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PRÍHOVOR PREZIDENTA ASOCIÁCIE
Mám neskromne hneď štyri priania. Prvé, prajem nám všetkým spoločne v roku 2014 chytrú a fungujúcu elektro-

nizáciu verejného obstarávania a fi remného nákupu, ktorá preukázateľne uľahčí prácu, ušetrí čas i papierovanie, 

zmenší nebezpečenstvo chybných zadaní a prinesie úspory. A tiež nám prajem, aby sme sa mohli často stretávať 

a predávať si skúsenosti a šíriť tak spoločne trend elektronizácie nákupu a verejného obstarávania k ďalším in-

štitúciám a ďalším fi rmám. Tretie prianie je udržať na Slovensku pluralitné prostredie pri výbere poskytovateľov 

elektronických nástrojov a služieb elektronizácie verejného obstarávania súbežne so zvýšením zodpovednosti 

poskytovateľov za funkčné a technické dispozície týchto nástrojov. 

Posledné štvrté prianie je prosté, prajem Vám pekný, príjemný, zdravý rok plný lásky. 

Miloslav Kaplan
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Občianske združenie Asociácia poskytovateľov a používa-
teľov elektronických nástrojov pre verejné obstarávania 
a fi remný nákup na Slovensku (APUeN) pomáha svojim čle-
nom, ale aj širokej odbornej verejnosti implementovať elek-
tronické nástroje v procese verejného obstarávania.

Víziou asociácie APUeN je kultivovať a  štandardizovať 
prostredie elektronických nákupných nástrojov, populari-
zovať ich medzi odbornou verejnosťou a realizovať osvetu 

tak, aby každý, kto nakupuje alebo predáva mal dostatočné 
množstvo informácií o tom, či a ako ich použiť. 

Súčasťou tejto osvety je aj bulletin, ktorý práve teraz číta-
te. Je to prvý slovenský bulletin určený pre profesionálov 
vo verejnom obstarávaní a  fi remných nákupoch. Jeho zá-
merom je pravidelne Vás informovať o najnovších a zaují-
mavých udalostiach, informáciách v oblasti elektronických 
nástrojov, verejného obstarávania a fi remného nákupu. 

Súčasťou minuloročných noviel zákona o verejnom obsta-
rávaní bola aj povinnosť prevádzkovateľov soft vérov certi-
fi kovať svoje aukčné systémy. Mnohí začali s prípravou na 
túto certifi káciu už počas leta. Kým v Nemecku stačí čest-
né vyhlásenie prevádzkovateľa, u nás museli prevádzkova-
telia predložiť znalecký posudok.

Nato, aby boli soft véry certifi kované, museli prevádzkova-
telia predložiť znalecký posudok. Tu prevádzkovatelia hľa-
dali odpoveď na otázku, kto je na Slovensku kompetentný 
rozanalyzovať a ohodnotiť aukčný soft vér. Samotný Úrad 
pre verejné obstarávanie má kompetenciu len posudzovať 
znalecký posudok, nie analyzovať a hodnotiť aukčné soft vé-

ry. Našťastie prevádzkovatelia soft vérov našli na trhu znal-
cov, ktorí sa cítili kompetentní a dané posudky vypracovali. 

S blížiacim sa koncom roka sme tak v napätí sledovali, koľ-
ko soft vérov stihne byť certifi kovaných k 1.1.2014. Priebež-
ne sme komunikovali s úradom a zisťovali informácie, kto-
ré soft véry už požiadali o registráciu. Dnes už vieme, že do 
konca roka 2013 sa podarilo certifi kovať tri aukčné soft vé-
ry, v priebehu januára aj IS EVO. Tento počet určite nie je ko-
nečný, ďalšie certifi kácie už prebiehajú. 

K  13.1.2014 teda boli certifi kované tieto aukčné soft véry 
(zoradené abecedne podľa názvu soft véru):

Od 1.1.2014 je účinná ešte jedna zmena. Mierne zvýšenie prahových hodnôt pre použitie postupov zadávania nadlimitných zá-
kaziek. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1336/2011 z 13.decembra 2013 je účinné od 1.1.2014.

