„(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné
obstarávanie realizuje, je povinný sprístupniť na žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5, spôsobom,
v lehote a v rozsahu uvedeným v žiadosti, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného
obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú.“
Navrhujeme zaviesť informačnú povinnosť pre prevádzkovateľa elektronického prostriedku,
aby zabezpečil informovanosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v prípade, že došlo
k žiadosti orgánu podľa § 24 ods. 5.
Odôvodnenie:
Máme za to, že prevádzkovateľ elektronického prostriedku by mal informovať verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa o tom, že príslušný orgán si vyžiadal dokumentáciu k
verejnému obstarávaniu, ak to osobitný predpis nevylučuje.

4.

§ 24

Za odsek 1 navrhujeme vložiť nový odsek 2, ktorý znie:

Z

„(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spracúvať osobné údaje všetkých osôb
zúčastnených v procese verejného obstarávania v nevyhnutnom rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum narodenia bez potreby oboznámenia a udelenia súhlasu podľa osobitného
zákona.“
Doterajší odsek 2 sa označí ako odsek 3. Doterajší odsek 3 sa označí ako odsek 4. Doterajší
odsek 4 sa označí ako odsek 5. Poznámka pod čiarou: zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odôvodnenie: doplnenie existujúcej právnej úpravy s cieľom získať odpovede na otázky,
ktorých úprava v zákone absentuje.
5.

§ 40 ods. 6 písmeno g)

V § 40 ods. 6 písm. g) znie: „na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania Z
predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že
uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym
subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na
akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo
záujemcom a daným hospodárskym subjektom,“
Uvedené ustanovenie považujeme za nástroj prevencie, na predchádzanie kolúzneho správania
vo verejnom obstarávaní. Jeho aplikáciu v praxi, v rozsahu uplatňovania práv verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa vnímame ako zjavne obmedzenú, čo potvrdzuje aj výklad
tohto ustanovenia uvedený v dôvodovej správe vo väzbe na možnosť aplikácie
samoočisťovacieho mechanizmu v zmysle § 40 ods. 8 a 10. Nakoľko uplatňovanie práv sa na
strane verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v zmysle tohto ustanovenia javí ako značne
obmedzené, navrhujeme, aby v dôvodovej správe spomínané čestné vyhlásenie o nezávislom
stanovení ponuky bolo zahrnuté medzi povinne vyžadované podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní.

6.

§ 40 ods. 6 písmeno g)

Navrhujeme zároveň upraviť znenie § 40 ods. 6 písmeno g) nasledovne:
„g) na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia
akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž. Za dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku
súťaž sa na účely tohto zákona považuje akákoľvek takáto dohoda bez ohľadu na akýkoľvek
majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi uchádzačom alebo záujemcom a iným
hospodárskym subjektom“.
Odôvodnenie:
Navrhujeme spresnenie citovaného ustanovenia tak, aby bolo výslovne zrejmé, že dohoda
obmedzujúca, či narúšajúca súťaž sa v oblasti verejného obstarávania vzťahuje aj na majetkovo,
či personálne prepojené subjekty. Pôvodne navrhované znenie totiž nevylučuje opačný výklad,
keďže označenie dohody narúšajúcej, či obmedzujúcej súťaž sa môže vykladať podľa zákona č.
136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Protimonopolný úrad pritom zastáva názor,
podľa ktorého dohody obmedzujúce súťaž sa vzťahujú výlučne na podnikateľov, ktorí sú
nezávislí a svoju podnikateľskú činnosť vykonávajú na základe vlastných autonómnych
rozhodnutí .
Bez ohľadu na vyššie uvedené poukazujeme na skutočnosť, že z dôvodovej správy k tomuto
ustanoveniu vyplýva, že by sa vecne malo vzťahovať aj na iné dohody ako na dohody
obmedzujúce súťaž podľa už spomínaného zákona č. 136/2001 Z. z. Následne sa však v
dôvodovej správe neuvádza o aké dohody ide čo podľa nášho názoru neprispieva k právnej istote
adresátov zákona č. 343/2015 Z. z.

Z

7.

Bod 21, § 49 ods. 6

V § 49 ods. 6 znie:
Z
„(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk
predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá
bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky prihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli
predložené po lehote na predkladanie ponúk.“
Uvedené ustanovenie považujeme za nedostatočné. S cieľom odstrániť výkladovú
nejednoznačnosť navrhujeme upraviť § 49 ods. 6 nasledovne:

8.

