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Národná rada SR na svojom zasadnutí dňa 11. septembra 2018 schválila návrh zmeny zákona č
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní do druhého čítania.
Cieľom je zavesť koncepčnú zmenu delenia zákaziek, má sa zaviesť nový druh zákaziek, na ktoré sa do
určitého finančného limitu zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať.
V rámci zjednodušenia postupov sa zavádza nové zjednodušené paragrafové znenie postupu pre
zadávanie podlimitných zákaziek. Navrhuje sa možnosť fakultatívneho zriadenia komisie na
vyhodnocovanie ponúk, umožnenie predloženia aj „jednoduchého“ čestného vyhlásenia na účely
predbežného nahradenia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
Navrhovanou právnou úpravou sa ďalej „zjemňuje“ prílišná tvrdosť súčasnej úpravy uzatvárania
dodatkov na úroveň európskych smerníc, spočívajúca v možnosti opakovanej zmeny zmluvy a uvoľnenia
pravidla „de minimis“ pri zadávaní podlimitných zákaziek.
Ďalej sa zavádza nové znenie právnej úpravy pri dynamickom nákupnom systéme (ďalej len „DNS“). V
tejto súvislosti nastáva rozšírenie výnimky na odkladnú lehotu pri uzatváraní zmluvy na zmluvy uzavreté
v rámci DNS, ako aj rozšírenie dôvodov na podanie určovacej žaloby na zadávanie zákazky v rámci DNS.
V súvislosti s podávaním určovacej žaloby sa navrhuje zníženie výšky súdneho poplatku.
Novelou zákona o verejnom obstarávaní dochádza aj k zmenám v obsahových náležitostiach evidencie
referencií, k upresneniu postupu vyhotovovania referencií a k vypusteniu ustanovenia o výslednej
hodnotiacej známke.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je aj zníženie náročnosti jednotlivých inštitútov, prípadne ich
vypustenie. Za týmto účelom dochádza k úprave dôvodov na vrátenie zábezpeky,  
k vypusteniu percentuálnej kvantifikácie mimoriadne nízkej ponuky, či k návrhu na obmedzenie lehoty
viazanosti ponúk. Zároveň sa úplne vypúšťa koncept dvojobálkového predkladania ponúk, ktorý sa v
praxi verejného obstarávania neosvedčil a ktorý spôsoboval predovšetkým zvýšenú administratívnu
záťaž pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a zbytočné predlžovanie procesu verejného
obstarávania. V súvislosti s vypustením dvojobálkového konceptu predkladania ponúk sa v
predkladanom návrhu zákona taktiež reviduje procesná úprava revíznych postupov, ktorá bola
previazaná s dvojobálkovým predkladaním ponúk.
Predložená novela vypúšťa z elektronického trhoviska stavebné práce, resp. znemožňuje zadávať
zákazky na uskutočnenie stavebných prác prostredníctvom elektronického trhoviska.
Čo sa týka úpravy sankčného mechanizmu pri porušení ustanovení zákona o verejnom obstarávaní,
pripravovanou novelou nastáva zjednodušenie právnej úpravy správnych deliktov podľa § 182 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní. Nová právna úprava zároveň prináša možnosť uznať spáchaný správny
delikt, čo bude mať za následok rozhodovanie úradu v tzv. skrátenom konaní a uloženie zníženej
sankcie.
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Súvisiace videoškolenia

Zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania od 1. 1. 2019

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
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