PREDSTAVENIE APUeN

TENTO MESIAC DÔLEŽITÉ: POVINNÁ CERTIFIKÁCIA AUKČNÝCH SOFTVÉROV

ZVÝŠENIE PRAHOVÝCH HODNÔT OD 1.1.2014

1. AukciaAs (verzia 13.0.2) Spoločnosť LARIK, s.r.o.

2. EVOSERVIS (verzia 1.0) Spoločnosť EVOSERVIS s.r.o.

3. PROe.biz (verzia 3.3) Spoločnosť NAR marketing s.r.o.

4.  IS EVO (verzia Ethics 10.05) Úrad pre verejné obstarávanie

Tovary a služby
do 31.12.2013

Tovary a služby
od 1.1.2014

Stavebné práce
do 31.12.2013

Stavebné práce
od 01.01.2014

Verejný obstarávateľ
§ 6 ods. 1 písm. a)

130 000 € 134 000 € 5 000 000 € 5 186 000 €

Verejný obstarávateľ
§ 6 ods. 1 písm a) až f)

200 000 € 207 000 € 5 000 000 € 5 186 000 €

 Obstarávateľ - § 8 400 000 € 414 000 € 5 000 000 € 5 186 000 €
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Druhý novembrový týždeň sa v  Ostrave stretli od-
borníci v oblasti verejného obstarávania a fi remného 
nákupu. Ich spoločným cieľom bolo inšpirovať sa od-
bornými prednáškami a stretnúť sa s ostatnými ko-
legami z viacerých kútov Európy – Čiech, Slovenska, 
Poľska, Nemecka, dokonca aj z Chorvátska. 

Pre mňa bol tento ročník prvý, aj keď pre mnohých 
z  Vás určite deviaty. Skôr ako som tam prišla, mi 
o eBF rozprávali viacerí ľudia. Prekvapilo ma, že ka-
ždý o  tomto podujatí rozprával s  veľkou radosťou 
v  hlase, ktorú sprevádzali príjemné zážitky a  veľmi 
uvoľňujúca energia. Bola som z toho zmätená – Ako 
ich môže napĺňať pracovná konferencia kde budú po-
čúvať len o témach súvisiacich s prácou? Ako sa ve-
dia pri tom uvoľniť? Čo im dáva tú energiu, ktorú cítim 
keď o tom rozprávajú? Ja to chcem zažiť! 

Tak som išla. Vošla som do hotela Imperiál, príjemne 
sa na každého usmievala a zdravila (veď to sa patrí aj 
keď ich nepoznám) a hľadala ten zdroj energie. Prešla 
som všetky miestnosti – Budapešť, Prahu aj kongre-
sovú miestnosť. Zobrala si všetky materiály (niekto-

ré dokonca v poľštine, hoc jej nerozumiem), sledovala 
som, kde sa čo deje a snažila sa naladiť na tú „magic-
kú vlnu“ eBF. 

Neviem kedy prišla, no zrazu som to cítila. Úžasný po-
cit. Stojíte v oceáne na veľkej vlne, ktorá nesie 300 
ľudí jedným smerom. Vždy niekto skáče, kričí, niekto 
sa len nesie ... ale všetci idú jedným smerom – sme-
rujú k tomu krásnemu ostrovu plnému informácií, in-
špirácií, odporúčaní, vážených odborníkov. Ostrovu, 
kde sa všetci stretnú a diskutujú o najhlbších zákuti-
ach verejného obstarávania, legislatívnych žralokoch, 
najkrajších súťažiach, fi remných nákupoch za najlep-
šiu cenu, veľkých rybách v malých vodách... 

Úžasní ľudia, skvelé témy, vynikajúca atmosféra. To 
bolo eBF 2013. Chcem tam opäť. 

Marcela Návesňáková
APUeN SK

eBF 2013
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FAIR SOURCING AWARDS 2013
„BEZ ZODPOVEDNOSTI LUDSKÁ SPOLOČNOSŤ NEMÔŽE EXISTOVAŤ. 
NAPRIEK TOMU SME DOSŤ HLÚPI, ABY SME SI MYSLELI, ŽE PRED ŇOU 
MÔŽEME UTIECŤ.“ (JURAJ PORUBSKY, FORBES)
APUeN SK a APUeN CZ už tretí rok oceňuje ľudí, ktorí pred 
touto zodpovednosťou neutekajú. Práve naopak. Sú príkla-
dom zodpovedného prístupu k  nakladaniu s  verejnými ale-
bo fi remnými fi nanciami. Odvahy robiť správne (mnohokrát 
neľahké) rozhodnutia v správny čas a niesť za nich zodpoved-
nosť. Každý jeden je profesionál v oblasti verejného obstará-
vania a fi remného nákupu. 