§ 52 ods. 2

„Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač, ktorý predložil len jednu ponuku,
nemôže byť súčasne osobou, prostredníctvom ktorej iný uchádzač v tom istom verejnom
obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý podal viacero ponúk
samostatne alebo spoločne s inými uchádzačmi, alebo predložil ponuku a zároveň je osobou,
prostredníctvom ktorej iný uchádzač v tom istom verejnom obstarávaní preukazuje splnenie
podmienok účasti. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne
členom skupiny dodávateľov“
Na konci odseku navrhujeme pripojiť vetu, ktorá znie:
O
„Pri otváraní základných ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ nepostupujú podľa
predchádzajúcej vety.“
Odôvodnenie: spresnenie výkladu existujúcej právnej úpravy

9.

§ 64 ods. 1 písm. b)

Za slovo „ponuky“ sa vkladajú slová „alebo konečné ponuky“.
Odôvodnenie: spresnenie výkladu existujúcej právnej úpravy.

O

10. § 117

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami navrhujeme upraviť tak, aby:
Z
(1)
odsek 1 - vyžadoval zverejnenie ponuky vo Vestníku ÚVO, prípadne jej vypracovanie
a zaslanie ÚVO na uverejnenie – naplnenie princípu transparentnosti
(2)
odsek 5 – aby uzavretie zmluvy bolo podmienené povinnosťou vyhodnotiť minimálne
tri predložené ponuky alebo splnením povinnosti zverejnenia ponuky vo Vestníku ÚVO
Odôvodnenie:
Zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2018 mali za cieľ zjednodušiť a zefektívniť proces
verejného obstarávania pre všetky subjekty verejného obstarávania. Prax však opäť potvrdila,
že procesy sa síce zjednodušili, ale na úkor základného účelu zákona o verejnom obstarávaní,
ktorým je zabezpečenie účelného a hospodárneho vynakladania verejných finančných
prostriedkov. Obstarávatelia totiž robia všetko preto, aby hodnotu zákaziek znížili pod úroveň
70.000€, vyhli sa tak povinnostiam pri verejnom obstarávaní a vyberali si dodávateľov podľa
vlastného uváženia. Dôsledkom zvýšenia finančných limitov pre podlimitné civilné zákazky
teda narástol počet zákaziek s nízkou hodnotou (ZNH), ktorých zadávanie je do značnej miery
ponechané na verejnom obstarávateľovi. K 1.4.2019 ÚVO umožnilo zverejňovanie ZNH vo
Vestníku, čím urobilo dôležitý krok k zvýšeniu transparentnosti obstarávania, avšak len veľmi
málo obstarávateľov túto možnosť využilo. Zakotvenie povinnosti náležite uverejniť výzvu na
predkladanie ponúk pri ZNH vo Vestníku a povinnosti vyhodnotiť minimálne tri predložené
ponuky majú priniesť do procesu verejného obstarávania ZNH záruku zachovania
transparentnosti a hospodárskej súťaže.

11. § 124 ods. 1 a ods. 3

Navrhujeme ods. 1 a ods. 3 upraviť nasledovne:
„V § 124 ods. 1 sa nahrádza nasledovným novým znením, ktoré znie:
(1) Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré
odborne posúdia súťažné podmienky a predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá
odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú
odbornú kvalifikáciu.

Z

Ods. 3 navrhujeme upraviť nasledovne:
(3) Úlohou poroty je
a) posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením súťaže návrhov,
b) kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov,
c) skontrolovať úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok,
d) vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri
ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných
podmienok,
e) vyhodnotiť predložené návrhy a zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií
určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v súťažných podmienkach,
f) rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok,
g) vyhotoviť zápisnicu.
Zároveň navrhujeme doplniť nové ustanovenie § 124a v znení:
(1) Vyhlasovateľ pred zostavením poroty vymenúva pomocné orgány poroty. Pomocné orgány
poroty sú sekretár súťaže a overovateľ.
(2) Sekretár súťaže
a) zabezpečuje sprístupňovanie súťažných podmienok,
b) zabezpečuje komunikáciu účastníkov s porotou a poroty s vyhlasovateľom,
c) preberá od účastníkov návrhy a potvrdzuje ich prevzatie,
d) označuje návrhy poradovým číslom s uvedením dátumu a hodiny prevzatia,
e) vypracúva zoznam návrhov v poradí, v akom boli predložené, a uschováva predložené
návrhy do zasadnutia poroty,
f) kontroluje dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov,
g) vyhotovuje s porotou zápisnice o zasadnutiach poroty a
h) uskutočňuje ďalšie organizačné a administratívne úkony podľa súťažných podmienok a
podľa pokynov predsedu poroty.
(3) Overovateľ overuje, či predložené návrhy spĺňajú požiadavky na formu a úplnosť podľa
súťažných podmienok, a uskutočňuje prípravné práce potrebné na činnosť poroty. Overovateľ
vylúči návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých
bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných
podmienok.

Odôvodnenie:
Smernica 2014/24/EU o verejnom obstarávaní („Smernica“) neupravuje podrobnosti o momente
kreovania poroty. Smernica ale výslovne stanovuje čo je úlohou poroty, a to posúdenie
a rozhodnutie o návrhoch predložených záujemcami. Smernica v žiadnom prípade neukladá
porote povinnosť vopred posudzovať aj súťažné podmienky či kontrolovať formálnu úplnosť
predložených návrhov.
Relevantné ustanovenia Smernice:
Článok 81
Porotu tvoria výlučne fyzické osoby, ktoré sú nezávislé od účastníkov súťaže. Ak sa od
účastníkov súťaže vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, aspoň jedna tretina členov poroty musí
mať rovnakú alebo rovnocennú kvalifikáciu.
Článok 82
1. Porota je pri prijímaní svojich rozhodnutí alebo stanovísk nezávislá.
2. Plány a projekty predložené záujemcami vyhodnocuje anonymne a výlučne na základe
kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže.
3. Poradie projektov zostavené podľa kvality každého projektu zaznamená v správe
podpísanej členmi poroty, spolu s poznámkami a prípadnými ďalšími bodmi, ktoré si vyžadujú
objasnenie.
Porota musí byť kreovaná až po formálnom overení doručených návrhov, v čase keď už bude
všetko organizačne a formálne pripravené na samotné zasadnutie a rozhodovanie poroty.
Výhodou tohto riešenia je výrazné zníženie priestoru pre ovplyvňovanie členov poroty pri
hodnotení návrhov (zúžením času medzi kreovaním/zverejnením členov poroty a ich
hodnotením). Porota bude vykonávať len svoju primárnu funkciu – odborné hodnotenie návrhov
a rozhodovanie o víťazovi/víťazoch.
Tento návrh však so sebou prenesie potrebu vytvorenia pomocných orgánov (inšpiráciou je
čiastočne aj Vyhláška ÚVO č. 157/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží
návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu

súťažných podmienok a o činnosti poroty), ktorý by mal na starosti administratívne spracovanie
podkladov pre súťaž a formálne overenie návrhov.
12. Bod 41, § 166 ods. 2

Navrhujeme, aby znenie § 166 ods. 2 bolo nasledovné:
Z
„(2) Orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby sú povinné na žiadosť oznámiť
úradu skutočnosti alebo informácie, predložiť veci, dokumenty alebo doklady, ktoré majú
význam pre výkon prešetrovania podľa odseku 1, pre výkon dohľadu nad verejným obstarávaním
alebo pre iné konanie podľa tohto zákona, a to v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia
ako 5 pracovných dní, od doručenia žiadosti.“
Odôvodnenie:
Nakoľko z uvedeného ustanovenia nie je jasný a zrozumiteľný začiatok lehoty od kedy sú
orgány verejnej moci, fyzické alebo právnické osoby povinné splniť svoju informačnú
povinnosť resp. poskytnúť súčinnosť úradu, navrhujeme aby vyššie uvedené ustanovenie bolo
doplnené, že orgány verejnej moci, fyzické osoby alebo právnické osoby sú povinné splniť si
svoju oznamovaciu povinnosť v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako 5
pracovných dní, od doručenia žiadosti.

