
NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY V POSTUPOCH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

účinnosť od 31.03.2022

- umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie
  prostredníctvom funkcionality Elektronickej platformy, príp. elektronického
  prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom
  komunikácie

- komisia zverejní len redukovaný rozsah informácií
  (len počet ponúk a návrhy na plnenie kritérií vyjadriteľné číslom)

- identifikácia uchádzačov zostáva anonymná

- uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov, vrátane kópií 
  v elektronickej podobe

- v prípade pochybností o pravosti kópií dokladov, VO/O môže požiadať 
  o predloženie originálu, úradne overenej kópie alebo zaručenej konverzie

ÚPRAVA OBLIGATÓRNYCH DÔVODOV VYLÚČENIA § 40 ods. 6

- jednotlivé dôvody na vylúčenie uvedené v § 40 ods. 6 ZVO sa uplatnia kedykoľvek
  počas procesu VO (nielen pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
  ale aj napr. vo fáze pred podpisom zmluvy)

ÚPRAVA FAKULTATÍVNYCH DÔVODOV VYLÚČENIA § 40 ods. 8

- závažné porušenie profesijných povinností ako aj povinností v oblasti ochrany životného
  prostredia, sociálneho alebo pracovného práva budú fakultatívnymi dôvodmi vylúčenia
  (VO/O ich môžu ale nemusia uplatniť) § 40 ods.8 písm.b) a c)

- z dôvodu predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy zo strany VO/O z dôvodu podstatného
  porušenia zmluvných povinností uchádzačom alebo záujemcom alebo spôsobením
  závažnej škody alebo ujmy záujemcom alebo uchádzačom 

- na základe dôvodných podozrení uzavretia dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej
  hospodársku súťaž
  Aby bolo možné odmietnuť praktiky, ktoré vedú k uzatváraniu dohôd narúšajúcich
  hospodársku súťaž, bude môcť VO/O v zmysle § 40 ods.8 písm. d) vylúčiť uchádzača
  alebo záujemcu aj v prípade, že túto možnosť v oznámení o vyhlásení verejného
  obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž neuviedol.

- z dôvodu nedoplatkov na miestnych daniach, ktoré voči uchádzačovi/záujemcovi eviduje
  verejný obstarávateľ ako správca príslušnej dane

- v prípade preukazovania finančného a ekonomického postavenia zdrojmi tretích osôb
  možnosť VO/O hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie týchto osôb (§ 33 ods.2)

- v prípade preukazovania  technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti kapacitami
  tretích osôb možnosť VO/O hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie týchto osôb
  (§ 34 ods. 3)

UPLATNENIE TZV. SAMOOČISŤOVACIEHO MECHANIZMU 

- aktívny dialóg a spolupráca z obidvoch strán
  Hospodársky subjekt (záujemca/uchádzač/tretia osoba/subdodávateľ) je povinný
  komplexne objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s VO/O.
   
POSUDZOVANIE REFERENCIÍ § 40 ods. 5

- verejný obstarávateľ/obstarávateľ zohľadní len také referencie uvedené v evidencii
  referencií, ktoré existujú ku dňu predloženia žiadosti o účasť alebo ponuky
  a ktoré záujemca alebo uchádzač identifikuje vo svojej ponuke alebo žiadosti
  o účasť (§ 40 ods. 5 písm. a))

- ak uchádzač alebo záujemca žiada pri vyhodnocovaní podmienok účasti posudzovanie
  konkrétnych referencií uvedených v zozname referencií, je povinný tieto identifikovať
  v žiadosti o účasť, resp. v ponuke

- možnosť preukazovania technickej alebo odbornej spôsobilosti (iba v prípade zoznamu
  stavebných prác aj iným dokladom, ak referencia podľa ZVO, ktorú má vystaviť VO/O
  nebola vyhotovená (§ 34 ods.1 písm. b) bod 1))