Myšlienka oceniť ľudí, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o veľké 
výsledky sa zrodila pred troma rokmi. Dodnes je (podľa na-
šich informácií) jedinou súťažou v strednej Európe, čo nás na 
jednej strane mrzí (pretože šikovných ľudí je pekné oceniť), 
ale zároveň aj teší (pretože jedinečnosť je krásna). 

V  tomto čísle Vám prinášame rozhovor s  tromaocenenými 
osobnosťami. Ženami, ktoré sa neboja veľkých prekážok, ale 
vnímajú ich ako výzvy. Výsledky ich práce sú výzvou pre ďal-
ších. Alena Klementová, Alena Ševčíková a Dáša Paláková – 
ocenené v kategórií Masters FSA 2013 a FSA 2012. 

• Ako ste sa cítili na eBF 2013?

Alena Klementová: „Vynikajúco, z  môjho pohľadu s  každým 
rokom konania eBF rastie kvalita seminárov, prednášok 
a workshopov, takže tento ročník bol najlepší.“

Alena Ševčíková: „Velmi dobře – dobrý, kvalitní a rozmanitý 
program, skvělí lidé a současně velcí odborníci, výborná or-
ganizace, dobré jídlo...prostě není co vytknout  .“

Dáša Paláková: „Konferencia eBF je pre mňa vždy sviatkom. 
Ročník 2013 bol pre mňa tretím ročníkom, na ktorom som sa 
zúčastnila. A dovolím si konštatovať, že bola pre mňa najvy-
darenejšia. Sviatkom preto, že môžem stretnúť ľudí, ktorých 
si nesmierne vážim. Pre ich ľudský rozmer, pre ich vysokú od-
bornosť a profesionalitu. Sviatkom aj preto, že sa na jednom 
mieste koncentruje obrovské množstvo názorov a poznatkov, 
ktoré nás posúvajú ďalej. V práci, v riešení problémov, v živote.

Nedá mi nespomenúť vysokú úroveň organizácie tohto po-
dujatia, ktorá každým rokom výrazne rastie. Spoločnosť NAR 
marketing, na čele s Milanom Kaplanom, je tím profesionálov, 
ktorých obdivujem a ctím, lebo robia svoju prácu na európskej 
úrovni.“ 

• Dozvedeli ste sa niečo nové, podnecujúce, inšpirujúce pre 
Vašu ďalšiu prácu? Čo to bolo? 

Alena Klementová: „Áno, samozrejme, nových informácií bolo 
veľa. Pre mňa osobne boli inšpiratívne prednášky p. Paláko-
vej (Otvorené rámcové zmluvy), p. Lexu a Záhalku (Európska 
legislatíva) a p. Trenklera (Nastavenie e-aukcie na autá s vyu-
žitím TCO).“

Alena Ševčíková: „Určitě ano. Na eBF byla diskutována téma-
ta týkající se celé oblasti veřejných zakázek – jak z pohledu 
legislativy, tak z pohledu zkušeností. Inspiraci jsem si samo-
zřejmě také odvezla a také hlavně mnoho rad a mnoho infor-
mací z diskuzí o přestávkách.“

Dáša Paláková: „Pre mňa je každé stretnutie s človekom obo-
hacujúce. A  stretnutie s  odborníkom, to je to, čo Vás musí 
posunúť ďalej. Buď zistíte, že svoju prácu robíte dobre, alebo 
sa dozviete o svojich rezervách. A ak toto poznanie dokážete 
využiť vo svoj prospech a v prospech svojho tímu...vyhrali ste. 
A tešíte sa na ďalšie stretnutia...“

• Potešilo Vás ocenenie FSA?