13. Bod 41, § 166 ods. 3

Navrhované ustanovenie § 166 ods. 3 znie:
„(3) Pri výkone prešetrovania podľa odseku 1 alebo dohľadu nad verejným obstarávaním môže
úrad uložiť povinnosť predložiť v stanovenej lehote znalecký posudok alebo odborné stanovisko
osobe, ktorá disponuje odbornými znalosťami alebo ktorá sa špecializuje na činnosť, ktorá má
byť obsahom znaleckého posudku alebo odborného stanoviska. Ak to okolnosti prípadu
vyžadujú, osobe, ktorá spracováva znalecký posudok alebo odborné stanovisko, sa umožní, aby
sa v potrebnom rozsahu oboznámila s obsahom spisu. Osoba, ktorá vypracovala znalecký
posudok alebo odborné stanovisko, má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy,
alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. O skutočnostiach, o ktorých sa táto osoba
dozvedela v priebehu výkonu prešetrovania alebo dohľadu nad verejným obstarávaním, je
povinná zachovávať mlčanlivosť.“
Z uvedeného ustanovenia nie je zrejmé, aká bude maximálna lehota na vypracovanie znaleckého
posudku. Zároveň odporúčame, pre lepšiu zrozumiteľnosť uviesť, kto bude znášať trovy
vypracovania znaleckého posudku.

O

Pre potreby vypracovania znaleckého posudku alebo odborného stanoviska budú musieť byť
znalci zapísaní v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky?
14. § 172 ods. 5, § 174 ods. 1 Navrhujeme vypustiť či podstatne prepracovať.
Z
písm. q), § 174 ods. 2, § 177
ods. 7, ods. 10 písm. e) a § Odôvodnenie.
177 ods. 17 a 18, § 182 ods.
3 písm. l) a n)
Podľa nášho názoru citované ustanovenia upravujúce zjavne neodôvodnené námietky, či zjavne
neodôvodnené odvolanie nielenže sú v zákone vymenované demonštratívne (čo samo o sebe
predstavuje možnosť ich neprípustne extenzívneho výkladu s rizikom porušenia čl. 46 ods. 1
Ústavy SR – denegatio iustitiae, ako aj možnosť uloženia vysokej pokuty (§ 182 ods. 3 písm. l)
a n) aj za protiprávne konanie, ktorého znaky nie sú v zákone výslovne popísané, čo je
neprípustné), ale aj pomerne vágne s čím bude pre oprávnené subjekty spojené vysoké riziko
podávania námietok resp. odvolaní, ako aj hrozba zneužitia zákona zo strany UVO. Zo znenia
zákona nie je ani zrejmé či zjavne neodôvodnené odvolanie môže byť podané iba voči
rozhodnutiu o zastavení konania, alebo aj voči rozhodnutiu UVO vo veci samej (teda voči
takému rozhodnutiu, v ktorom ÚVO ako prvostupňový orgán neidentifikoval podané námietky
ako zjavne neodôvodnené, resp. neprípustné). Až absurdne /navyše s následkom prepadnutia
zaplatenej kaucie, hrozby vysokej pokuty a možnej žaloby o náhrad škody/ pôsobí možnosť
posúdenia námietky ako zjavne neodôvodnenej podľa § 174 ods. 2 písm. e) a f) /podobne tak aj
úprava odvolania § 177 ods. 17 písm. e) a f)/, nakoľko uvedené by sa malo týkať inak formálne
aktívne legitimovaných subjektov na podanie námietok podľa § 170 ods. 1 zákona č. 343/2015
Z. z. Je nepredstaviteľné, aby formálne aktívne legitimovaný subjekt pred podaním námietky
ešte musel vyhodnocovať či prípadné porušenie zákona spojené s namietanou skutočnosťou má
naňho vplyv, resp. či uskutočňuje „relevantnú“ činnosť k predmetu zákazky. Navyše zákon
paradoxne nazýva predmetný inštitút ako zjavne nedôvodné námietky, resp. zjavné nedôvodné
odvolanie, pričom ani jedna zo skutkových podstát takto označených procesných úkonov nie je
spojená s ich vecnou nedôvodnosťou. Citované ustanovenia novely ZVO naopak predpokladajú,
že zjavne nedôvodnou námietkou, či odvolaním bude každá námietka, či odvolanie, ktoré bude

zodpovedať zákonným znakom podľa § 174 ods. 2, resp. § 177 ods. 17 a to aj v prípade ak inak
budú vecne dôvodné. S ohľadom na vyššie uvedené odporúčame posúdiť takéto ako aj podobné
ustanovenia s čl. 46 ods. 1 Ústavy /právo na súdnu a inú právnu ochranu/ a čl. 12 ods. 4 Ústavy,
podľa ktorého: „Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje
základné práva a slobody.“ V súvislosti s citovaným čl. 12 ods. 4 Ústavy SR podotýkame, že
podanie námietok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. je /ako už aj naznačujeme/ súčasťou
základného práva na inú právnu ochranu v súlade s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR.

