
AD\913040SK.doc PE485.939v03-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

2011/0438(COD)

26.9.2012

STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Birgit Sippel



PE485.939v03-00 2/46 AD\913040SK.doc

SK

PA_Legam



AD\913040SK.doc 3/46 PE485.939v03-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie na smernicu o verejnom obstarávaní zohráva rozhodujúcu úlohu z hľadiska 
stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
(COM(2010)2020). Posilnenie verejného obstarávania by malo pomôcť dosiahnuť vysokú 
úroveň zamestnanosti, ako aj iné ciele, najmä v oblasti environmentálnej a sociálnej politiky.
Komisia chce návrhom „zvýšiť efektívnosť verejných výdavkov [...] z hľadiska pomeru 
medzi kvalitou a cenou“, ako aj umožniť, „aby sa verejné obstarávanie lepšie využívalo na 
podporu spoločných spoločenských cieľov, akými sú napríklad ochrana životného prostredia, 
[...] podporovanie [...] zamestnanosti a sociálneho začlenenia, a zabezpečenie čo najlepších 
podmienok na poskytovanie vysokokvalitných sociálnych služieb“. Tento prístup je vítaný. 
Návrhy Komisie nie sú však postačujúce a sú stále príliš nezáväzné, najmä čo sa týka 
sociálnej udržateľnosti.

Orgány verejnej správy v Európskej únii vynakladajú približne 18 % HDP na verejné zákazky 
na poskytnutie tovaru, práce a služby, a preto je reforma právnych predpisov o verejnom 
obstarávaní rozhodujúcim nástrojom na dosiahnutie vyššej miery udržateľnosti v spoločnosti. 
Skutočnosť, že ide o verejné finančné prostriedky, znamená, že by sa nemali použiť na 
krátkodobé ciele, ale naopak, mali by sa považovať za dlhodobú investíciu do spoločnosti.
V tomto zmysle je zodpovednosť obstarávateľov ešte vyššia.

Na splnenie tohto cieľa je nevyhnutný širší prístup. Obzvlášť dôležité sú pritom tieto body:

– kritérium najnižšej ceny sa musí úplne vypustiť. Kritérium ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky poskytuje dostatočnú flexibilitu na zohľadnenie ceny ponuky. Tým sa objasní, čo 
sa myslí pod pojmom ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, že ide o ekonomicky 
najvýhodnejšiu a najudržateľnejšiu ponuku (MEAST – most economically advantageous 
and sustainable tender); 

– na uplatniteľné pracovné a sociálne normy by sa nemalo odkazovať iba v odôvodneniach, 
ale aj v článkoch. Všetky ustanovenia uplatniteľné na pracovisku a ustanovené
v medzinárodných dohovoroch a európskych právnych predpisoch, ako aj vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, rozhodcovských rozsudkoch a kolektívnych 
dohodách, musia nájsť uplatnenie, a to aj v cezhraničných situáciách;

– verejní obstarávatelia musia mať okrem toho možnosť zahrnúť do technických špecifikácií
a kritérií na vyhodnotenie ponúk aj iné typy sociálnych kritérií, napríklad vytvorenie 
pracovných podmienok pre znevýhodnené skupiny, rodovú rovnosť, prístup k ďalšiemu 
vzdelávaniu alebo spravodlivý obchod. Už na začiatku konania musí byť možné zhodnotiť, 
či uchádzač vie tieto kritériá aj splniť. Vonkajšie náklady spojené s otázkou zmluvy by mali 
byť zahrnuté v tomto kontexte.

-  pri obzvlášť nízkych ponukách treba sprísniť kritériá, pretože úplne stačí, ak je ponuka 
buď o 25 % nižšia ako je priemer predložených ponúk, alebo o 10 % nižšia ako druhá 
najnižšia ponuka, aby bola natoľko nízka, že treba objasniť jej určité prvky; 

– ustanovenia o subdodávaní v návrhu Komisie nie sú dostatočne rozvinuté. Uchádzač by sa 
vo svojej ponuke nemal len vyjadriť k otázke subdodávania, ale aj týchto subdodávateľov 
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vymenovať a bližšie určiť spolu s ich kontaktnými údajmi a právnymi zástupcami. Okrem 
toho musí byť v prípade nedodržania predpisov v oblasti sociálneho a pracovného práva, 
ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku a pracovných podmienok možné brať na 
zodpovednosť hlavného zhotoviteľa a všetkých sprostredkovateľských subdodávateľov; 

– nová kapitola o sociálnych službách by mala umožniť lepšiu ochranu kvality osobných 
služieb. V záujme jej dosiahnutia treba povinne zaviesť určité kritériá kvality. Zadávanie 
verejných zákaziek sa navyše nesmie za žiadnych okolností uskutočňovať na základe 
najvýhodnejšej ceny. Okrem toho treba túto kapitolu doplniť o ustanovenia o kritériách 
vylúčenia, subdodávaní a dodržiavaní pracovných a sociálnych noriem platných na 
pracovisku;

– v záujme správneho vykonávania tejto smernice je dôležité doplniť kapitolu IV o riadení. 
Zhotovitelia, pri ktorých sa zistia výrazné a pretrvávajúce nedostatky pri plnení zákazky, by 
tak mali byť zaradení do zoznamu, ktorý musí byť prístupný pre vykonávateľov verejných 
zákaziek, a zaradenie doň musí slúžiť ako dôvod na vylúčenie. Takisto treba zabezpečiť, 
aby orgány dohľadu monitorovali uplatňovanie ustanovení o obstarávaní, najmä 
pracovných a sociálnych noriem platných na pracovisku.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Zadávanie verejných zákaziek orgánmi 
členských štátov alebo v ich mene musí 
byť v súlade so zásadami Zmluvy
o fungovaní Európskej únie, a najmä so 
zásadami voľného pohybu tovaru, slobody 
usadenia a slobody poskytovania služieb, 
ako aj so zásadami, ktoré z nich vyplývajú, 
ako sú rovnaké zaobchádzanie, 
nediskriminácia, vzájomné uznávanie, 
proporcionalita a transparentnosť. Pre 
verejné zákazky, ktoré presahujú určitú 
hodnotu, by sa však mali vypracovať 
ustanovenia, ktoré budú koordinovať 
vnútroštátne obstarávacie konania, aby sa 

(1) Zadávanie verejných zákaziek orgánmi 
členských štátov alebo v ich mene musí 
byť v súlade so zásadami zmlúv Európskej 
únie, a najmä so zásadami voľného pohybu 
tovaru, slobody usadenia a slobody 
poskytovania služieb, ako aj so zásadami, 
ktoré z nich vyplývajú, ako sú rovnaké 
zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné 
uznávanie, proporcionalita
a transparentnosť, a rozdelením 
zodpovedností, ako je zakotvené
v článku 14 ods. 1 ZFEÚ a protokole 
č. 26. Európske nariadenie o verejnom 
obstarávaní by malo rešpektovať široké 
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zabezpečilo, že tieto zásady budú mať 
praktický vplyv a že verejné obstarávanie 
bude otvorené hospodárskej súťaži.

rozhodovacie právomoci verejných 
orgánov pri vykonávaní ich úloh v oblasti 
verejných služieb. Pre verejné zákazky, 
ktoré presahujú určitú hodnotu, by sa však 
mali vypracovať ustanovenia, ktoré budú 
koordinovať vnútroštátne obstarávacie 
konania, aby sa zabezpečilo, že tieto 
zásady budú mať praktický vplyv a že 
verejné obstarávanie bude otvorené 
hospodárskej súťaži.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Verejné obstarávanie zohráva
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Na tento účel sa 
aktuálne pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie prijaté na základe smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby musia zrevidovať
a zmodernizovať s cieľom zvýšiť
efektívnosť verejných výdavkov, uľahčiť 
najmä účasť malých a stredných podnikov 
na verejnom obstarávaní a umožniť 
obstarávateľom, aby lepšie využívali 
verejné obstarávanie na podporu 
spoločných spoločenských cieľov. Takisto 
je potrebné objasniť základné pojmy

(2) Verejné obstarávanie zohráva
v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, 
keďže je jedným z trhovo orientovaných 
nástrojov, ktoré sa využívajú na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie 
najefektívnejšieho využitia verejných 
finančných prostriedkov. Na tento účel sa 
aktuálne pravidlá upravujúce verejné 
obstarávanie prijaté na základe smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii 
postupov obstarávania subjektov 
pôsobiacich v odvetviach vodného 
hospodárstva, energetiky, dopravy
a poštových služieb a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 
2004 o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, verejných 
zákaziek na dodávku tovaru a verejných 
zákaziek na služby musia zrevidovať
a zmodernizovať s cieľom umožniť 
obstarávateľovi lepšie využívať verejné 
obstarávanie na podporu udržateľného 
rozvoja, inovácií, sociálneho začleňovania
a iných spoločných spoločenských cieľov,
a tým zvýšiť efektívnosť verejných 
výdavkov, zaistiť čo najlepší pomer medzi 
kvalitou a cenou,uľahčiť najmä účasť 