Alena Klementová: „Veľmi.“

Alena Ševčíková: „Určitě potěšilo... a nejen mě, ale i naši paní 
ředitelku a management nemocnice – cena už je vystavená ve 
vstupní hale hlavního pavilonu nemocnice.“

Dáša Paláková: „Ocenenie FSA v roku 2012 bolo asi najväč-
ším a najmilším prekvapením v mojej profesionálnej kariére. 
Všetci potrebujeme pochvalu, potľapkanie po pleci, že to čo 
robíme, má zmysel. A ocenenie od skupiny ľudí/členov poro-
ty, ktorí ma osobne nepoznajú a zhodnotia moju prácu s vý-
sledkom MASTER, je výrazným zásahom do vlastného seba-
poznania, že to čo robím, robím dobre. Môžem povedať iba 
ĎAKUJEM a VEĽMI SI TO VÁŽIM. A na dôvažok...nadväzujúca 
zmena zamestnania (možno je to len náhoda )... pre mňa zna-

FSA 2013
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mená výrazný, pozitívny posun v mojej profesionálnej kariére.“

• Čo pre Vás znamená toto ocenenie?

Alena Klementová: „Ocenenie systematickej práce celého 
môjho tímu. Tiež je pre mňa cenné, že pri udeľovaní tohto oce-
nenia sa nerozlišuje medzi súkromným a verejným sektorom, 
o  to väčšiu váhu tomu prikladám, nakoľko ako všetci vieme 
v štátnom sektore sú podmienky pre implementáciu podob-
ných systémov zložitejšie.“

Alena Ševčíková: „Ocenění je velmi důležité pro mou práci, ale 
i pro mě, jako člověka – získala jsem pocit, že „to“ asi dělám 
dobře...a musím přiznat, že jsem sama na sebe pyšná .“

Dáša Paláková: „Odpoveď na túto otázku sa nachádza v  od-
povedi na otázku č. 3, lebo asi sa to oddeliť nedá. Potešenie 
z ceny by bolo iba citovým prejavom, avšak prepojenie rados-
ti a pretavenie tejto radosti do výrazného kariérneho kroku 
smerom vpred má svoj význam .“

• Aká bola najťažšia prekážka pri implementácií elektro-
nických nástrojov pre verejné obstarávania alebo fi remné 
nákupy?

Alena Klementová: „U nás extra problémy neboli, použili sme 
systém „hodenia do vody“ – od určitého dátumu všetko iba cez 
proebiz. Odporúčam skôr, ako nejaké postupné zavádzanie. 
Ale neviem, ako sa tento systém páčil hotlinu .“ 

Alena Ševčíková: „Nejtěžší bylo a stále je získat si u dodavatelů 
důvěru a přesvědčit je o výhodách aukčního soft wéru i pro ně 
(transparentnost, rovný přístup atd.). To je nekonečná diskuze.“

Dáša Paláková: „Nespomínam si a  neevidujem prekážky. Vo 
svojom pracovnom živote som mala šťastie na múdrych šéfov 
a to je základ úspechu. Múdry šéf robí múdre rozhodnutia a ne-
podporiť implementáciu elektronických nástrojov by nebolo 

múdre rozhodnutie.“

• Čo by ste tým, ktorí sa ešte nedali na cestu elektronických 
obstarávaní a e-aukcií odporučili?

Alena Klementová: „Určite áno, vyškoliť pár schopných jedin-
cov a okamžite po školení začať používať všade, kde sa to dá 
a kde zdravý rozum dovolí.“

Alena Ševčíková: „Určitě se nebát začít e-aukce používat, pro-
tože přináší v podstatě jen samé výhody.“

Dáša Paláková: „Takých nepoznám, ale ... nech to určite skúsia.“

• Aký najkrajší zážitok ste zažili pri obstarávaní alebo fi -
remnom nákupe?

Alena Klementová: „Keď príde viacero ponúk, všetci majú 
všetky doklady, uskutoční sa aukcia, nie sú žiadne námietky 
a máme seriózneho dodávateľa v najkratšom možnom čase.“

Alena Ševčíková: „Krásných jich je hodně, ale asi ten nejkrás-
nější byl, když mi asi před dvěma roky po skončení náročné 
veřejné zakázky na dodávku zdravotnického přístroje jeden 
z primářů napsal úžasný a srdečný pochvalný email o mé po-
ctivé, seriózní a kvalitní práci – to mi při čtení mailu „zvlhly oči“.“

Dáša Paláková: „Verejné obstarávanie je dobrodružná cesta. 
Preto „zážitkov“ je veľa. Najkrajšie zážitky sú vždy spojené 
s  úspechom. A  tým, čo sa verejnému obstarávaniu venujú, 
pomenujem ich dobrodruhmi, nemusím pripomínať, čo je naj-
krajším zážitkom...úspešné verejné obstarávanie, na ktorého 
konci je dobrá zmluva... a dobré, fyzické aj duševné zdravie po 
ďalšom zvládnutom tendry .“

Alena Klementová
III. miesto v kategórií Masters FSA 2013 
Riaditeľka sekcie obstarávania a 
metodiky Železničná spoločnosť Cargo 
Slovakia, a.s.