Zvýšenie dolnej hranice pre nadlimitné zákazky pre všetkých verejných obstarávateľov 
v zmysle ZVO od 1.1.2022

Aktualizovaný prehľad finančných limitov uverejenený v prílohe Prehľad krokov
a postupov č.1 a Prehľad krokov a postupov č.2

PODMIENKY ÚČASTI 

- povinnosť VO/O vyhodnotiť pred začatím elektronickej aukcie aj splnenie podmienok
  účasti a posúdiť dôvody vylúčenia podľa § 40

PREDKLADANIE PONÚK

PODMIENKY ÚČASTI 

OSTATNÉ ZMENY - PREHĽAD

Inštitút odborného garanta

- povinnosť realizovať všetky procesné úkony súvisiace s VO prostredníctvom Inštitútu
  odborného garanta.
  Účinné od 31.3.2024. Podrobnejšie: viď Infografika PROFESIONALIZÁCIA.

Predloženie ponuky

- 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.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

- dĺžka záruky už NIE JE zakázané kritérium na vyhodnotenie ponúk (§ 44)

Nadlimitné zákazky na sociálne a iné služby § 107a

- zjednodušený režim zadávania zákaziek na sociálne a iné služby, ktoré sú uvedené
  v prílohe č. 1 ZVO s výnimkou pátracích a bezpečnostných služieb

Elektronická platforma - možnosť využívať aj Komerčné obstarávacie elektronické 
prostriedky

ÚČASŤ NA OTVÁRANÍ PONÚK PREDLOŽENÝCH 
PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ PLATFORMY (EP)

ZMENA FINANČNÝCH LIMITOV 

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

- nie je povinnosť zriadiť komisiu podľa § 51

- pri DNS sa použije výhradne elektronická platforma, resp. elektronický prostriedok 
  a elektronická komunikácia

- vypracovať a zverejniť písomnú správu o každom zriadení DNS
  (o každej zákazke a rám. dohode v súlade §24 ods.2 a 3)

- využitím DNS možno uzavrieť rámcovú dohodu s jedným hospodárskym subjektom
  najviac na šesť mesiacov

- z dôvodu ochrany hospodárskej súťaže sa v profile zverejňuje len víťazná ponuka
 
- otváranie ponúk je neverejné (údaje z otvárania ponúk VO/O nezverejňuje a ani 
  neposiela uchádzačom zápisnicu z otvárania ponúk)

DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM

Zmeny v postupe (§ 55):

- nelimituje sa počet uchádzačov, u ktorých je VO/O popri úspešnom uchádzačovi povinný
  vyhodnotiť aj splnenie podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky

- definuje sa obsah informácii o vyhodnotení ponúk, ktoré sa zasielajú uchádzačom

- splnenie informačnej povinnosti je umožnené aj prostredníctvom zápisnice
  z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, z overenia splnenia požiadaviek na predmet
  zákazky a vyhodnotenia kritérií, avšak tieto zápisnice musia obsahovať všetky zákonom
  požadované informácie.

- splnenie informačnej povinnosti je umožnené aj poskytnutím relevantných častí
  ponuky úspešného uchádzača.

POSTUP PO VYHODNOTENÍ PONÚK 

- odstraňuje sa limitácia uchádzačov umiestnených v poradí s ktorými môže VO/O 
  uzavrieť zmluvu v prípade neposkytnutia riadnej súčinnosti víťazného uchádzača 
  pri uzavretí zmluvy alebo nesplnením osobitných zmluvných podmienok (§ 56 ods. 8 - 13)

- povinnosť VO/O pred uzavretím zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí postupovať
  podľa § 55

- pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy môže VO/O uskutočniť s úspešným
  uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania o znížení navrhovanej zmluvnej ceny
  (§ 56 ods. 8 )

UZAVRETIE ZMLUVY

NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ*

Dôvody na vylúčenie

Vypracoval: Inštitút verejného obstarávania

Marec 2022
*Zákon č. 395/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa 
 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní


