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4) Novela zákona o verejnom obstarávaní
skrátenie lehoty na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy z 1 roka na 30 dní
Zámer opatrenia: skrátiť prekluzívnu hmotnoprávnu lehotu koncesných zmlúv tak, aby nebola ohrozená efektívna
realizácia týchto zmlúv, resp. PPP projektov
Obsah opatrenia:
x skrátenie lehoty na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy z 1 roka na 30 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o
výsledku verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie
x zmluvu môže napadnúť iba uchádzač, záujemca alebo Úrad pre verejné obstarávanie
x koncesná zmluva je všeobecná, zákonom bližšie neurčená zmluva, obsahujúca kompletnú úpravu práv a povinností
všetkých strán pre všetky predstaviteľné scenáre vývoja vzťahu medzi týmito stranami
x koncesné zmluvy sú právnym nástrojom realizácie PPP projektov na výstavbu diaľnic, ktoré sú financované zo strany
súkromného partnera, resp. komerčných bánk
x financovanie PPP projektov nie je možné uvoľniť skôr, ako uplynie lehota na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy
x skrátenie lehoty bolo iniciované kvôli urýchleniu výstavby 53 km úseku rýchlostnej cesty R1 medzi Trnavou
a Banskou Bystricou
Hlasy proponentov:
x rozvinutá cestná infraštruktúra je jedným z hlavných predpokladov pre dlhodobé zlepšovanie podnikateľského
prostredia
x Slovensko malo lehotu na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy najdlhšiu z okolitých krajín; výrazné skrátenie lehôt
vyžadovali práve potenciálne financujúce inštitúcie – 12 európskych komerčných bánk
x v čase ekonomickej a finančnej krízy je navyše realizácia PPP projektov jedným z kľúčových opatrení, potrebných na
stimulovanie slovenskej ekonomiky – signifikantné zvýšenie domáceho dopytu a nárast pracovných miest
v stavebníctve
x opatrenie sa týka iba koncesných zmlúv, ktoré sa používajú najmä pri PPP projektoch, a nie celého sektoru verejného
obstarávania, kde môže byť ročná lehota opodstatnená
Hlasy oponentov:
x výrazné skrátenie lehoty, z 1 roka na 30 dní, garantuje koncesným zmluvám prakticky nenapadnuteľnosť – zvládnutie
kontroly verejného obstarávania na PPP projekt, sprocesovanie tejto kontroly v súlade so zákonom a podanie žaloby
v prípade nedostatkov sa dá za 30 dní stihnúť iba veľmi ťažko
x návrh zákona bol prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní a bez dopadov na verejné financie, čo môže
znamenať nezodpovednosť pri celej príprave PPP projektov
x vláda už v minulosti avízovala rýchlu výstavbu diaľnic a svoje plány nenaplnila, zlepšovanie podmienok neznamená
automaticky aj urýchlenie výstavby
x štát vytvára nadštandardné podmienky pre súkromných investorov blízkych vláde a skrátením lehoty im zaručí
zákazky ešte v súčasnom volebnom období
x vláda sa za každú cenu snaží čo najskôr uzatvoriť PPP projekty, ktorých riadenie však nezvláda
Primárny zdroj: (č. ?/2009 Z.z.) zákona (č. 25/2006 Z.z.) o verejnom obstarávaní
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2898#IIICit
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