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Zákon č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o
zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(24 noviel)
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Zákon č. 282/2006 platný od 1.6.2006
Zákon č. 102/2007 platný od 1.4.2007
Zákon č. 232/2008 platný od 1.7.2008,
1.1.2009, CPV od 15.9.2008

Zákon 58/2011 platný od 1.4.2011
Zákon 158/2011 platný od 15.6.2011
Zákon č. 182/2011 Z. z. z 1. júna 2011
platný od 20.7.2011

Zákon č. 442/2008 platný od 15.11.2008,
1.1.2009, 1.7.2009

Zákon 223/2011 Z. z. z 29. júna 2011 platný
od 20.7.2011

Zákon č. 213/2009 platný od 1.7.2009

Zákon č. 231/2011 Z. z. z 30. júna 2011
platný od 1.8.2011
Zákon č. 289/2009 platný odo dňa vydania Zákon č. 348/2011 Z.z. z 13.9.2011 platný
(16.7.2009)
od 1.1.2012

Zákon č. 402/2009 platný od 1.12.2009
Zákon č. 503/2009 platný od 1.1.2010
Zmena finančných limitov od 1.1.2010
Zákon č. 73/2010 platný od 1.4.2010
Zákon č. 57/2010 platný od 1.4.2010
Eurofondy
Zákon č. 91/2010 platný od 1.1.2011
podpora cestovného ruchu
Zákon č. 129/2010 spotrebiteľ. úvery
platný od 2.4.2010
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Zákon č. 550/2011 Z.z. z 8.12.2011 platný
od 1.2.2012
Zmena finančných limitov od 1.1.2012
Zákon č. 91/2012 Z.z. platný od 9.3.2012
Zákon č. 28/2013 Z.z. platný od 18.2.2013
Zákon č. 95/2013 Z.z. platný od 1.7.2013
Zákon č. 180/2013 Z.z. platný od 30.6.2013
Xxx platné od vydania
Xxx – platné do 30.6.2013
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•

Rozšírenie a zmena výnimiek zo
zákona pri podlimitných zákazkách

•

Zmena § 7

•

Zmena finančných limitov

•

Zmena stanovenia predpokladanej
hodnoty zákazky

•

Zmena podmienok účasti a ich
vyhodnocovania

Finančné limity od 1.1.2014
Tovary, služby

Stavebné práce

VO § 6 ods. 1 písm. a) a úsek
obrany podľa prílohy č. 4 –
tovar

Od 1.000 do
134.000

od 20.000 do
134.000

VO § 6 ods. 1 písm. b) až f)
a úsek obrany nie podľa
prílohy č. 4 – tovar

Od 1.000 do
207.000

VO § 6 ods. 1 písm. a) – služba
(okrem výskumu a vývoja
a poštových služieb)

Finančný limit
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Podlimitné zákazky nie bežne
dostupné na trhu

Podlimitné
zákazky bežne
dostupné na trhu

Potraviny

Nadlimitné zákazky

x

od 40.000 do
134.000

od 134.000

od 20.000 do
207.000

x

od 40.000 do
207.000

od 207.000

Od 1.000 do
134.000

od 20.000 do
134.000

x

od 40.000 do
134.000

od 134.000

VO § 6 ods. 1 písm. b) až f) –
služba

Od 1.000 do
207.000

od 20.000 do
207.000

x

od 40.000 do
134.000

od 207.000

Všetci VO – služba – výskum
a vývoj a poštové služby

Od 1.000 do
207.000

od 20.000 do
207.000

x

od 40.000 do
134.000

od 207.000

VO stavebné práce

Od 1.000 do
5.186.000

x

od 30.000 do
5.186.000

x

od 5.186.000

Obstarávateľ – tovary, služby
a zákazky v oblasti obrany
a bezpečnosti zadávané VO aj
O

x

x

x

x

od 414.000

VO + O - Stavebné práce

x

x

x

x

od 5.186.000

• Zmena štruktúry ponuky
• Zmena otvárania ponuky

• Zmena vyhodnocovania ponuky
• Súčinnosť pri uzatváraní zmluvy

• Zmena revíznych postupov
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• Zavedenie evidencie referencií
Evidencia referencií je informačný systém verejnej
správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa
vedú referencie od verejných obstarávateľov
a obstarávateľov podľa tohto zákona.
Referenciou je na účely tohto zákona elektronický
dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru,
uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí
služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody,
uzatvorenej podľa tohto zákona.
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•
•
•
•
•
•
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Zavedenie profilu verejného
obstarávateľa a obstarávateľa
Zmena centrálnej obstarávacej
organizácie
Zavedenie pojmu Bežná dostupnosť na
trhu
Zmena uzatvárania dodatkov v prípade
zvyšovania ceny
Zmena § 9 ods. 9
Zmena § 100 a 136 ods. 9 zákona