PE485.939v03-00 6/46 AD\913040SK.doc

SK

a koncepcie, aby sa zaistila vyššia právna 
istota a aby sa do pravidiel začlenili určité 
aspekty príslušnej ustálenej judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie.

malých a stredných podnikov na verejnom 
obstarávaní a umožniť obstarávateľom, aby 
lepšie využívali verejné obstarávanie na 
podporu spoločných spoločenských cieľov, 
čo povedie k vytvoreniu nových 
udržateľných pracovných miest. Takisto 
je potrebné zjednodušiť pravidlá Únie
v oblasti verejného obstarávania, najmä 
pokiaľ ide o metódu používanú na 
dosiahnutie cieľov udržateľnosti, ktoré by 
mali byť začlenené do politiky verejného 
obstarávania, a objasniť základné pojmy
a koncepcie, aby sa zaistila vyššia právna 
istota a aby sa do pravidiel začlenili určité 
aspekty príslušnej ustálenej judikatúry 
Súdneho dvora Európskej únie. Táto 
smernica ustanovuje len právne predpisy 
týkajúce sa spôsobu nakupovania. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Podľa článku 11 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie musia byť požiadavky 
ochrany životného prostredia začlenené do 
vymedzenia a uskutočňovania politík
a činností Únie, a to predovšetkým
s ohľadom na podporu udržateľného 
rozvoja. Táto smernica objasňuje, ako 
môžu verejní obstarávatelia prispieť
k ochrane životného prostredia a podpore 
udržateľného rozvoja pri súčasnom 
zabezpečení možnosti získať čo najlepší 
pomer medzi kvalitou a cenou v rámci ich 
zákaziek.

(5) Podľa článkov 9, 10 a 11 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie musia byť 
požiadavky ochrany životného prostredia
a sociálne hľadiská začlenené do 
vymedzenia a uskutočňovania politík
a činností Únie, a to predovšetkým
s ohľadom na podporu udržateľného 
rozvoja. Táto smernica objasňuje, ako 
môžu verejní obstarávatelia prispieť
k ochrane životného prostredia a podpore 
udržateľného rozvoja a ako môžu využiť 
svoje rozhodovacie právomoci na výber 
technických špecifikácií a stanovenie 
kritérií na vyhodnotenie ponúk s cieľom 
dosiahnuť udržateľné verejné 
obstarávanie pri súčasnom prepojení 
predmetu verejnej zákazky s možnosťou 
získať čo najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou v rámci ich zákaziek. Podľa 
článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej 
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únie by sa pri definovaní a vykonávaní 
politík a činností Únie mali zohľadniť 
požiadavky súvisiace so zaručením 
primeranej sociálnej ochrany a bojom 
proti sociálnemu vylúčeniu najmä
s cieľom podporiť vysokú mieru 
zamestnanosti. Táto smernica špecifikuje, 
ako môžu verejní obstarávatelia pomáhať 
podporovať sociálne kritériá a zlepšovať 
práva zamestnancov a súčasne zaistiť, 
aby za finančné prostriedky získali
v rámci zmlúv čo najlepšiu sociálnu 
hodnotu podporou udržateľného 
verejného obstarávania, dodržiavania 
sociálnych kritérií vo všetkých fázach 
verejného obstarávania a dodržiavania 
záväzkov stanovených v právnych 
predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch a/alebo
v kolektívnych zmluvách v oblasti 
sociálnej ochrany a ochrany 
zamestnanosti, a pracovných podmienok
a právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia uvedených v prílohe XI, ktoré 
sa uplatňujú v členskom štáte, regióne 
alebo lokalite, kde sa majú vykonať práce 
alebo služby.

Odôvodnenie
Odkaz na horizontálnu sociálnu doložku, ktorá je novinkou v Lisabonskej zmluve, je 
nevyhnutné pre udržateľné obstarávanie a pre začlenenie horizontálnych sociálnych kritérií 
do celého postupu obstarávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Táto smernica by nemala brániť 
členským štátom v zosúladení sa
s dohovorom Medzinárodnej organizácie 
práce č. 94 o pracovných doložkách vo 
verejných zákazkách a podporuje 
začlenenie pracovných doložiek do 
verejného obstarávania.
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Odôvodnenie
Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 94 ustanovuje, že verejné zákazky majú 
obsahovať pracovné doložky, ktoré zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie s miestnymi 
pracovníkmi. Členským štátom, ktoré tento dohovor ratifikovali, by sa nemalo brániť
v dodržiavaní jeho ustanovení. Toto spresnenie je osobitne dôležité v kontexte rozsudku 
Súdneho dvora vo veci C-346/06 (Rüffert).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Iné kategórie služieb majú vzhľadom 
na svoju povahu obmedzený cezhraničný 
rozmer, a to konkrétne tzv. osobné služby, 
ako sú určité sociálne, zdravotnícke
a vzdelávacie služby. Tieto služby sú 
poskytované v konkrétnom kontexte, ktorý 
sa medzi jednotlivými členskými štátmi 
značne líši z dôvodu odlišných kultúrnych 
tradícií. Pre verejné zákazky na 
poskytovanie týchto služieb by sa mal 
preto zaviesť osobitný režim s vyššou 
prahovou hodnotou vo výške 
500 000 EUR. O osobné služby s hodnotou 
pod touto hranicou nemajú poskytovatelia
z ostatných členských štátov obvykle 
záujem, pokiaľ neexistujú konkrétne 
náznaky o opaku, ako napr. v prípade 
cezhraničných projektov financovaných 
Úniou. Zákazky na poskytnutie osobných 
služieb presahujúce túto prahovú hodnotu 
by mali byť transparentné v celej Únii. 
Vzhľadom na význam kultúrneho kontextu
a citlivý charakter týchto služieb by 
členské štáty mali mať dostatočné 
možnosti na zorganizovanie výberu 
poskytovateľov služieb spôsobom, ktorý 
považujú za najvhodnejší. V pravidlách 
tejto smernice sa odráža tento záväzok, 
pričom sa v nich ukladá len dodržiavanie 
základných zásad transparentnosti
a rovnakého zaobchádzania, ako aj 
uistenie, že verejní obstarávatelia budú 
schopní uplatňovať osobitné kritériá 
kvality pri výbere poskytovateľov služieb, 

(11) Iné kategórie služieb majú vzhľadom 
na svoju povahu obmedzený cezhraničný 
rozmer, a to konkrétne tzv. osobné služby, 
ako sú určité sociálne, zdravotnícke
a vzdelávacie služby. Tieto služby sú 
poskytované v konkrétnom kontexte, ktorý 
sa medzi jednotlivými členskými štátmi 
značne líši z dôvodu odlišných kultúrnych 
tradícií. Z dôvodu špecifickej povahy je vo 
všeobecnosti náročné zladiť ich
s pravidlami vnútorného trhu týkajúcimi 
sa verejného obstarávania. Preto by mali 
verejné orgány uprednostňovať iné 
spôsoby poskytovania týchto služieb, a ak 
sa aj rozhodnú uplatňovať postupy 
verejného obstarávania, musia zabezpečiť 
vysokú kvalitu poskytovaných sociálnych 
služieb.
Pre lepšiu kvalitu týchto služieb
v zákazkách by sa mal preto zaviesť 
osobitný režim s vyššou prahovou 
hodnotou vo výške 500 000 EUR.
O osobné služby s hodnotou pod touto 
hranicou nemajú poskytovatelia
z ostatných členských štátov obvykle 
záujem, pokiaľ neexistujú konkrétne 
náznaky o opaku, ako napr. v prípade 
cezhraničných projektov financovaných 
Úniou. Zákazky na poskytnutie osobných 
služieb presahujúce túto prahovú hodnotu 
by mali byť transparentné v celej Únii. 
Vzhľadom na význam kultúrneho 
kontextu, citlivý charakter týchto služieb, 
zásadu subsidiarity, protokol č. 26
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ako sú kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu. Členské štáty a/alebo orgány 
verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy alebo organizovať 
sociálne služby spôsobom, ktorý nebude 
zahŕňať uzatváranie verejných zákaziek, 
napríklad prostredníctvom obyčajného 
financovania takýchto služieb alebo 
udeľovaním licencií alebo povolení 
všetkým hospodárskym subjektom, ktoré 
spĺňajú podmienky stanovené vopred 
verejným obstarávateľom bez akýchkoľvek 
obmedzení alebo kvót za predpokladu, že 
takýto systém zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a bude v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie.

