
Porovnanie nákupných nástrojov DNS vs. Rámcová dohoda 

POROVNÁVANÝ  UKAZOVATEĽ 

(faktor zákazky) 

NÁKUPNÝ NÁSTROJ 

(výhody) POZN. 

DNS Rámcová dohoda 

Trvácnosť nástroja 4 roky 4 roky rovnocenné 

Vhodnosť nástroja obstarávať iným VO  áno áno rovnocenné 

Otvorenosť systému z pohľadu uchádzačov áno nie, uzatvára sa podpisom RD  podľa potreby VOB 

Požiadavka na počet zmluvných 

poskytovateľov 

nemožno obmedziť 

počet zmluvných 

partnerov, registrujú sa 

počas trvania DNS 

je možné obmedziť počet 

zmluvných partnerov, po 

uzavretí RD je počet nemenný 

podľa potreby VOB 



POROVNÁVANÝ  UKAZOVATEĽ 

(faktor zákazky) 

NÁKUPNÝ NÁSTROJ 

(výhody) POZN. 

DNS Rámcová dohoda 

Požiadavka na jednoznačnú 

definíciu predmetu zákazky pred 

vyhlásením Oznámenia o 

vyhlásení VO 

 nie - stačí určiť  skupinu CPV kódov, 

jednoznančnú definíciu predmetu 

treba až pri zadávaní konkrétnej 

zákazky  

Áno - jednoznančnú definíciu 

predmetu treba už pri oznámení o  

vyhlásení VO 

 

Počas trvania je pri RD 

predmet zákazky 

nemenný (vrátane 

zmluvných  

jednotkových cien, 

nekopíruje sa  trhový 

vývin cien) 

Požiadavka na určenie kalkulácie 

PHZ 

Nie, PH DNS stačí určiť rámcovo, §6 

ods.10 

Áno, požaduje sa čo najpresnejšia 

kalkulácia PHZ, vzhľadom na 

presnú špecifikáciu a rozsah 

predmetu 

S kalkuláciou PHZ sú 

problémy, najmä 

z hľadiska - § 25 ZVO 

(trhové konzultácie) 

Požiadavka na získanie aktuálnych 

trhových cien aj v dlhodobom 

nákupnom nástroji 

Je zabezpečená zadávaním 

konkrétnych zákaziek, záujemcovia 

sú navzájom neznámi, priebežne 

môžu pristupovať noví... V správe o 

zriadení DNS ich neidentifikujeme  z 

dôvodu možnej „kartelizácie“ 

Je zabezpečená iba pri RD 

s opätovným otváraním súťaže 

RD s viacerými 

dodávateľmi je už 

obdoba DNS, ale je tu 

uzavretý kruh 

a možnosť „kartelu“ 
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POROVNÁVANÝ  

UKAZOVATEĽ 
(faktor zákazky) 

NÁKUPNÝ NÁSTROJ 
(výhody) 

POZN. 

DNS Rámcová dohoda 

Uplatnenie bežnej 

dostupnosti predmetu 

zákazky 

Výhradne bežné dostupné T,S,P Možno obstarávať všetko Pri RD je to výhodnejšie 

Uplatnenie kritérií na 

vyhodnotenie ponúk 
Cena i multikritéria *(§ 60 ods.4) Cena i multikritéria rovnocenné 

Povinné uplatnenie E aukcie Áno, iba pri tovaroch Nie je povinné Pri RD je to výhodnejšie 

Zábezpeka  - viazanosť  

ponuky § 46 

Nie je možná, iba výkonová záruka pri 

konkrétnej zákazke 

Áno - v oznámení o vyhlásení 

zákazky 

podľa potreby VOB 

Spôsob zazmluvnenia 

pristupujúcich organizácií 

Priamo zmluva s dodávateľom 

(objednávka, zmluva na základe 

výnimky podľa § 2 ods.2 písm. s) ZVO 

RD + Dohoda o pristúpení k RD 

+ realizačná zmluva 

(objednávka) 

Pri RD je to administratívne 

náročnejšie pre COO 

Charakteristika predmetu 

zákazky 

Všeobecne uplatniteľný predmet Všeobecne uplatniteľný 

predmet 

rovnocenné 

 Odôvodnenie nedelenia 

zákazky na časti podľa § 28 

ods.2 

 neaplikuje sa. DNS predstavuje 

zákonné delenie zákazky na časti 

  v Oznámení , resp. v správe o 

zákazke pri podpise RD 

 o povinnosť menej pri DNS 

 Riziko z porušenie § 6 ods. 

16 – účelové delenie PHZ 

 neaplikuje sa. DNS predstavuje  

zákonné delenie zákazky na časti 

 existuje, musí sa robiť 

odôvodnenie podľa  § 28 ods.2 

 DNS je vhodný hlavne pre 

VOB typu Ústredie práce... 

(jedna právna subjektivita) 
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