Povinnosti a práva uchádzača/záujemcu
 Predkladať ponuku v listinnej forme aj na

pamäťovom médiu
 Predkladať ponuku v členení na 2 časti: časť
Ostatné a časť Kritériá
 Nahradiť doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti čestným prehlásením
 Označiť ako dôverné údaje výhradne údaje
týkajúce sa technického riešenia a predlôh,
návodov, výkresov, projektovej
dokumentácie atď.
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•

Zmena pojmu rokovacie konanie
bez zverejnenie – Priame
rokovacie konanie

•

Povinnosť zasielať UVO
Oznámenie o začatí PRK

Apríl 2013

Zmena preukazovania splnenia
podmienky účasti Technická alebo
odborná spôsobilosť
Zmena „prísľubu“ inej osoby

Zmena preukazovania „referencií“, ak
odberateľom bol:
 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
 Iná osoba

Zmena obsahu súťažných podkladov
(zmluva, subdodávky)
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• Zriadenie zoznamu osôb so zákazom účasti vo
verejnom obstarávaní

• Zriadenie elektronického trhoviska
• Nová právna úprava mimoriadne nízkej ponuky
a právo jej vylúčenia
• Podpora používania ekonomicky najvýhodnejšej
ponuky
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• Zmena výšky zábezpeky (3%, max 150.000.- €,
5 % ceny, max. 1 milión EUR)
• Zriadenie Rady, jej nové pôsobnosti
• Zavedenie odvolacieho konania na Rade,
• Rámcové dohody alebo zmluvy na opakované

plnenie budú musieť obsahovať dohodnutý
spôsob znižovania ceny podľa vývoja na trh
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• Zmena revíznych postupov (žiadosť o
nápravu iba proti oznámeniu, SP a
výzve na predkladanie ponúk)
• Zmena námietkového konania

• Zmena kaucií
• Zmena sankcií
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• Zrušenie odbornej spôsobilosti vo

verejnom obstarávaní
• Akreditácia a certifikácia postupov,

dokumentov a prostriedkov
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Prechodné ustanovenia
Úrad je povinný do 1. marca 2014
• zriadiť evidenciu referencií podľa § 9a a zverejniť
vzor referencie podľa § 9a ods. 6,
• zriadiť elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 a
najneskôr od 1. marca 2014 zabezpečiť splnenie
povinností podľa § 49a ods. 2 a § 113 ods. 4 až 6,
• zriadiť register osôb so zákazom podľa § 149a a
najneskôr od 1. marca 2014 zabezpečiť splnenie
povinností podľa § 149a,
16

Apríl 2013

Prechodné ustanovenia
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú do
dňa nasledujúceho po dni zriadenia
elektronického úložiska a vy tvorenia profilu
oprávnení splniť povinnosť uverejnenia
informácií a dokumentov, ktoré sa
uverejňujú v profile, uverejnením na ich
webovom sídle.
Od 1.1.2014 zavedenie certifikovanej EA
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Prechodné ustanovenia
Ministerstvo vnútra je povinné zriadiť
elektronické trhovisko do 1. júla 2014.
Povinnosť registrácie záujemcov na
základe súhlasu s registráciou ,
doručeného pred dňom zriadenia
elektronického trhoviska, splní ministerstvo
vnútra bezodkladne po zriadení
elektronického trhoviska.
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Prechodné ustanovenia
Ak ide o podlimitnú zákazku, verejný obstarávateľ
nie je povinný použiť postup podľa § 91 ods. 1
písm. a) pri zákazkách, ktoré boli vyhlásené alebo
preukázateľne začaté najviac jeden kalendárny
mesiac pred zriadením elektronického trhoviska.
Na zadanie zákaziek sa použije postup podľa §
100 až 102, ak ich predpokladaná hodnota je
rovnaká alebo vyššia ako:
• 20.000.- €- tovary a služby,
• 30.000.- € -práce,
• 40.000.- € - potraviny.
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Prechodné ustanovenia
Na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia,
než tieto limity, sa použije ustanovenie § 9 ods.9, t.j.
verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní
dodržať princípy VO a zabezpečiť, aby vynaložené
náklady na obstaranie predmetu zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej
vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 €, je verejný
obstarávateľ povinný v profile zverejniť súhrnnú
správu o zákazkách za predchádzajúci štvrťrok, ktorej
obsahom je hodnota zákazky, predmet zákazky a
identifikácia dodávateľa.
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Ďakujem za pozornosť
Helena Polónyi

