Pripomienky k návrhu zákona o verejnom obstarávaní.
I. Zákazky s nízkou hodnotou – stanovenie PHZ
K §5, 6, 115
Navrhujeme:
1. nové znenie § 5 ods. 1
„(1) Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej
hodnoty.“
2. v § 5 ods. 4 vynechať slovo „predpokladaná“
3. v § 6 ods. 9 písm. b) vynechať slová „alebo zákazku s nízkou hodnotou“
4. v § 115 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová „§ 6
sa nepoužije.“
Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu aby pri zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré sa väčšinou
zadávajú na základe vykonaného prieskumu trhu, nemusela byť stanovovaná predpokladaná
hodnota zákazky (PHZ), ktorá sa v prípade, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemá
k dispozícii údaje a informácie o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky
má určovať podľa §6 na základe údajov získaných prieskumom trhu. Jedná sa nám o úpravu,
ktorá má zamedziť, aby prieskumu trhu pre zadanie zákazky musel predchádzať ten istý
prieskum trhu pre určenie PHZ.

II. Oznamovacie povinnosti verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby
podľa § 8
K §159, 176
Navrhujeme:
1. v názve § 159 doplniť na konci vety slová „po doručení námietky“
2. nové znenie § 159 ods. 1
„(1) Ak ide o zákazku, pri ktorej môže podať námietky aj iná osoba, než orgán štátnej
správy podľa § 163 ods. 1 písm. e), verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8, ak
mu bola doručená námietka podľa § 163, je povinný zaslať úradu do troch pracovných dní
odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel, resp. do troch pracovných dní odo dňa
doručenia námietky, ak už sa skutočnosť dozvedel skôr ako mu bola doručená
námietka, písomnú informáciu o tom, že“
Znenie bodov a – c v §159 ods. 1 ostáva nezmenené.
3. nové znenie § 159 ods. 2
„(2) V užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu
a v inovatívnom partnerstve verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8, ak mu bola
doručená námietka podľa § 163, pošle úradu informáciu podľa odseku 1 písm. a) alebo b)
až po otvorení častí ponúk označených ako „Ostatné“ a po vykonaní všetkých úkonov
spojených s vyhodnotením častí ponúk označených ako „Ostatné“, a to do troch pracovných
dní odo dňa, keď sa dozvie o skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) alebo b) resp. do troch

pracovných dní od doručenia námietky, ak už sa skutočnosť dozvedel skôr ako mu bola
doručená námietka.“
4. V § 176 ods. 1 písm. d) a písm. e) doplniť pred slovo „úradu“ slová „verejnému
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi a“
Odôvodnenie:
Vo väčšine verejných obstarávaní, kde môžu byť podané námietky, nie sú predložené žiadne
námietky a napriek tomu musí verejný obstarávateľ resp. obstarávateľ oznamovať úradu
množstvo údajov, ktoré sú úradu potrebné len v prípade podania námietky. Navrhujeme preto,
aby sa oznamovacie povinnosti zaviedli len pre prípad keď je verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi doručená námietka.
Zároveň navrhujeme zmenu aj v oblasti v správnych deliktov pri nesplnení vyššie uvedených
oznamovacích povinností len na prípady keď sú námietky doručené nie len úradu, ale aj
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi nakoľko v prípade, že námietky nie sú
doručené kontrolovanému úrad podľa §167 ods. 1 písm. f) zastaví konania o preskúmanie
úkonov kontrolovaného, a napriek tomu že si navrhovateľ v takom prípade nesplnil svoju
povinnosť doručiť námietku aj kontrolovanému, môže úrad udeliť pokutu verejnému
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za nesplnenú oznamovaciu povinnosť.

