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TÉMY

1. Povinná elektronická komunikácia
2. Registrácia a autentifikácia

3. Komunikácia a vysvetľovanie

4. Príprava ponuky

5. Predloženie ponuky

6. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

7. Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní
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POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA (1)

Povinnosť odo dňa 19.10.2018:
- uskutočňovať zadávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek výlučne
prostredníctvom elektronických komunikačných nástrojov

- IS podľa� 20 ZVO

- bez ohľadu na dátum vyhlásenia postupu verejného obstarávania
- prechod na elektronickú komunikáciu
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POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA (2)

4



POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA (3)

Plná elektronizácia:
- vo všetkých fázach postupu verejného obstarávania

- elektronická dostupnosť súťažných podkladov,
predkladanie elektronickej ponuky,
otváranie ponúk v elektronickej forme, atď.

Výnimka:
- banková záruka
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REGISTRÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA (1)

1. Registrácia prostredníctvom
- hesla alebo
- občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným
osobnostným kódom (eID)

2. Autentifikácia prostredníctvom
- autorizačného kódu (poslaného doporučenou poštou na adresu sídla
spoločnosti) alebo

- registrácie a prihlásenia pomocou eID štatutárneho orgánu
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REGISTRÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA (2)

Elektronický podpis:
- nepovinný podľa ZVO
- verejný obstarávateľ však môže vyžadovať
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KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE (1)

Záujemca udá svoju kontaktnú e-mailovú adresu (adresy).

“Zaujíma ma to“:
- notifikačné správy o nových zásielkach

- zverejnené v profile verejného obstarávateľa formou odkazu na IS
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KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE (2)

Žiadosť o vysvetlenie vs. žiadosť o nápravu
- povinnosť verejného obstarávateľa odpovedať
- žiadosť a odpoveď zverejnené pre všetkých záujemcov
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PRÍPRAVA PONUKY

Originálne doklady alebo ich úradne overené kópie naskenovať.

Verejný obstarávateľ môže požiadať o doručenie v listinnej podobe s
cieľom preskúmať originalitu dokumentov.
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PREDLOŽENIE PONUKY (1)

Elektronická ponuka:
- ponukový formulár
- naskenované dokumenty .pdf
- automaticky generovaný sprievodný list so zoznamom dokumentov

Dostatok času:
- Rýchlosť nahrávania súborov záleží aj od veľkosti dát.
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PREDLOŽENIE PONUKY (2)

Pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk:
- doplniť
- zmeniť
- vziať späť

Pozor na prípadné zašifrovanie!
- Heslo je potrebné oznámiť verejnému obstarávateľovi pred otváraním
ponuky.

12



OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK (1)

Otváranie ponúk elektronickou formou
- na adrese verejného obstarávateľa
- účasť uchádzačov (na základe plnomocenstva)
- zverejňované údaje
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OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK (2)

Vyhodnotenie ponúk komisiou verejného obstarávateľa

Prípadné žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
oznámenia o vylúčení uchádzačov
oznámenie o prijatí ponuky úspešného uchádzača
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PRIPRAVOVANÁ NOVELA ZVO (1)

„Veľká“ novela ZVO schválená v NRSR dňa 16.10.2018

- účinnosť odo dňa 1.1.2019

Veto prezidenta SR - pripomienky.

Opätovné prerokovanie v NRSR.
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PRIPRAVOVANÁ NOVELA ZVO (2)

Priame zadanie zákaziek
s predpokladanou hodnotou menej ako 5 000 EUR.

Zrušenie dvojobálkového systému pri predkladaní ponúk.

Revízne postupy.
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
Dr. Ľubica Stelzer Páleníková

Advokátka

Rechtsanwältin

Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte 
Dolmetscherin für die slowakische Sprache

Tel.: +43 699 194 669 43
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