Alena Ševčíková
I. miesto v kategórií Masters FSA 2013
odd. nákupu a veřejných zakázek
Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace

Dáša Paláková
I. miesto v kategórií Masters FSA 2012
Riaditeľka odboru verejného obstaráva-
nia Ministerstvo vnútra SR
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V roku 2013 sa udialo viacero legisla-

tívnych zmien, ktoré výrazným spôso-

bom ovplyvnili prax. Aplikácia týchto 

zmien priniesla viaceré otázky a  zis-

tenia, či už prínosné alebo problema-

tické. Preto sme sa rozhodli opýtať sa 

predsedníčky Úradu pre verejné ob-

starávanie Zity Táborskej, ako vníma 

tieto zmeny ona a aké výzvy vidí na rok 2014.

APUeN: Pani predsedníčka, v čom vidíte Vy najväčší prínos 

legislatívnych zmien týkajúcich sa verejného obstarávania 

v roku 2013? Ako hodnotíte tieto legislatívne zmeny po uply-

nutí niekoľkých mesiacov od ich účinnosti?

Zita Táborská: „Ako pozitívum sa javí zriadenie druhostupňo-

vého orgánu, ktorého činnosť môže prispieť k uskutočneniu 

nápravy v procesoch verejného obstarávania na úrovni Úra-

du pre verejné obstarávanie.“

APUeN: Ktoré zmeny považujete za kľúčové z hľadiska budúcnosti 

verejného obstarávania na Slovensku zo zreteľom na prax? 

Zita Táborská: „Hodnotenie novej legislatívy vyžaduje dlhší 

časový priestor z pohľadu aplikácie nových inštitútov.“

APUeN: Aké legislatívne výzvy vidíte na rok 2014 z pohľadu praxe? 

Zita Táborská: „V nadväznosti na predchádzajúcu odpoveď 

legislatívne výzvy budú reagovať na právno-aplikačné po-

znatky z praxe.“

APUeN: Čo považujete za najväčšiu výzvu pre prax v roku 2014?

Zita Táborská: „Aplikácia nových pravidiel do každodennej 

praxe a prispenie k bezproblémovej realizácii verejného ob-

starávania.“

APUeN: Pani predsedníčka, úprimne ďakujeme za Váš čas 

a odpovede. Veríme, že spoločnou spoluprácou naplníme vý-

zvy v roku 2014, ktorých výsledkom bude bezproblémová re-

alizácia verejného obstarávania. 

Zita Táborská
Predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

V každom čísle bulletinu sa Vám pokúsia nami oslovení od-

borníci poradiť v častých a neľahkých praktických situáciách. 

Dnes Vám radí riaditeľ APUeN SK a jeden z odborníkov na ve-

rejné obstarávanie na Slovensku: Mgr. Jaroslav Lexa. 

Zábezpeka pri podlimitnom postupe zadávania zákazky
Na možnosť použitia zábezpeky pri podlimitnom postupe 

zadávania zákazky bez elektronického trhoviska sa pýtajú 

Úradu pre verejné obstarávanie ďalšie subjekty. Odpoveď 

nájdete v  metodických usmerneniach č. 12863-5000/2013 

a 13303-5000/2013 zo dňa 5.12.2013. Úrad stále trvá na ne-

prípustnosti vyžadovania zábezpeky. Tento výklad, ktorý ide 

proti potrebám praxe, sme už viac krát rozoberali a dúfajme, 

že ho zmení novela zákona o verejnom obstarávaní.

Počítanie lehôt
Takmer na každom školení sa venujeme dôležitosti počítania 

času. V metodickom usmernení 12734-5000/2013 sa staveb-

ná fi rma pýta na to, či sa do 10 dňovej hmotnoprávnej leho-

ty na podanie žiadosti o nápravu počítajú aj dni pracovného 

pokoja. Áno, započítavajú. Nie je hanbou počítať lehoty aj na 

prstoch. Dôležité je dopočítať sa správneho výsledku.