o službách všeobecného záujmu, 
článok 14 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie a článok 36 Charty základných práv 
majú členské štáty dostatočné 
rozhodovacie právomoci na zorganizovanie 
výberu poskytovateľov služieb spôsobom, 
ktorý považujú za najvhodnejší, najviac 
zodpovedajúci potrebám používateľov
a zohľadňujúci rozdiely v potrebách
a preferenciách používateľov, ktoré môžu 
vyplývať z rôznych geografických, 
sociálnych alebo kultúrnych situácií, tak, 
aby sa zabezpečil všeobecný prístup, 
kontinuita a dostupnosť služieb na 
všetkých územiach Únie. V pravidlách 
tejto smernice sa odráža tento záväzok, 
pričom sa v nich ukladá len dodržiavanie 
základných zásad transparentnosti
a rovnakého zaobchádzania, ako aj 
uistenie, že verejní obstarávatelia budú 
schopní uplatňovať osobitné kritériá 
kvality pri výbere poskytovateľov služieb, 
ako sú kritériá stanovené v dobrovoľnom 
Európskom rámci kvality pre sociálne 
služby Výboru Európskej únie pre sociálnu 
ochranu, ktoré sú navrhnuté s cieľom 
zaistiť vysokú úroveň kvality, kontinuity, 
prístupnosti, dostupnosti a komplexnosti 
služieb, konkrétne potreby rôznych 
kategórií používateľov, zapojenie
a posilnenie práv používateľov, ich 
uspokojenie, sociálne začleňovanie, 
posilnenie postavenia používateľov
a podľa možnosti aj inovácie.
Zohľadniť by sa mali najmä kritériá 
súvisiace so sociálnymi podmienkami
a podmienkami zamestnanosti, zdravím
a bezpečnosťou na pracovisku, sociálnym 
zabezpečením a pracovnými 
podmienkami. Členské štáty a/alebo 
orgány verejnej správy môžu tieto služby 
poskytovať samy, vrátane vertikálneho 
vnútorného zabezpečovania alebo 
horizontálnej (verejno-súkromnej 
)medzikomunálnej spolupráce, alebo 
organizovať sociálne služby akýmkoľvek 
iným spôsobom, ktorý nebude zahŕňať 
uzatváranie verejných zákaziek, napríklad 
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prostredníctvom obyčajného financovania 
takýchto služieb alebo udeľovaním licencií 
alebo povolení všetkým hospodárskym 
subjektom, ktoré spĺňajú podmienky 
stanovené vopred verejným 
obstarávateľom bez akýchkoľvek 
obmedzení alebo kvót za predpokladu, že 
takýto systém zabezpečí dostatočnú 
propagáciu a bude v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie. Podľa 
judikatúry Súdneho dvora, konkrétne 
rozsudku vo veci C-70/95 (Sodemare), 
môžu verejní obstarávatelia vyhradiť 
zákazky pre neziskové organizácie, ak 
takéto obmedzenie vyplýva
z vnútroštátneho práva a je v súlade
s európskym právom, ak je to nevyhnutné
a primerané na dosiahnutie určitých 
spoločenských cieľov vnútroštátneho 
systému sociálnej starostlivosti.

Odôvodnenie
The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding.
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Elektronické informačné
a komunikačné prostriedky môžu značne 
zjednodušiť uverejňovanie zákaziek
a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť 
obstarávacích konaní. Mali by sa stať 
bežným prostriedkom komunikácie
a výmeny informácií v obstarávacích 
konaniach. Používanie elektronických 

(19) Elektronické informačné
a komunikačné prostriedky môžu značne 
zjednodušiť uverejňovanie zákaziek, 
zmierniť administratívnu záťaž, ako 
napríklad transakčné náklady najmä pre 
MSP, a zvýšiť efektívnosť
a transparentnosť obstarávacích konaní. 
Mali by sa stať bežným prostriedkom 
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prostriedkov vedie k úsporám času. Z toho 
dôvodu by sa malo ustanoviť skrátenie 
minimálnych lehôt, ak sa používajú 
elektronické prostriedky, avšak pod 
podmienkou, že budú v súlade s osobitným 
spôsobom prenosu plánovaným na úrovni 
Únie. Elektronické informačné
a komunikačné prostriedky vrátane 
primeraných funkcií môžu okrem iného 
umožniť verejným obstarávateľom, aby 
predchádzali chybám a odhaľovali
a napravovali chyby, ktoré vzniknú počas 
obstarávacích konaní.

komunikácie a výmeny informácií
v obstarávacích konaniach. Používanie 
elektronických prostriedkov vedie
k úsporám času. Z toho dôvodu by sa malo 
ustanoviť skrátenie minimálnych lehôt, ak 
sa používajú elektronické prostriedky, 
avšak pod podmienkou, že budú v súlade
s osobitným spôsobom prenosu 
plánovaným na úrovni Únie. Elektronické 
informačné a komunikačné prostriedky 
vrátane primeraných funkcií môžu okrem 
iného umožniť verejným obstarávateľom, 
aby predchádzali chybám a odhaľovali
a napravovali chyby, ktoré vzniknú počas 
obstarávacích konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) Členské štáty by sa mali podporovať
v používaní systému poukážok na služby, 
ktorý je novým účinným nástrojom na 
zabezpečovanie verejných služieb.
„systém poukážok na služby“ je systém,
v ktorom verejný obstarávateľ poskytne 
zákazníkovi poukážku na služby a ten 
potom môže získať službu od 
poskytovateľa služieb, ktorého verejný 
obstarávateľ zahrnul do systému 
poukážok na služby. Verejný obstarávateľ 
zaplatí poskytovateľovi služieb sumu 
zodpovedajúcu hodnote poukážky na 
službu;
Pre MSP je to veľmi prínosné, pretože sa 
systému poukážok na služby môžu 
jednoducho zúčastňovať. Systém 
poukážok na služby poskytuje slobodu 
výberu občanovi, ktorý si môže vybrať 
poskytovateľa služby z niekoľkých 
alternatív. Systém poukážok na služby je 
prínosný aj pre orgány, keďže
v porovnaní s klasickým verejným 
obstarávaním je oveľa jednoduchšie 



PE485.939v03-00 12/46 AD\913040SK.doc

SK

zaviesť systém poukážok na služby.
Systém poukážok na služby nespadá pod 
európsky režime verejného obstarávania 
alebo pod toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Technické špecifikácie vypracované 
verejnými obstarávateľmi musia 
umožňovať, aby bolo verejné obstarávanie 
otvorené hospodárskej súťaži. Na tento 
účel musí byť možné predložiť ponuky, 
ktoré odrážajú rozmanitosť technických 
riešení, aby sa dosiahla dostatočná úroveň 
hospodárskej súťaže. Technické 
špecifikácie by sa preto mali formulovať 
takým spôsobom, aby sa zabránilo 
umelému zúženiu hospodárskej súťaže na 
základe požiadaviek, ktoré zvýhodňujú 
konkrétny hospodársky subjekt tým, že 
budú odrážať kľúčové charakteristiky 
tovarov, služieb alebo prác, ktoré tento 
hospodársky subjekt zvyčajne ponúka. 
Vypracovanie technických špecifikácií, 
pokiaľ ide o funkčné a výkonnostné 
požiadavky, vo všeobecnosti umožňuje 
dosiahnuť tento cieľ tým najlepším 
spôsobom a podporuje inovácie. Tam, kde 
sa odkazuje na európsku normu alebo
v prípade, že takáto norma neexistuje, na 
národnú normu, musia verejní 
obstarávatelia posúdiť ponuky založené na 
rovnocenných ustanoveniach. 
Na preukázanie rovnocennosti možno 
uchádzačov požiadať, aby predložili 
dôkazy overené treťou stranou; v prípade, 
že hospodársky subjekt nemá prístup
k takýmto osvedčeniam alebo skúšobným 
protokolom, alebo ak nemá možnosť ich 
získať v stanovenej lehote, mal by mať 
možnosť predložiť aj iné vhodné dôkazové 

(27) Technické špecifikácie vypracované 
verejnými obstarávateľmi musia 
umožňovať, aby bolo verejné obstarávanie 
otvorené hospodárskej súťaži. Na tento 
účel musí byť možné predložiť ponuky, 
ktoré odrážajú rozmanitosť technických 
riešení, aby sa dosiahla dostatočná úroveň 
hospodárskej súťaže. Technické 
špecifikácie by sa preto mali formulovať
a uplatňovať v súlade so zásadami 
transparentnosti a nediskriminácie, aby sa 
zabránilo umelému zúženiu hospodárskej 
súťaže prostredníctvom požiadaviek, ktoré 
zvýhodňujú konkrétny hospodársky subjekt 
tým, že budú odrážať kľúčové 
charakteristiky dodania tovaru, služieb 
alebo stavebných prác, ktoré tento 
hospodársky subjekt zvyčajne ponúka. 
Vypracovanie technických špecifikácií, 
pokiaľ ide o funkčné a výkonnostné 
požiadavky, vo všeobecnosti umožňuje 
dosiahnuť tento cieľ tým najlepším 
spôsobom a podporuje inovácie. Tam, kde 
sa odkazuje na európsku normu alebo
v prípade, že takáto norma neexistuje, na 
národnú normu, musia verejní 
obstarávatelia posúdiť ponuky založené na 
rovnocenných ustanoveniach. 
Na preukázanie rovnocennosti možno 
uchádzačov požiadať, aby predložili 
dôkazy overené treťou stranou; v prípade, 
že hospodársky subjekt nemá prístup
k takýmto osvedčeniam alebo skúšobným 
protokolom, alebo ak nemá možnosť ich 
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prostriedky, ako je technická dokumentácia 
výrobcu.

