Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 1. štvrťroku 2013

2) Novela zákona o verejnom obstarávaní
zrušenie dodatkov k zmluvám; zavedenie centrálneho obstarávania pre bežné tovary a služby;
vyhodnocovanie neprimerane nízkej ceny; zavedenie systému referencií; úprava námietkového konania
Zámer opatrenia: dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, spojenú s posilnením súťažného princípu
a zabezpečiť flexibilitu a transparentnosť verejných obstarávaní
Obsah opatrenia:
• rozšírenie zverejňovacích povinností:
o vytvorenie verejne prístupného internetového profilu verejného obstarávateľa; obsahovať bude všetky
dokumenty od súťažných podkladov až po vyhodnotenie plnenia zmluvy
o zavedenie notifikačného modulu, ktorý bude záujemcom automaticky zasielať informácie o vyhlásených
súťažiach
o zrušenie rokovacieho konania bez zverejnenia
• zefektívnenie procesu obstarávania:
o vytvorenie elektronického trhoviska pre obstarávanie bežných tovarov a služieb v tzv. podlimitných zákazkách
o uzákonenie nových inštitúcií, ktorými sú certifikácia, akreditácia a ex ante kontrola; značná časť kontroly sa tak
presunie pred začiatok súťaže
o zavedenie dvojštádiového námietkového konania namiesto dnešných 6 štádií; vytvorí sa rada ÚVO, ktorá bude
o námietkách rozhodovať ako odvolací orgán
o pridanie možnosti uzatvoriť zmluvu aj s druhým alebo tretím uchádzačom v poradí ak k uzavretiu s prvým
nedôjde z dôvodu nesplnenia podmienok, či neposkytnutí súčinnosti na uzavretie zmluvy
• zavedenie jednotného systému referencií; jednotná úprava referencií má umožniť ich vzájomnú porovnateľnosť;
uchádzači, ktorí predkladajú nepravdivé dokumenty môžu byť vylúčení z budúcich súťaží až na tri roky
• vyhradenie práva pre obstarávateľa určiť, že istú časť plnenia musí dodať dodávateľ osobne
• zrušenie cenových dodatkov k zmluvám
• posilnenie kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky; ponuky s príliš nízkou cenou bude musieť dodávateľ
vedieť odôvodniť
• zavedenie povinnosti pri rámcových zmluvách znižovať cenu, ak sa znižuje trhová cena
• stanovenie zábezpeky vo výške 5 % z odhadovanej hodnoty zákazky; zábezpeka prepadne obstarávateľovi ak
uchádzač vezme svoju ponuku späť, nepredloží včas podklady alebo si nesplní povinnosť súčinnosti pri
uzatváraní zmluvy
Názory proponentov:
• legislatívne úpravy zapracované v novele prispejú k zefektívneniu a zrýchleniu procesu verejného obstarávania,
rovnako k zvýšeniu transparentnosti
• zákaz cenových dodatkov a ďalšie opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v novele posilňujú súťažný prvok a chránia
verejné prostriedky
• zjednodušenie námietkového konania a možnosť uzavretia zmluvy aj ďalšími uchádzačmi v poradí zásadne
zrýchli verejné obstarávanie a ušetrí čas a prostriedky vynakladané na vyhlasovanie nových obstarávaní
Názory oponentov:
• novela zvyšuje mieru subjektivity pri hodnotení a výbere; hodnotiť ponuku aj podľa iných kritérií ako cena je
niekedy dôležité, ale z hľadiska korupcie vždy rizikové
• nová legislatíva nezefektívňuje verejné obstarávanie, ale iba uľahčuje prístup vybraných uchádzačov k verejným
zákazkám
• možnosť udeľovať výnimky z verejného obstarávania zníži transparentnosť aj počet verejných obstarávaní
Primárny zdroj:: Novela zákona (č. 95/2013) o verejnom obstarávaní
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4313
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