
UPOZORNENIE na novelizácie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a úpravy Príručky pre 

verejné obstarávanie: 

Od 1.12.2019                                                                                                                                                                         

-     došlo k rozšíreniu preukazovaných skutočností pri osobnom postavení podľa § 32 ZVO – 

poskytovateľ dáva prijímateľom do pozornosti Všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 11/2019 k 

preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej so osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. 

Od 1.1.2020  

- dôjde k zmene finančných limitov pre nadlimitné zákazky, pričom niektoré finančné limity sa 

znížia (vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie). 

- § 10 ods. 7 ZVO - Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je v kalendárnom roku, v ktorom začal 

alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní, okrem zákaziek s nízkou hodnotou, 

povinný najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise 

predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium                                  

na vyhodnotenie ponúk. Na osoby podľa § 8 ZVO sa povinnosť podľa prvej vety nevzťahuje.                   

Za splnenie uvedenej povinnosti nesie plnú zodpovednosť prijímateľ. 

 

UPOZORNENIE NA DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL UVEDENÝCH V PRÍRUČKE: 

Všetky dokumenty (prílohy), ktoré prijímateľ nahrá do ITMS2014+ musia byť označené v názve 

dokumentu tak, aby bolo zrejmé: 

1) aký obsah nahratého dokumentu ide bez ohľadu na to, či nahráva jednotlivé súbory („.doc“, 

„.pdf“, „.xls“ a pod.) alebo celé adresáre – s označením napr. „Sutazne_podklady_...“ alebo 

„Sutazne_podklady_oprava_c.1_...“)  

2) a ktorej kontroly sa týka (napr. „Sutazne_podklady_-_prva_ex_ante...“ alebo adresár s 

označením „Zapisnice_-_druha_ex_ante“, ktorý obsahuje všetky zápisnice z vyhodnotenia 

ponúk a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, a pod.). 

 

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY V PRÍRUČKE PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: 

Predkladanie dokumentácie cez ITMS2014+: 

Prijímateľ predkladá kompletnú dokumentáciu z VO prostredníctvom ITMS2014+. Avšak 

dokumentáciu, ktorá je dostupná v elektronickom prostriedku, ktorý bol použitý na účely 

zadávania zákazky (napr. EVO, EKS, JOSEPHINE a pod.), nie je prijímateľ povinný predkladať aj                  

cez ITMS2014+ (netýka sa zmluvy, ktorá je výsledkom VO) - uvedené platí pre všetky typy 

verejných obstarávaní. Prijímateľ je však povinný zabezpečiť archiváciu a dostupnosť tejto 

dokumentácie pre účely výkonu auditu a kontroly počas celej doby archivácie v zmysle § 39 ods. 3 

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF a po celú minimálnu dobu archivácie určenú v ZVO                            

a v Zmluve o NFP.  

Zákazky s nízkou hodnotou všeobecné pravidlá: 

Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe 

kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom 

mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky                     



na predmet zákazky. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek               

na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili 

ponuku. 

Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického 

postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti finančné zdroje, resp. technické a odborné 

kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač prijímateľovi v ponuke preukázať, 

že pri plnení zákazky bude skutočne používať zdroje, resp. kapacity osoby, ktorú využije                                  

na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety 

preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením (prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade 

potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného 

vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou medzi uchádzačom a osobou, ktorej zdrojmi alebo 

kapacitami mieni uchádzač preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú alebo 

odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok 

účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich 

sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,                    

na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Zároveň osoba, ktorej kapacity majú byť použité                  

na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej 

alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami). 

Ak prijímateľ vo výzve na predkladanie ponúk vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel 

zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety 

subdodávok, navrhovaný subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 

bude realizovať v subdodávke. Zároveň subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienky účasti 

týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať 

dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami). Prijímateľ zároveň môže vo výzve na predkladanie ponúk vyžadovať, aby 

úspešný uchádzač v zmluve/rámcovej dohode najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých 

známych subdodávateľoch. 

Zákazky nad 30 000 EUR: 

Výzvu na predkladanie ponúk je prijímateľ povinný zverejniť na svojom webovom sídle alebo inom 

vhodnom webovom sídle (ak nedisponuje vlastným webovým sídlom). Minimálna lehota                               

na predkladanie ponúk je 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk                     

na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle, pričom do lehoty sa 

nezapočítava deň zverejnenia v prípade zákaziek na tovary a poskytnutie služieb a minimálne 7 

pracovných dní  v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác. Prijímateľ je 

povinný zdokumentovať a archivovať toto zverejnenie hodnoverným spôsobom, tak aby bol 

preukázateľný dátum zverejnenia a spätne overiteľná skutočnosť, že výzva na predkladanie ponúk 

bola zverejnená a dostupná vrátane všetkých príloh počas celej lehoty na predkladanie ponúk 

neobmedzene (napr. počas celej  lehoty na predkladanie ponúk pravidelný printscreen tej časti 

webového sídla, kde je výzva na predkladanie ponúk zverejnená).  

Prijímateľ je zároveň povinný predmetnú výzvu (vrátane príloh) nechať zverejnenú na pôvodnej 

adrese bez akýchkoľvek zmien. Požiadavka uvedená v predchádzajúcej vete sa vzťahuje aj                            

na prípady, kedy výzva na predkladanie ponúk (vrátane príloh) bola zverejnená na internetovom 



úložisku prijímateľa, prípadne osoby poverenej uskutočnením VO. Účelom týchto opatrení je 

zabezpečiť primeranú úroveň transparentnosti uskutočnených prieskumov trhu aj pre budúce 

kontroly a audity. 

 

Zákazky do 30 000 EUR: 

V prípade zákaziek s nízkou hodnotou, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 30 000 EUR                 

bez DPH, je možné v prípade technických špecifikácií uvedených v opise predmetu zákazky odvolávať 

sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby za predpokladu, že všetci potenciálni identifikovaní dodávatelia (napr. 

prostredníctvom internetového prieskumu) sú preukázateľne spôsobilí dodať predmet zákazky 

spĺňajúci  všetky určené technické špecifikácie. 

 

Všeobecné pravidlá pre zmeny zmluvy uzavretej v režime výnimky zo ZVO: 

Zmluvu/rámcovú dohodu, ktorá bola uzavretá ako výsledok postupu zadávania zákazky, na ktorú sa 

nevzťahuje pôsobnosť ZVO, možno zmeniť počas jej trvania bez nového obstarávania len podľa 

pravidiel uvedených v Príručke pre verejné obstarávanie. 