získať v stanovenej lehote, mal by mať 
možnosť predložiť aj iné vhodné dôkazové 
prostriedky, ako je technická dokumentácia 
výrobcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Verejní obstarávatelia, ktorí chcú 
obstarávať práce, tovary alebo služby 
so špecifickými environmentálnymi, 
sociálnymi alebo inými charakteristikami, 
by mali mať možnosť odkazovať na 
konkrétne značky, ako je európska 
environmentálna značka, (viac)národné 
environmentálne označenia alebo 
akékoľvek iné označenia za predpokladu, 
že požiadavky na označovanie súvisia
s predmetom zákazky, ako je opis výrobku
a jeho prezentácia vrátane požiadaviek 
týkajúcich sa balenia. Okrem toho je 
nevyhnutné, aby boli tieto požiadavky 
vypracované a prijaté na základe 
objektívne overiteľných kritérií za použitia 
postupu, ktorého sa subjekty, ako sú 
orgány štátne správy, spotrebitelia, 
výrobcovia, distribútori a environmentálne 
organizácie, môžu zúčastniť, a aby bola 
táto značka prístupná a dostupná pre všetky 
zainteresované strany.

(28) Verejní obstarávatelia, ktorí chcú 
obstarávať práce, tovary alebo služby 
so špecifickými environmentálnymi, 
sociálnymi alebo inými charakteristikami, 
by mali mať možnosť odkazovať na 
konkrétne značky, ako je európska 
environmentálna značka, (viac)národné 
environmentálne označenia alebo 
akékoľvek iné označenia za predpokladu, 
že požiadavky na označovanie súvisia
s predmetom zákazky, ako je opis výrobku
a jeho prezentácia vrátane požiadaviek 
týkajúcich sa balenia. Okrem toho je 
nevyhnutné, aby boli tieto požiadavky 
vypracované a prijaté na základe 
objektívne overiteľných kritérií za použitia 
postupu, ktorého sa subjekty, ako sú 
orgány štátnej správy, spotrebitelia, 
výrobcovia, distribútori, sociálne 
organizácie a environmentálne 
organizácie, môžu zúčastniť, a aby bola 
táto značka prístupná a dostupná pre všetky 
zainteresované strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) Treba na jednej strane zdôrazniť 
dôležitosť odbornej prípravy 
zamestnancov verejných obstarávateľov
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a jednotlivých prevádzkovateľov a na 
druhej strane ako dlhodobú stratégiu 
zahrnúť požiadavky na vedomosti
a odbornú prípravu do špecifikácie 
zákazky. Treba však poznamenať, že 
opatrenia týkajúce sa požiadaviek na 
vedomosti a odbornú prípravu musia 
priamo súvisieť s predmetom zákazky
a musia byť primerané a ekonomicky 
výhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32a) Tvorba pracovných miest silne 
závisí od malých a stredných podnikov. 
MSP sú schopné ponúkať nové
a udržateľné pracovné miesta aj v čase 
hospodárskej krízy. Keďže verejné orgány 
používajú približne 18 % HDP na verejné 
obstarávanie, tento legislatívny režim má 
výrazný vplyv na schopnosť MSP ďalej 
vytvárať nové pracovné miesta. Verejné 
zákazky by sa preto čo najviac mali 
sprístupniť aj pre MSP, a to nad aj pod 
hranicami definovanými v tejto smernici. 
Okrem osobitných nástrojov, ktoré sú 
upravené tak, aby rozširovali účasť MSP 
na trhu verejného obstarávania, by sa 
mali členské štáty a verejní obstarávatelia 
dôrazne nabádať k tomu, aby vytvárali 
stratégie verejného obstarávania 
zohľadňujúce MSP. Komisia zverejnila 
pracovný dokument útvarov s názvom 
Európsky kódex osvedčených postupov na 
uľahčenie prístupu MSP k zákazkám 
verejného obstarávania (SEC (2008)COM 
2193), ktorého zámerom je pomôcť 
členským štátom vytvárať národné 
stratégie, programy a akčné plány
v záujme zlepšenia účasti MSP na týchto 
trhoch. Účinná politika verejného 
obstarávania musí byť premyslená. 
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Vnútroštátne, regionálne a miestne 
orgány musia dôrazne uplatňovať 
pravidlá stanovené v smernici, pričom
z hľadiska vytvárania pracovných miest 
na druhej strane zostáva naďalej 
mimoriadne dôležité vykonávanie 
všeobecných politík určených na podporu 
prístupu MSP k trhom verejného 
obstarávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Verejné zákazky by sa nemali zadávať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Verejní obstarávatelia by mali 
mať možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov v prípade porušenia 
environmentálnych alebo sociálnych 
záväzkov vrátane pravidiel týkajúcich sa 
dostupnosti pre osoby s postihnutím alebo 
iných foriem závažného odborného 
pochybenia, ako je porušovanie pravidiel 
hospodárskej súťaže alebo práv duševného 
vlastníctva.

(34) Verejné zákazky by sa nemali zadávať 
hospodárskym subjektom, ktoré boli 
účastníkmi zločineckej organizácie alebo 
ktoré boli uznané vinnými z korupcie, 
podvodu na úkor finančných záujmov Únie 
alebo z prania špinavých peňazí. 
Neplatenie daní alebo príspevkov na 
sociálne zabezpečenie by sa takisto malo 
sankcionovať povinným vylúčením na 
úrovni Únie. Verejní obstarávatelia by mali 
mať možnosť vylúčiť záujemcov alebo 
uchádzačov v prípade porušenia 
environmentálnych, pracovných alebo 
sociálnych záväzkov vrátane pravidiel 
týkajúcich sa pracovných podmienok, 
kolektívnych dohôd a dostupnosti pre 
osoby s postihnutím, bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci alebo iných 
foriem závažného odborného pochybenia, 
ako je porušovanie pravidiel hospodárskej 
súťaže alebo práv duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 37
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie
a rovnakého zaobchádzania. Tieto kritériá 
by mali zaručiť, aby sa ponuky 
posudzovali v podmienkach efektívnej 
hospodárskej súťaže, ako aj v prípadoch, 
ak verejní obstarávatelia vyžadujú vysoko 
kvalitné práce, tovar a služby, ktoré 
optimálne vyhovujú ich potrebám, napr. ak 
sú vybrané kritériá na vyhodnotenie ponúk 
spojené s výrobným procesom. Výsledkom 
je, že verejní obstarávatelia by mali mať 
možnosť prijať ako kritérium na 
vyhodnotenie ponúk „ekonomicky 
najvýhodnejšiu ponuku“ alebo „najnižšiu 
cenu“, pričom vezmú do úvahy, že
v poslednom prípade môžu voľne stanoviť 
zodpovedajúce normy kvality pomocou 
technických špecifikácií alebo podmienok 
plnenia zákazky.

(37) Zákazky by sa mali zadávať na 
základe objektívnych kritérií, ktoré 
zabezpečia súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie, 
rovnakého zaobchádzania nákladovo-
kvalitatívnej efektívnosti a dôsledné 
uplatňovanie sociálnych noriem. Tieto 
kritériá by mali zaručiť, aby sa ponuky 
posudzovali v podmienkach efektívnej 
hospodárskej súťaže, ako aj v prípadoch, 
ak verejní obstarávatelia vyžadujú vysoko 
kvalitné práce, tovar a služby, ktoré 
optimálne vyhovujú ich potrebám, napr. ak 
sú vybrané kritériá na vyhodnotenie ponúk 
spojené s výrobným procesom. Verejní 
obstarávatelia by preto mali prispôsobiť 
kritéria na vyhodnotenie ponúk s cieľom 
zhodnotiť záujmy verejného 
obstarávateľa v oblasti udržateľnosti;
verejní obstarávatelia môžu tiež voľne 
stanoviť zodpovedajúce normy 
udržateľnosti a kvality pomocou 
technických špecifikácií alebo podmienok 
plnenia zákazky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Keď sa verejní obstarávatelia 
rozhodnú zadať zákazku na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, musia 
stanoviť kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
na základe ktorých budú posudzovať 
uchádzačov s cieľom určiť, ktorý z nich 
ponúka najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou. Určenie týchto kritérií závisí od 
predmetu zákazky, pretože kritériá musia 
umožňovať posúdenie úrovne plnenia 
ponúkanej každým z uchádzačov
z hľadiska predmetu zákazky, ktorý je 
vymedzený v technických špecifikáciách,

