Zamestnávateľský zväz geodézia a kartografie, Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

Pripomienkovania legislatívy v rámci AZZZ SR :
ZÁKON

z ......... 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

Poradové číslo pripomienky
Označenie typu pripomienky (zásadná/obyčajná)
Priradenie k novelizačnému bodu
Priradenie ku konkrétnemu ustanoveniu ... §, odsek, písmeno ..
Obsah pripomienky
Zdôvodnenie

1. pripomienka - Zásadná
Novelizačný bod 3
Obsah pripomienky:
V § 3 sa za ods. 6 dopĺňa do nového odseku 7:
„(7) Strategická zákazka na účely tohto zákona je nadlimitná zákazka, o ktorej vláda
Slovenskej republiky, alebo príslušný ústredný orgán štátnej správy, rozhodne, že je
strategickou zákazkou. Vláda Slovenskej republiky, alebo príslušný ústredný orgán
štátnej správy, môže rozhodnúť, že strategickou zákazkou je nadlimitná zákazka, ktorú
zadáva verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo právnická osoba podľa § 6
ods. 2, ktorá je úplne alebo z väčšej sčasti financovaná alebo kontrolovaná verejným
obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a), alebo v ktorej tento verejný obstarávateľ
vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného
orgánu, ak zároveň
a) ide o zákazku, ktorej celkovú cenu alebo spôsob jej určenia alebo podrobné technické
požiadavky nie je možné vopred spoľahlivo určiť, alebo
b) je odôvodnený predpoklad, že predpokladaná hodnota zákazky bude vyššia, než 10
miliónov eur, alebo
c) nejde o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie
služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu alebo
d) ide o služby súvisiace s tvorbou a obnovou štátnych informačných systémov a
mapových diel, alebo o služby súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy
e) zákazka neslúži len na zabezpečenie činnosti verejného obstarávateľa alebo výkon
jeho úloh podľa osobitných predpisov, ale na zabezpečenie verejného záujmu, .“.

-

-

Zdôvodnenie:
doplnené príslušný ústredný orgán štátnej správy z dôvodu, že pri určitých typoch
zákazok nie je potrebné, aby o zaradení medzi strategické zákazky rozhodovala vždy
vláda SR
doplnené “alebo”, aby uvedené skutočnosti neplatili zároveň ale samostatne
doplnené nové písmeno d) z dôvodu presnejšieho vymedzenia určitého typu prác, z
dôvodu dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov a potreby garantovania
požadovanej kvality.

2. pripomienka - Zásadná
Novelizačný bod 12
Obsah pripomienky:
V § 9a ods. 3 písmeno d) sa dopĺňa :
bezodkladne po tom, ako omeškania dodávateľa, zapríčinené zo strany
dodávateľa, presiahne 30 dní.
V § 9a ods. 4 písmeno b) sa dopĺňa:
celkové trvanie omeškania dodávateľa, zapríčinené zo strany dodávateľa, v dňoch,
v § 9b ods. 1 písmeno a) sa dopĺňa:
nie sú ako celok chránené podľa predpisov o ochrane duševného vlastníctva alebo
priemyselného vlastníctva, neslúžia na výkon prenesených právomocí štátnej
správy a na ktoré sa nevzťahuje zákon o ochrane osobných údajov

-

Zdôvodnenie:
Doplnené § 9a ods. 3 písmeno d), ods.4 písmeno b) pretože omeškanie môže byť
spôsobené aj zo strany obstarávateľa, a teda nemôžu znižovať bonitu dodávateľa
Doplnené §9b ods.1 písmeno a) bližšia špecifikácia služieb, ktoré nepatria medzi
bežne dostupné na trhu

3. pripomienka - Zásadná
Novelizačný bod 26
Obsah pripomienky:
V § 28 ods. 1 písmeno a) sa dopĺňa :
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb podobného charakteru
určený obstarávateľom za predchádzajúce tri roky, alebo dobu určenú
obstarávateľom, doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia
služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je
referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie
je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
Zdôvodnenie:

