VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZÁKLADNÉ POJMY V PROCESE VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA:
Finančné limity zákazky § 4
(1) Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej
predpokladanej hodnoty.
(2) Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným
obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná
hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(3) Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným
obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy,
ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide
o zákazku
a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem
potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie
služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná
hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,
b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej
predpokladaná hodnota je
1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide
o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo
o zákazku na poskytnutie služby alebo
2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide
o z á k a z k u n a u s k u t o č n e n i e s t a v e b n ý c h p r á c,
c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná
hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.

Postupy vo verejnom obstarávaní § 24 ZVO
(1) Postupy vo verejnom obstarávaní sú
a) verejná súťaž,
b) užšia súťaž,
c) rokovacie konania,
d) súťažný dialóg.
(2) Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet
záujemcov.
(3) Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet
záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže
obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie
ponuky.
(4) Rokovacie konania sú postupy, v rámci ktorých verejný
obstarávateľ a obstarávateľ rokuje s vybratým uchádzačom
alebo vybratými uchádzačmi o podmienkach zákazky.
Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo priame
rokovacie konanie.
(5) Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre
neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ
a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých
vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie.
(6) Priamym rokovacím konaním nemožno uzavrieť
rámcovú dohodu.
(7) Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet
záujemcov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet
záujemcov, s ktorými vedie dialóg, s cieľom vypracovať
jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich požiadavky
verejného obstarávateľa, na ktorých základe sú vybratí
záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Fázy verejného obstarávania
1./ Príprava VO a prieskum trhu.
Prípravná fáza verejného obstarávania na strane verejného
obstarávateľa zahŕňa zadefinovanie predmetu zákazky,
výber vhodnej metódy VO, výpočet predpokladanej
hodnoty zákazky, prieskum trhu a pod.
Prieskum trhu pozostáva z nasledovných činností:
a) vypracovanie opisu predmetu zákazky a podmienok jeho
dodania
b) oslovenie najmenej troch potencionálnych dodávateľov
telefonicky alebo písomne: listom, e-mailom, či faxom
c) prevzatie písomných ponúk alebo písomný záznam
telefonických ponúk uchádzačov
d) vyhodnotenie ponúk
e) prípadne ďalšie rokovanie s vyzvanými dodávateľmi
a znovu vyhodnotenie ponúk
f) návrh na výber dodávateľa a odôvodnenie jeho výberu
g) určenie spôsobu vzniku záväzku
h) schválenie dodávateľa predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ)
(1) Predpokladaná hodnota zákazky na účely zákona sa
určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty.
Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za
ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný
predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení
verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva
na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého
oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky
musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký
alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu
zadávania zákazky.
(2) Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa aj:
a) hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b) všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy,
c) ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo
účastníkom súťaže návrhov (ďalej len „účastník“),
d) predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré
verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne v súvislosti so
zákazkou na uskutočnenie stavebných prác.
Viac o výpočte PHZ nájdete v § 5 ZVO - Pravidlá výpočtu
predpokladanej hodnoty zákazky.
2./ Predbežné oznámenie a vyhlásenie verejného
obstarávania
Po prípravnej fáze verejného obstarávateľa nastupuje
realizácia samotného procesu VO, kedy VO uverejňuje
najprv predbežné oznámenie a neskôr oznámenie
o vyhlásení VO vo Vestníku verejného obstarávania:

http://www.uvo.gov.sk/evestnik.
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa posielajú
aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie (ďalej len
„publikačný úrad“) a úradu na uverejnenie. Viac o tejto
problematike pojednáva § 22 ZVO.
3./ Revízne postupy
Uchádzač, ktorý má pocit, že jeho práva boli alebo mohli byť
v priebehu realizácie VO dotknuté, môže v procese využiť
revízne postupy.
Žiadosť o nápravu § 136
1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva
alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť
dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa
alebo osoby podľa § 7, môže podať žiadosť o nápravu proti
a) zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce
uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti podmienkam
uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, §
105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4,
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v
iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 7
v lehote na predkladanie ponúk alebo proti podmienkam
uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov
poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c) podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk
alebo návrhov.
Konanie o námietkach § 138
Konaniu o námietkach musí vždy predchádzať podanie
žiadosti o nápravu podľa § 136 ZVO. Ak žiadosť o nápravu
nebola podaná, nie je možné podať námietku.

(2) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá sa cíti
dotknutá môže podať námietky proti:
a) zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce
uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti podmienkam
uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77,
§ 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4,
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo
v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na
predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným
v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých
v lehote na predkladanie návrhov,
c) podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk
alebo návrhov,
d) výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82
ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1
a § 85 ods. 1, v súťažnom dialógu podľa § 60 ods. 3, v súťaži
návrhov podľa § 105 ods. 2 alebo proti výberu záujemcov pri
zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 108i
ods. 1,
e) vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému
v písmenách a) až f).
S podaním námietky je povinnosť zložiť kauciu na účet
úradu podľa ods. 19 – rôzne sumy.
Konanie o námietkach § 140
Námietky nemožno podať:
• pri podlimitných zákazkách cez elektronické trhovisko –
pri bežne dostupných tovaroch na trhu.

Právne aspekty VO
Tu je veľmi dôležité, aby sme sa vyhli možným problémom:
Je zakázané pripravovať podklady pre VO zo strany záujemcu –
môže byť vylúčený, a taktiež môže byť obvinený z manipulácie.
Pokiaľ spolupracujete s obstarávateľom, musíte jasne vedieť, že mu
môžete poskytnúť informácie v rámci prieskumu trhu. Ako ich použije
v procese VO je už na ňom, a nemôžeme to ovplyvňovať.
Môžeme mu však poskytnúť všetky technické informácie a informácie
o našich ekonomických ukazovateľov, referenciách v rámci prieskumu
trhu, technické parametre obstarávaného zariadenia.
V prípade ak zákazník potrebuje viacej ponúk, môžete mu poradiť
firmy, ktoré v danej oblasti pracujú a sú mu ochotné urobiť cenovú
ponuku, resp. zúčastniť sa VO. Zúčastniť sa môžu aj naši dealeri,
ktorí môžu byť aj úspešnejší v procese VO pokiaľ majú nižšie
distribučné a servisné náklady ako my a dostanú od nás dobrú zľavu.
Všetci vieme o prípadoch keď dodávku mikroskopov do
základných škôl vyhrala konkurenčná firma a dodala plastové detské
mikroskopy.
Pokiaľ sa zadajú nedostatočné technické parametre, môže
škola vysúťažiť namiesto školského mikroskopu, plastovú hračku,
ktorá sa rozpadne po prvom použití. Na obrázkoch sú prístroje, ktoré
môže zlou špecifikáciou vysúťažiť škola pod názvom mikroskop a ako
vidíte rozdiel je značný.

4./ Záverečná fáza VO
Zahŕňa predloženie dokumentácie procesu VO riadiacemu
orgánu na strane obstarávateľa, uzatvorenie zmluvy
s vybraným uchádzačom na základe zrealizovaného VO,
realizácia dodávok predmetu obstarania a pod.
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