(38) Keď sa verejní obstarávatelia 
rozhodnú zadať zákazku na základe 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, musia 
stanoviť kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
na základe ktorých budú posudzovať 
uchádzačov s cieľom určiť, ktorý z nich 
ponúka najlepší pomer medzi kvalitou
a cenou a hospodársku a sociálnu 
udržateľnosť. Určenie týchto kritérií 
závisí od predmetu zákazky, pretože 
kritériá musia umožňovať posúdenie 
úrovne plnenia ponúkanej každým
z uchádzačov z hľadiska predmetu 
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a zmeranie pomeru medzi kvalitou a cenou 
pre každú ponuku. Vybrané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk by verejného 
obstarávateľa ďalej nemali oprávňovať na 
neobmedzenú voľnosť výberu a mala by sa 
nimi zaisťovať možnosť účinnej 
hospodárskej súťaže a mali by ich 
sprevádzať požiadavky, ktoré umožňujú 
efektívne overenie informácií, ktoré 
poskytli uchádzači.

zákazky, ktorý je vymedzený
v technických špecifikáciách, a zmeranie 
pomeru medzi kvalitou a cenou pre každú 
ponuku. Vybrané kritéria na vyhodnotenie 
ponúk by verejného obstarávateľa ďalej 
nemali oprávňovať na neobmedzenú 
voľnosť výberu a mala by sa nimi 
zaisťovať možnosť účinnej hospodárskej 
súťaže a mali by ich sprevádzať 
požiadavky, ktoré umožňujú efektívne 
overenie informácií, ktoré poskytli 
uchádzači.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces, konkrétny spôsob poskytovania 
služieb alebo konkrétny postup pre 
ktorúkoľvek inú fázu životného cyklu 
výrobku alebo služby za predpokladu, že 
sú spojené s predmetom verejnej zákazky.
S cieľom lepšie integrovať sociálne 
aspekty do verejného obstarávania, 
obstarávatelia takisto môžu mať možnosť 
zahrnúť do kritéria na vyhodnotenie 
ponúk, ktorým je ekonomicky 
najvýhodnejšia ponuka, charakteristiky 
týkajúce sa pracovných podmienok osôb, 
ktoré sa priamo podieľajú na danom 
procese výroby alebo poskytovania služby. 
Takéto charakteristiky sa môžu týkať len 
ochrany zdravia pracovníkov podieľajúcich 
sa na výrobnom procese alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
prístupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa

(41) Okrem toho v technických 
špecifikáciách a kritériách na vyhodnotenie 
ponúk by verejní obstarávatelia mali mať 
možnosť odkazovať na konkrétny výrobný 
proces vrátane napríklad sociálnych
a environmentálnych hľadísk, konkrétny 
spôsob poskytovania služieb alebo 
konkrétny postup pre ktorúkoľvek inú fázu 
životného cyklu výrobku alebo služby za 
predpokladu, že sú spojené s predmetom 
verejnej zákazky. Pravidlo súvislosti
s predmetom zákazky by sa malo vykladať
v širšom zmysle. S cieľom lepšie 
integrovať sociálne aspekty do verejného 
obstarávania môžu teda obstarávatelia teda 
zahrnúť do technických špecifikácií
a kritérií na vyhodnotenie ponúk 
charakteristiky týkajúce sa pracovných 
podmienok osôb, ktoré sa priamo podieľajú 
na danom procese výroby alebo 
poskytovania služby. Takéto 
charakteristiky sa môžu týkať napríklad
ochrany zdravia pracovníkov podieľajúcich 
sa na výrobnom procese , rodovej 
rovnováhy, prístupu k odbornému 
vzdelávaniu priamo na mieste, zapojenia 
užívateľov a konzultácií s nimi, ľudských 
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v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES 
zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb
a tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako kritérium na vyhodnotenie 
ponúk organizáciu, kvalifikáciu
a skúsenosti pracovníkov určených na 
plnenie danej zákazky, pretože to môže 
mať vplyv na kvalitu a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

práv, etického obchodu alebo zvýhodnenia 
sociálnej integrácie znevýhodnených osôb 
alebo členov zraniteľných skupín v rámci 
osôb určených na plnenie zákazky vrátane 
prístupnosti pre osoby s postihnutím. 
Všetky kritériá na vyhodnotenie ponúk, 
ktoré obsahujú takéto charakteristiky, by sa
v každom prípade mali naďalej 
obmedzovať na tie charakteristiky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na pracovníkov
v ich pracovnom prostredí. Mali by sa 
uplatňovať tak, aby priamo alebo nepriamo 
nediskriminovali hospodárske subjekty
z iných členských štátov alebo z tretích 
krajín, ktoré sú zmluvnými stranami 
Dohody o vládnom obstarávaní alebo 
dohôd o voľnom obchode, v ktorých je 
Únia zmluvnou stranou. Pre zákazky na 
poskytnutie služieb a zákazky, ktoré 
zahŕňajú návrh prác, by verejní 
obstarávatelia mali mať takisto možnosť 
využívať ako technické špecifikácie alebo 
kritériá na vyhodnotenie ponúk 
organizáciu, kvalifikáciu a skúsenosti 
pracovníkov určených na plnenie danej 
zákazky, pretože to môže mať vplyv na 
kvalitu, udržateľnosť a plnenie zákazky,
a tým aj na ekonomickú hodnotu ponuky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa predmetu zákazky a sú uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v predbežnom 
informatívnom oznámení použitom ako 
výzva na súťaž alebo v podkladoch
k obstarávaniu. Môžu byť určené najmä
v prospech odborného vzdelávania priamo 
na mieste výkonu práce, zamestnávania 
osôb, ktoré majú problémy so začlenením 

(43) Podmienky plnenia zákazky sú 
zlučiteľné s touto smernicou, pokiaľ nie sú 
priamo alebo nepriamo diskriminačné, 
týkajú sa priamo predmetu zákazky a sú 
uvedené v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania, v predbežnom 
informatívnom oznámení použitom ako 
výzva na súťaž alebo v podkladoch
k obstarávaniu. Môžu byť určené najmä
v prospech odborného vzdelávania priamo 
na mieste výkonu práce, zamestnávania 
osôb, ktoré majú problémy so začlenením 
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sa do spoločnosti, boja proti 
nezamestnanosti, ochrany životného 
prostredia alebo dobrých životných 
podmienok zvierat. Okrem iného je možné 
sa zmieniť napríklad o požiadavkách –
platných počas plnenia zákazky – na nábor 
dlhodobo nezamestnaných alebo 
na vykonanie opatrení odbornej prípravy 
pre nezamestnaných alebo mládež, 
na podstatné plnenie základných 
dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO), aj keď takéto dohovory neboli 
implementované do vnútroštátneho práva,
a na nábor vyššieho počtu znevýhodnených 
osôb, ako to vyžadujú vnútroštátne právne 
predpisy.

sa do spoločnosti, boja proti 
nezamestnanosti, ochrany životného 
prostredia alebo dobrých životných 
podmienok zvierat. Okrem iného je možné 
sa zmieniť napríklad o požiadavkách –
platných počas plnenia zákazky – na nábor 
dlhodobo nezamestnaných, mladých 
nezamestnaných ľudí, osôb so 
zdravotným postihnutím, žien alebo 
na vykonanie opatrení odbornej prípravy 
pre nezamestnaných alebo mládež, 
na podstatné plnenie základných 
dohovorov Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO) a zároveň dodržiavania 
zásady subsidiarity, aj keď takéto 
dohovory neboli implementované do 
vnútroštátneho práva, a na nábor vyššieho 
počtu znevýhodnených osôb, ako to 
vyžadujú vnútroštátne právne predpisy. .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 44a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44a) Ustanovenia tejto smernice by mali 
rešpektovať rôzne modely trhov práce
v členských štátoch vrátane modelov,
v ktorých sa uplatňujú kolektívne dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 44b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44b) Členské štáty by mali mať možnosť 
využívať zmluvné doložky obsahujúce 
ustanovenia o dodržiavaní kolektívnych 
dohôd, pokiaľ sa to spomína v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania alebo
v zadávacích podkladoch verejného 
obstarávateľa, aby sa dodržala zásada 
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transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) V súlade so zásadami rovnakého 
zaobchádzania a transparentnosti by 
úspešný uchádzač nemal byť nahradený 
iným hospodárskym subjektom bez 
opätovného otvorenia zákazky 
hospodárskej súťaži. Úspešný uchádzač 
plniaci zákazku však môže počas plnenia 
zákazky podliehať určitým štrukturálnym 
zmenám, ako sú čisto vnútorné 
reorganizácie, fúzie a akvizície alebo 
platobná neschopnosť. Takéto štrukturálne 
zmeny by si nemali automaticky 
vyžadovať nové obstarávacie konanie pre 
všetky verejné zákazky vykonávané týmto 
podnikom.