-

Doplnené z dôvodu, ak obstarávaná služba v tomto VO nebola za predchádzajúce 3
roky obstarávaná, teda nie je možné dokladovať refererencie, vtedy je potrebné dobu
predĺžiť

4. pripomienka - Zásadná
Novelizačný bod 27
Obsah pripomienky:
V § 28 ods. 2 sa preformuluje znenie prvej vety
Obstarávateľ určí, akú časť technickej alebo odbornej spôsobilosti môže
uchádzač alebo záujemca preukázať využitím technických a odborných kapacít
inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie
zmluvy.
V § 28 ods. 3 sa doplní :
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a
montážou tovaru, alebo o služby súvisiace s tvorbou a obnovou štátnych
informačných systémov a mapových diel, technická alebo odborná spôsobilosť
uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom
na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.

-

-

Zdôvodnenie:
Preformulované znenie v § 28 ods. 2 slúži, aby sa obstarávania nemohli zúčasťňovať
dodávatelia, ktorí reálne uvedenú zákzaku nikdy nerobili a len využívajú 100% kapacít
inej firmy od ktorej si uvedené vyjadrenia kúpia, teda zamedzenie účasti tzv.
garážových firiem
Doplnené v § 28 ods. 3 z dôvodu potreby garantovanie technickej a odbornej úrovne
obstarávaných služieb pri určitých druhoch prác dôležitých pre štát,

5. pripomienka - Zásadná
Novelizačný bod 40
Obsah pripomienky:
V § 40 odsek 1 sa dopĺňa:
"(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť
najmenej trojčlennú komisiu; to neplatí, ak ide o strategickú zákazku, kde komisiu
zriaďuje vláda Slovenskej republiky, alebo príslušný ústredný orgán štátnej správy,
na návrh verejného obstarávateľa a komisia má najmenej piatich členov. Členovia
komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu
zákazky. Ak ide o nadlimitnú zákazku a zástupcovia zamestnávateľov podľa
osobitného zákona10d) alebo právnická osobou, ktorá združuje osoby, vykonávajúce
činnosť v oblasti, zodpovedajúcej predmetu zákazky, navrhne na výzvu verejného
obstarávateľa a obstarávateľa za člena komisie svojho zástupcu, najmenej jeden člen
komisie musí byť vymenovaný z takto navrhnutých osôb; na tento účel je verejný
obstarávateľ a obstarávateľ povinný zverejniť výzvu na profile a poskytnúť týmto
organizáciám alebo právnickým osobám primeranú časovú lehotu na doručenie

návrhov. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne
prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

-

Zdôvodnenie:
Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zmenami v iných ustanoveniach.

6. pripomienka - Zásadná
Novelizačný bod 42
Obsah pripomienky:
V § 40 odsek 8 znie:
"(8) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ, a ak ide o strategickú zákazku vláda
Slovenskej republiky, alebo príslušný ústredný orgán štátnej správy, sú oprávnení
spolu so zriadením komisie určiť náhradníkov, a to v rovnakom počte, ako počet
členov komisie; na náhradník musí spĺňať rovnaké podmienky, ako člen komisie. Ak
sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie pod minimálny počet
podľa tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ, a ak ide o strategickú
zákazku vláda Slovenskej republiky, komisiu doplnia, pričom ju doplnia prednostne
spomedzi náhradníkov.".

-

Zdôvodnenie:
Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zmenami v iných ustanoveniach.

7. pripomienka - Zásadná
Novelizačný bod 59
Obsah pripomienky:
§ 55 ods. 1 sa dopĺňa do písmena k):
k) tovar, stavebné práce alebo služby z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv 12)
alebo z dôvodu dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov ,môže poskytnúť
len určitý dodávateľ,

-

Zdôvodnenie:
Legislatívno-technická úprava, súvisiaca so zmenami v iných ustanoveniach.
V Bratislave, dňa 11.9.2012

Ing. Vladimír Uhlík
Predseda ZZGK