Čestné vyhlásenia
ÚVO sme sa opýtali, či môže použiť čestné vyhlásenie tretia 

osoba (§ 27 ods. 2 alebo § 28 ods. 2) a či si môžeme pri užšej 

súťaži dožiadať doklady  preukazujúce splnenie podmienok 

účasti skôr, ako sa uchádzač stane úspešným. Potvrdilo sa 

to, čo sme prezentovali na našich jesenných školeniach. Od-

povede na tieto otázky nájdete v novom metodickom usmer-

není č. 12735-5000/2013 zo dňa 2.12.2013.

ZITA TÁBORSKÁ: NAJVÄČŠOU VÝZVOU PRE ROK 2014 BUDE 
BEZPROBLÉMOVÁ REALIZÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODBORNÍCI RADIA...
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Vaša otázka: Kedy sa zverejňuje poradie uchádzačov v profi -
le VO? Po zaslaní oznámenia o výsledku verejnej súťaže, ale 
ešte pred podpisom zmluvy alebo až po podpise zmluvy?
Naša odpoveď: Podľa §44 ods.2 po vyhodnotení ponúk a po 
elektronickej aukcii (ak bola) zároveň s odoslaním oznámení 
o výsledku vyhodnotenia ponúk uverejniť na profi le výsledok 
vyhodnotenia ponúk a poradie.

Vaša otázka: K akému dátumu treba dožiadať doklady preu-
kazujúce splnenie podmienok účasti? Pri ponuke, ktorá bola 
predložená tak, že v zmysle § 32 ods.11 uchádzač deklaroval, 
že spĺňa podmienky účasti a po otvorení častí kritériá má ten-
to uchádzač najlepšiu cenu, treba dožiadať doklady preukazuj-
úce splnenie podmienok účasti k pôvodnému dátumu predlo-
ženia ponuky alebo k dátumu keď sme otvorili kritériá?
Naša odpoveď: K dátumu predloženia ponuky. Teda k tomu, 
ktorý bol v oznámení alebo vo výzve na predkladanie ponúk.

Vaša otázka: Podľa aktuálne platného znenia zákona je mož-
né dodatky k zmluvám uzavreté pred 1.7.2013 uzavrieť až po 
schválení Rady UVO. V prípade, že zmluva bola uzavretá 
15.10.2012 a v súčasnosti verejný obstarávateľ plánuje uza-
vrieť dodatok k takej zmluve, ktorý právny stav je smerodaj-
ný? Právny stav platný v deň uzavretia pôvodnej zmluvy ale-
bo dnešný právny stav?
Naša odpoveď: Ak bola zmluva uzatvorená do 30.6.2013 tak 
sa postupuje podľa pôvodného zákona platného a účinné-
ho v čase uzatvorenia zmluvy. Ak bola zmluva uzatvorená 
po 1.7.2013 tak sa postupuje podľa nového zákona a dodatky 
by sa mali posielať Rade ÚVO. Či však všetky dodatky, alebo 
len tie, kde by mohol vzniknúť problém, zistíme až na zákla-
de rozhodovacej praxe Rady ÚVO.

Vaša otázka: Poslanci obecného zastupiteľstva na jednom z 
rokovaní navrhli prijať uznesenie, ktorým by bol obecný úrad 
povinný skladať komisiu na vyhodnotenie ponúk len z poslan-
cov a zamestnancov obce. Je takéto uznesenie v súlade so zá-
konom?
Naša odpoveď: Podľa nášho názoru len v  čisto teoretic-
kej a nie v praktickej uskutočniteľnej rovine. Jeho zosúlade-
nie so zákonom by bolo možné len v najväčších mestách a aj 
tam len s problémami. Aj keby si poslanci navrhli svoju účasť 
len na úrovni napr. 1/3 podiel členov komisie, skôr či neskôr 
by sa dostali do rozporu so zákonom o verejnom obstará-
vaní. Obecné zastupiteľstvo musí konať len v rámci ústavy, 
zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
a preto snaha poslancov o kontrolu verejného obstarávania 
nesmie ísť nad rámec zákona o verejnom obstarávaní, kto-
rý je pre nich „lex specialis“ a má prednosť aj pred zákonom 
o obecnom zriadení.
Podmienky na člena komisie sú jasne a zrozumiteľne stano-
vené. Člen komisie musí spĺňať naraz tri podmienky:
•  musí mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpove-