(47) V súlade so zásadami rovnakého 
zaobchádzania, objektívnosti
a transparentnosti by úspešný uchádzač 
nemal byť nahradený iným hospodárskym 
subjektom bez opätovného otvorenia 
zákazky hospodárskej súťaži. Úspešný 
uchádzač plniaci zákazku však môže počas 
plnenia zákazky podliehať určitým 
štrukturálnym zmenám, ako sú čisto 
vnútorné reorganizácie, fúzie a akvizície 
alebo platobná neschopnosť. Takéto 
štrukturálne zmeny by si nemali 
automaticky vyžadovať nové obstarávacie 
konanie pre všetky verejné zákazky 
vykonávané týmto podnikom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Touto smernicou nie je dotknuté právo 
orgánov verejnej správy na všetkých 
úrovniach rozhodnúť, či, ako a do akej 
miery chcú vykonávať verejné funkcie 
samy. Orgány verejnej správy môžu 
vykonávať úlohy vo verejnom záujme 
využívaním svojich vlastných zdrojov bez 
toho, aby sa museli obracať na vonkajšie 
hospodárske subjekty. Môžu tak urobiť
v spolupráci s inými orgánmi verejnej 
správy.
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Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, že zostáva úlohou členských štátov rozhodnúť, či a do akej miery chcú 
samy vykonávať verejné funkcie a ako to chcú robiť. Táto sloboda je uvedená v Lisabonskej 
zmluve v článku 4 ods. 2 ZEÚ, ktorá uznáva právo na regionálnu a miestnu samosprávu. 
Protokol č. 26 o službách všeobecného záujmu a článok 14 ZFEÚ posilňuje vnútroštátne
a miestne zodpovednosti pri poskytovaní, obstarávaní a organizovaní služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 2 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22. „životný cyklus“ znamená všetky po 
sebe nasledujúce a/alebo vzájomne
prepojené fázy (vrátane výroby, dopravy, 
používania a údržby) existencie výrobku 
alebo prác alebo poskytovania služby, od 
získania surovín, cez výrobu zdrojov až po 
likvidáciu, odstránenie a ukončenie;

22. „životný cyklus“ znamená všetky po 
sebe nasledujúce a/alebo vzájomne 
prepojené fázy (vrátane výroby, dopravy, 
inštalácie, používania a údržby) existencie 
výrobku alebo prác alebo poskytovania 
služby, od získania surovín alebo výroby 
zdrojov až po likvidáciu, odstránenie
a ukončenie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) rozhodcovské a zmierovacie služby; (c) rozhodcovské a zmierovacie služby 
vrátane služieb rozhodovania o sporoch;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zákazka, ktorú verejný obstarávateľ 
zadal inej právnickej osobe, nepatrí do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sú 

1. Zákazka, ktorú verejný obstarávateľ 
zadal inej právnickej osobe, nepatrí do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sú 
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splnené tieto kumulatívne podmienky: splnené tieto kumulatívne podmienky: 
(a) verejný obstarávateľ vykonáva nad 
príslušnou právnickou osobou kontrolu 
podobnú kontrole, ktorú vykonáva nad 
vlastnými organizačnými zložkami;

(a) verejný obstarávateľ vykonáva nad 
príslušnou právnickou osobou kontrolu 
podobnú kontrole, ktorú vykonáva nad 
vlastnými organizačnými zložkami;

(b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

(b) prinajmenšom 80 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

(c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je 
žiadna účasť súkromných investorov.

(c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je 
žiadna účasť súkromných investorov
s výnimkou právne vymožiteľných foriem 
súkromnej účasti.

Verejný obstarávateľ sa považuje za 
obstarávateľa vykonávajúceho nad 
právnickou osobou kontrolu podobnú tej, 
ktorú vykonáva nad vlastnými 
organizačnými zložkami v zmysle prvého 
pododseku písm. a), ak má rozhodujúci 
vplyv na strategické ciele, ako aj významné 
rozhodnutia kontrolovanej právnickej 
osoby.

Verejný obstarávateľ sa považuje za 
obstarávateľa vykonávajúceho nad 
právnickou osobou kontrolu podobnú tej, 
ktorú vykonáva nad vlastnými 
organizačnými zložkami v zmysle prvého 
pododseku písm. a), ak má rozhodujúci 
vplyv na strategické ciele, ako aj významné 
rozhodnutia kontrolovanej právnickej 
osoby.

2. Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak 
kontrolovaný subjekt, ktorý je verejným 
obstarávateľom, zadá zákazku svojmu 
kontrolujúcemu subjektu alebo inej 
právnickej osobe, ktorá je kontrolovaná 
rovnakým verejným obstarávateľom, za 
predpokladu, že v právnickej osobe, ktorej 
sa zadáva verejná zákazka, nie je žiadna 
účasť súkromných investorov.

2. Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak 
kontrolovaný subjekt, ktorý je verejným 
obstarávateľom, zadá zákazku svojmu 
kontrolujúcemu subjektu alebo subjektom
alebo inej právnickej osobe, ktorá je 
kontrolovaná rovnakým verejným 
obstarávateľom, za predpokladu, že
v právnickej osobe, ktorej sa zadáva 
verejná zákazka, nie je žiadna účasť 
súkromných investorov s výnimkou právne 
vymožiteľných foriem súkromnej účasti.

3. Verejný obstarávateľ, ktorý nad 
právnickou osobou nevykonáva kontrolu
v zmysle odseku 1, môže napriek tomu 
zadať verejnú zákazku právnickej osobe, 
ktorú kontroluje spoločne s inými 
verejnými obstarávateľmi, bez uplatnenia
tejto smernice, a to v prípade, ak sú 
splnené tieto podmienky:

3. Verejný obstarávateľ, ktorý nad 
právnickou osobou nevykonáva kontrolu
v zmysle odseku 1, môže napriek tomu 
zadať verejnú zákazku mimo rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice právnickej 
osobe, ktorú kontroluje spoločne s inými 
verejnými obstarávateľmi, bez uplatnenia 
tejto smernice a právnická osoba, nad 
ktorou vykonáva verejný obstarávateľ 
alebo obstarávatelia kontrolu, môže 
získať tovary a služby od týchto verejných 
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vlastníkov bez uplatňovania tejto 
smernice, a to v prípade, ak sú splnené 
tieto podmienky:

(a) verejní obstarávatelia vykonávajú nad 
príslušnou právnickou osobou spoločnú 
kontrolu podobnú kontrole, ktorú 
vykonávajú nad vlastnými organizačnými 
zložkami;

(a) verejní obstarávatelia vykonávajú nad 
príslušnou právnickou osobou spoločnú 
kontrolu podobnú kontrole, ktorú 
vykonávajú nad vlastnými organizačnými 
zložkami;

(b) prinajmenšom 90 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúcich verejných obstarávateľov 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
tými istými verejnými obstarávateľmi;

(b) prinajmenšom 80 % činností danej 
právnickej osoby sa vykonáva pre 
kontrolujúceho verejného obstarávateľa 
alebo iné právnické osoby kontrolované 
daným verejným obstarávateľom;

(c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je 
žiadna účasť súkromných investorov.

(c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je 
žiadna účasť súkromných investorov
s výnimkou právne vymožiteľných foriem 
súkromnej účasti.

Na účely písm. a) sa verejní obstarávatelia 
považujú za verejných obstarávateľov, 
ktorí spoločne kontrolujú právnickú osobu, 
ak sú splnené tieto kumulatívne 
podmienky:

Na účely písm. a) sa verejní obstarávatelia 
považujú za verejných obstarávateľov, 
ktorí spoločne kontrolujú právnickú osobu, 
ak sú splnené tieto kumulatívne 
podmienky:

(a) orgány kontrolovanej právnickej osoby
s rozhodovacími právomocami pozostávajú 
zo zástupcov všetkých zúčastnených 
verejných obstarávateľov;

(a) orgány kontrolovanej právnickej osoby
s rozhodovacími právomocami pozostávajú 
zo zástupcov všetkých zúčastnených 
verejných obstarávateľov, pričom jeden 
zástupca môže zastupovať jedného alebo 
viacerých zúčastnených verejných 
obstarávateľov;

(b) títo verejní obstarávatelia dokážu 
spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na 
strategické ciele a významné rozhodnutia 
kontrolovanej právnickej osoby;

(b) títo verejní obstarávatelia dokážu 
spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na 
strategické ciele a významné rozhodnutia 
kontrolovanej právnickej osoby;

(c) kontrolovaná právnická osoba 
nesleduje záujmy, ktoré sa odlišujú od 
záujmov orgánov verejnej správy, ku 
ktorým je pridružená;

(d) kontrolovanej právnickej osobe 
neplynú z verejných zákaziek verejných 
obstarávateľov žiadne zisky, s výnimkou 
náhrady skutočných nákladov.

(d) kontrolovanej právnickej osobe 
neplynú z verejných zákaziek verejných 
obstarávateľov žiadne zisky, s výnimkou 
náhrady skutočných nákladov.

4. Dohoda uzatvorená medzi dvoma alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi sa 
nepovažuje za verejnú zákazku v zmysle 

4. Dohoda uzatvorená medzi dvoma alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi sa 
nepovažuje za verejnú zákazku v zmysle 
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článku 2 bodu (6) tejto smernice, ak sú 
splnené tieto kumulatívne podmienky:

článku 2 bodu (6) tejto smernice, a teda 
nepatrí do pôsobnosti tejto smernice, ak sú 
splnené tieto kumulatívne podmienky:

(a) dohodou sa zakladá skutočná 
spolupráca medzi zúčastnenými verejnými 
obstarávateľmi, ktorá je zameraná na 
spoločné vykonávanie ich úloh služby vo 
verejnom záujme a zahŕňa vzájomné 
práva a povinnosti zmluvných strán;

(a) účelom partnerstva je plnenie úlohy vo 
verejnom záujme, ktorá bola uložená 
všetkým zúčastneným verejným orgánom;

(b) dohoda sa riadi iba aspektmi týkajúcimi 
sa verejného záujmu;

(b) dohoda sa riadi iba aspektmi týkajúcimi 
sa verejného záujmu;

(c) zúčastnení verejní obstarávatelia 
nevykonávajú na otvorenom trhu viac ako 
10 % (vyjadrenie na základe obratu) 
činností, ktoré sú podstatné v súvislosti
s dohodou;

(c) zúčastnení verejní obstarávatelia 
nevykonávajú na otvorenom trhu viac ako 
20 % (vyjadrenie na základe obratu) 
činností, ktoré sú podstatné v súvislosti
s dohodou;

(d) dohoda nezahŕňa finančné prevody 
medzi zúčastnenými verejnými 
obstarávateľmi, s výnimkou prevodov na 
náhradu skutočných nákladov na práce, 
služby alebo tovar;

(d) dohoda nezahŕňa finančné prevody 
medzi zúčastnenými verejnými 
obstarávateľmi, s výnimkou prevodov na 
náhradu skutočných nákladov na práce, 
služby alebo tovar;

(e) v prípade žiadneho dotknutého 
verejného obstarávateľa neexistuje účasť 
súkromných investorov.

(e) úlohu vykonávajú výlučne dotknuté 
verejné orgány, v prípade žiadneho 
dotknutého verejného obstarávateľa 
neexistuje účasť súkromných investorov
s výnimkou foriem právne vymožiteľnej 
súkromnej účasti.

5. Skutočnosť, že neexistuje účasť 
súkromných investorov podľa odsekov 1 
až 4, sa overí pri zadávaní zákazky alebo 
uzatváraní dohody.

5. Skutočnosť, že neexistuje aktívna účasť 
súkromných investorov podľa odsekov 1 
až 4, sa overí pri zadávaní zákazky alebo 
uzatváraní dohody.

Vylúčenia stanovené v odsekoch 1 až 4 sa 
prestávajú uplatňovať v okamihu, keď 
vznikne účasť súkromného investora, čo 
má za následok, že prebiehajúce zákazky 
sa musia otvoriť hospodárskej súťaži 
prostredníctvom riadnych obstarávacích 
konaní.

Vylúčenia stanovené v odsekoch 1 až 4 sa 
prestávajú uplatňovať v okamihu, keď 
vznikne účasť súkromného investora, 
výnimkou právne vymožiteľných foriem 

súkromnej účasti, čo má za následok, že 
prebiehajúce zákazky sa musia otvoriť 
hospodárskej súťaži prostredníctvom 
riadnych obstarávacích konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
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Návrh smernice
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zásady obstarávania Účel a zásady obstarávania

-1. Účelom tejto smernice je zaručiť 
efektívne využívanie verejných finančných 
prostriedkov, presadzovať kvalitné 
obstarávanie, posilniť hospodársku súťaž
a fungovanie trhov verejného 
obstarávania a zaručiť rovnaké 
príležitosti pre spoločnosti a ostatné 
subjekty prostredníctvom zmlúv na 
dodávky, služby a verejné práce na 
základe konkurenčného stanovovania 
cien pre verejné obstarávanie. Verejné 
obstarávanie sa použije na dosiahnutie 
inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a na podporu 
spoločných spoločenských cieľov
a poskytnutie tovarov a služieb vysokej 
kvality. Verejné orgány na všetkých 
úrovniach majú právo rozhodnúť o tom, 
ako chcú obstarávať a organizovať svoje 
služby.

1. Verejní obstarávatelia zaobchádzajú
s hospodárskymi subjektmi rovnako
a nediskriminačne a konajú transparentne
a primerane. Obstarávanie sa nenavrhuje
s cieľom vylúčiť ho z rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice alebo s cieľom umelo zúžiť 
hospodársku súťaž.

1. Verejní obstarávatelia zaobchádzajú
s hospodárskymi subjektmi rovnako
a nediskriminačne a konajú transparentne
a primerane. Podrobnosti verejných zmlúv 
sa zverejnia. Obstarávanie sa nenavrhuje
s cieľom vylúčiť ho z rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice alebo s cieľom umelo zúžiť 
hospodársku súťaž.

1a. Hospodárske subjekty dodržiavajú 
povinnosti stanovené v právnych 
predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch a/alebo
v kolektívnych zmluvách v oblasti 
sociálnej ochrany a ochrany 
zamestnanosti, a pracovných 
podmienkach a právnych predpisoch
v oblasti životného prostredia uvedených
v prílohe XI, ktoré sa uplatňujú
v členskom štáte, regióne alebo lokalite, 
kde sa majú vykonať práce alebo služby. 
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Táto smernica nebráni členským štátom 
dodržiavať dohovor č. 94 ILO
o pracovných doložkách vo verejných 
zmluvách. Verejní obstarávatelia overia, 
že zmluvní partneri majú dobrú povesť
a závažne neporušujú vnútroštátne ani 
medzinárodné právne predpisy v oblasti 
životného prostredia a v sociálnej, 
pracovnej alebo inej oblasti.
1b. Verejní obstarávatelia sa v rámci 
politiky obstarávania zameriavajú na 
dosiahnutie „najlepšej hodnoty“. 
Dosahuje sa to prostredníctvom zadania 
verejnej zákazky hospodársky 
najvýhodnejšej a najudržateľnejšej 
ponuke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu vyhradiť právo 
účasti na verejných obstarávacích 
konaniach pre chránené pracovné dielne 
alebo hospodárske subjekty, ktorých 
hlavným cieľom je sociálna
a profesionálna integrácia postihnutých 
alebo znevýhodnených pracovníkov alebo 
zabezpečiť, aby sa takéto zákazky 
realizovali v rámci programov chránených 
pracovných miest za predpokladu, že viac 
ako 30 % zamestnancov týchto dielní, 
hospodárskych subjektov alebo programov 
tvoria postihnutí alebo znevýhodnení 
pracovníci.

1. Členské štáty môžu vyhradiť právo 
účasti na verejných obstarávacích 
konaniach pre chránené pracovné dielne 
alebo hospodárske subjekty, ktorých 
hlavným cieľom je sociálna
a profesionálna integrácia postihnutých 
alebo znevýhodnených pracovníkov alebo 
zabezpečiť, aby sa takéto zákazky 
realizovali v rámci programov chránených 
pracovných miest za predpokladu, že viac 
ako 30 % zamestnancov týchto dielní, 
hospodárskych subjektov alebo programov 
tvoria postihnutí a/alebo znevýhodnené 
osoby. Medzi znevýhodnené osoby patria 
napríklad nezamestnaní, ľudia
s mimoriadnymi problémami pri 
začleňovaní, ľudia ohrození rizikom 
vylúčenia, príslušníci zraniteľných skupín
a príslušníci znevýhodnených menšín. 
Výzva na súťaž môže obsahovať odkaz na 
toto ustanovenie.
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Odôvodnenie
Treba špecifikovať pojem „znevýhodnené osoby“, keďže je oveľa širší a zahŕňa nielen 
zdravotne postihnuté osoby uvedené v súčasnej smernici. Táto definícia vytvára väčšiu právnu 
jasnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskumné a inovačné projekty zamerané 
na uspokojenie potrieb určených verejným 
obstarávateľom, ktoré nie je možné 
uspokojiť existujúcimi riešeniami, môžu 
predložiť len tie hospodárske subjekty, 
ktoré verejný obstarávateľ vyzve potom, čo 
posúdi požadované informácie. Zákazka sa 
zadáva výlučne na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, ktorým je 
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
v súlade s článkom 66 ods. 1 písm. a).