dajúcu predmetu zákazky;
•  musí byť bezúhonný t.j. nesmel byť právoplatne odsúde-

ný za niektorý z vymenovaných trestných činov, t.j. trestný 
čin korupcie, za trestný čin poškodzovania fi nančných zá-
ujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizá-
cie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia ale-
bo zosnovania  a podporovania zločineckej skupiny alebo 
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podni-
kaním;

•  nesmie byť zaujatý. Taxatívny výpočet situácií, kedy je 
možné považovať osobu za zaujatú je uvedený v § 40 ods. 
4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Orgán verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby 
podľa § 7 musí preveriť, či  osoba, ktorú ide navrhnúť za čle-
na komisie spĺňa všetky hore uvedené podmienky. Ak nespĺ-
ňa čo i len jednu z hore uvedených podmienok, nesmie byť vy-
menovaná za člena komisie.

PÝTALI STE SA NÁS....

Už po niekoľkýkrát sa v slovenských médiách diskutuje o au-
tomatickom vylúčení ponuky s najnižšou a najvyššou cenou 
pri stavebných zákazkách. Celá diskusia sa zúžila na tvrde-
nie o nemožnosti garantovať kvalitu stavby pri použití krité-
ria najnižšia cena. Inak povedané, dávajú cenu a kvalitu stav-
by do priamej úmery bez zohľadnenia ďalších faktorov. 

Táto diskusia sa často spája s tragickou nehodou pri výstav-
be jedného úseku severnej časti diaľnice pri obci Kurimany. 
Aj keď kontrolóri zistili pochybenia takmer na každej úrov-
ni – chyby materiálu, ľudské zlyhania a chybné technologické 
postupy, média a medializovaní odborníci ako hlavný dôvod 
uvádzajú nízku cenu stavby, na základe ktorej fi rma vyhrala 
obstarávanie.

Naskytá sa teda otázka, či použitie viacerých kritérií - ekono-
micky najvýhodnejšej ponuky, zabezpečí kvalitu stavebných 
prác, materiálu a technologických postupov.

Zákon o  verejnom obstarávaní ovplyvňovaný judikatúrou 
Súdneho dvora EÚ, nám dáva viaceré možnosti akým spôso-
bom súťažiť. 

O tom ako pripraviť zmluvu, nastaviť kritériá, či konzultovať 
mimoriadne nízku ponuku budeme viesť spoločne diskusiu 
na konferencii Výzvy vo verejnom obstarávaní 2014. Tešíme 
sa aj na Vašu účasť a diskusné príspevky. 

APUeN

NAJNIŽŠIA CENA STAVEBNEJ ZÁKAZKY NEZNAMENÁ,
ŽE STAVBA BUDE NEKVALITNÁ
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KONFERENCIA

Témy konferencie:
 eAukcie a ich využitie vo verejnom sektore

 Zmeny v elektronických aukciách po novelách v roku 2013

 Možnosti elektronických aukcií pri profi lových zákazkách (§9 ods. 9)

 Aktuálne informácie o elektronickom trhovisku a certifi kovaných aukčných soft véroch

 Riešenie (ne)očakávaných situácií pri obstarávaní stavebných prác a tovarov

 Výzvy vo verejnom obstarávaní na rok 2014 – nová judikatúra Súdneho dvora EU, rozhodnutia 
UVO a Rady UVO, nové metodické pokyny UVO

Pozvanie prijali odborníci v oblasti verejného obstarávania a elektronických aukcií

JAROSLAV LEXA / KRISTINA KAPLANOVÁ /JIŘÍ ŠPALEK
Viac informácií nájdete na stránke:

www.apuen.sk/konferencia

VÝZVY VO VEREJNOM 
OBSTARÁVANÍ 2014
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Nech čerti od Vás smolu odnesú, choroby nech stratia Vašu adresu. Veľké príjmy, malé 

dane, všetko iné primerane. 

Počas celého roku 2014 všetko dobré praje

tím APUeN.

*PF 2014*
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APUeN SK
Zámocká 8
811 01 Bratislava
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