Výskumné a inovačné projekty zamerané 
na uspokojenie potrieb určených verejným 
obstarávateľom, ktoré nie je možné 
uspokojiť existujúcimi riešeniami, môžu 
predložiť len tie hospodárske subjekty, 
ktoré verejný obstarávateľ vyzve potom, čo 
posúdi požadované informácie. Zákazka sa 
zadáva výlučne na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, ktorým je 
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
v súlade s článkom 66 ods. 1 písm. a) a 66 
ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Požiadavky sa obmedzia na predmet 
zmluvy a verejný obstarávateľ musí byť 
schopný vykonávať nadväzujúce aktivity
a kontrolovať plnenie požiadaviek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby tým boli dotknuté záväzné Bez toho, aby tým boli dotknuté záväzné 
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vnútroštátne technické pravidlá, pokiaľ sú 
zlučiteľné s právom Únie, technické 
špecifikácie sa formulujú jedným z týchto 
spôsobov:

vnútroštátne technické pravidlá, pokiaľ sú 
zlučiteľné s právom Únie, technické 
špecifikácie sa formulujú v tomto poradí 
priorít:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 3 – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) odkazom na technické špecifikácie
a podľa priority na: vnútroštátne normy, 
ktorými sa transponujú európske normy, 
európske technické osvedčenia, spoločné 
technické špecifikácie, medzinárodné 
normy, iné technické referenčné systémy 
zavedené európskymi úradmi pre 
normalizáciu alebo, ak neexistujú, 
odkazom na vnútroštátne normy, 
vnútroštátne technické osvedčenia alebo 
vnútroštátne technické špecifikácie 
týkajúce sa dizajnu, výpočtu, vykonania 
prác a použitia tovaru; každý odkaz je 
doplnený slovami „alebo rovnocenné“;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) buď odkazom na technické 
špecifikácie a podľa uprednostňovaného 
poradia na: vnútroštátne normy, ktorými 
sa transponujú európske normy, európske 
technické osvedčenia, spoločné technické 
špecifikácie, medzinárodné normy, iné 
technické referenčné systémy zavedené 
európskymi úradmi pre normalizáciu 
alebo, ak takéto špecifikácie neexistujú, 
odkazom na vnútroštátne normy, 
vnútroštátne technické osvedčenia alebo 

vypúšťa sa
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vnútroštátne technické špecifikácie 
týkajúce sa dizajnu, kalkulácií, vykonania 
prác a použitia tovaru; každý odkaz je 
doplnený slovami „alebo rovnocenné“;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) pomocou výkonnostných 
alebo funkčných požiadaviek uvedených
v písm. a) s odkazom na technické 
špecifikácie uvedené v písm. b) ako 
prostriedku predpokladajúceho súlad
s takýmito výkonnostnými alebo 
funkčnými požiadavkami;

(c) pomocou výkonnostných 
alebo funkčných požiadaviek uvedených
v písm. a) s odkazom na technické 
špecifikácie uvedené v bode (–1) ako 
prostriedku predpokladajúceho súlad
s takýmito výkonnostnými alebo 
funkčnými požiadavkami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) odkazom na technické špecifikácie 
uvedené v písm. b) pre určité 
charakteristiky a odkazom na výkonnostné 
alebo funkčné požiadavky uvedené
v písmene a) pre ostatné charakteristiky.

(d) odkazom na technické špecifikácie 
uvedené v bode (–1) pre určité 
charakteristiky a odkazom na výkonnostné 
alebo funkčné požiadavky uvedené
v písmene a) pre ostatné charakteristiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak verejní obstarávatelia stanovujú 
environmentálne, sociálne alebo iné 
charakteristiky prác, tovaru alebo služieb 
pomocou výkonnostných alebo funkčných 
požiadaviek podľa článku 40 ods. 3 písm. 

Ak verejní obstarávatelia stanovujú 
environmentálne, sociálne alebo iné 
charakteristiky prác, tovaru alebo služieb 
pomocou výkonnostných alebo funkčných 
požiadaviek podľa článku 40 ods. 3 písm. 
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a), môžu požadovať, aby tieto práce, 
služby alebo tovar boli označené osobitnou 
značkou, za predpokladu, že sú splnené 
všetky tieto podmienky:

a), môžu požadovať, aby tieto práce, 
služby alebo tovar boli označené 
značkami, za predpokladu, že sú splnené 
všetky tieto podmienky:

(a) požiadavky týkajúce sa značky sa 
vzťahujú len na charakteristiky, ktoré sú 
spojené s predmetom zákazky a ktoré sú 
vhodné na vymedzenie charakteristík prác, 
tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom 
zákazky;

(a) požiadavky týkajúce sa značky sa 
vzťahujú len na charakteristiky, ktoré sú 
spojené s predmetom zákazky alebo 
vyprodukovaním predmetu zmluvy a ktoré 
sú vhodné na vymedzenie charakteristík 
prác, tovaru alebo služieb, ktoré sú 
predmetom zákazky;

(b) požiadavky týkajúce sa značky sú 
vypracované na základe vedeckých 
informácií alebo sa zakladajú na iných 
objektívne overiteľných
a nediskriminačných kritériách;

(b) požiadavky týkajúce sa značky sú 
vypracované na základe vedeckých 
informácií alebo sa zakladajú na iných 
objektívne overiteľných
a nediskriminačných kritériách;

(c) značky sa stanovujú v rámci otvoreného
a transparentného konania, na ktorom sa 
môžu zúčastniť všetky zainteresované 
strany, ako sú orgány štátnej správy, 
spotrebitelia, výrobcovia, distribútori
a environmentálne organizácie;

(c) značky sa stanovujú v rámci otvoreného
a transparentného konania, na ktorom sa 
môžu zúčastniť všetky zainteresované 
strany, ako sú orgány štátnej správy, 
spotrebitelia, výrobcovia, distribútori, 
sociálni partneri, environmentálne
a sociálne organizácie;

(d) značky sú prístupné všetkým 
zainteresovaným stranám;

(d) značky sú prístupné všetkým 
zainteresovaným stranám;

(e) kritériá značky sú stanovené treťou 
stranou, ktorá je nezávislá od 
hospodárskeho subjektu, ktorý žiada
o značku.

(e) pridelenie a overenie značky vykonáva 
tretia strana, ktorá je nezávislá od 
hospodárskeho subjektu, ktorý žiada
o značku.

Verejní obstarávatelia, ktorí vyžadujú 
konkrétnu značku, prijímajú všetky 
rovnocenné značky, ktoré spĺňajú 
požiadavky značky, ktorú uviedli. Pri 
výrobkoch bez značky verejní 
obstarávatelia prijímajú aj technickú 
dokumentáciu výrobcu alebo iné vhodné 
dôkazové prostriedky.

Verejní obstarávatelia, ktorí vyžadujú 
značku, prijímajú všetky rovnocenné 
značky, ktoré spĺňajú požiadavky značky, 
ktorú uviedli. Pri výrobkoch bez značky 
verejní obstarávatelia môžu prijímať aj 
technickú dokumentáciu výrobcu alebo iné 
vhodné dôkazové prostriedky 
rovnocennosti. Bremeno preukázania 
rovnocennosti s konkrétnou značkou by 
mali niesť tí účastníci verejnej súťaže, 
ktorí uvádzajú rovnocennosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
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Návrh smernice
Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Verejní obstarávatelia sa môžu 
rozhodnúť, že nezadajú zákazku 
uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu 
ponuku, keď zistia, že ponuka nie je
v súlade, aspoň rovnocenným spôsobom,
s povinnosťami stanovenými v právnych 
predpisoch Únie v oblasti sociálneho
a pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo 
ustanoveniami medzinárodného sociálneho
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XI.

2. Verejní obstarávatelia rozhodnú, že 
nezadajú zákazku uchádzačovi, ktorý 
predložil najlepšiu ponuku, keď zistia, že 
ponuka nie je v súlade s povinnosťami 
stanovenými v právnych predpisoch Únie 
alebo vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch a/alebo kolektívnych 
dohodách v oblasti sociálnych ustanovení 
alebo ustanovení o ochrane zamestnania
a pracovných podmienkach alebo 
ustanovení medzinárodného sociálneho
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XI, ktoré platia na v členskom štáte, 
regióne alebo na mieste vykonávania 
práce, poskytovania služby alebo dodávky, 
alebo s ustanoveniami medzinárodného 
sociálneho a environmentálneho práva 
podľa prílohy XI, za predpokladu, že sú 
prepojené s predmetom zákazky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 55 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ea) obchodovanie s ľuďmi, využívanie 
detskej práce alebo iné zločiny proti 
ľudským právam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Z účasti na zákazke bude vylúčený 
každý hospodársky subjekt, pri ktorom 
verejný obstarávateľ vie o rozhodnutí

2. Z účasti na zákazke bude vylúčený 
každý hospodársky subjekt, pri ktorom 
verejný obstarávateľ vie o rozhodnutí
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s účinnosťou res judicata, ktorým sa 
stanovuje, že subjekt si nesplnil povinnosti 
týkajúce sa platby daní alebo príspevkov 
na sociálne zabezpečenie v súlade
s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej 
je zriadený, alebo členského štátu 
verejného obstarávateľa.

s účinnosťou res judicata, ktorým sa 
stanovuje, že subjekt si nesplnil povinnosti 
týkajúce sa platby daní, mzdy príspevkov 
na sociálne zabezpečenie alebo iné 
základné ustanovenia v oblasti sociálnych 
ustanovení alebo ustanovení o ochrane 
zamestnania a pracovných podmienkach
v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny,
v ktorej je zriadený, alebo členského štátu 
verejného obstarávateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 55 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) ak vie o akomkoľvek porušení 
povinností stanovených právnymi 
predpismi Únie v oblasti sociálneho
a pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo ustanovení 
medzinárodného sociálneho
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XI. Súlad s právnymi predpismi Únie alebo 
medzinárodnými ustanoveniami zahŕňa aj 
súlad rovnocenným spôsobom;

(a) ak vie o akomkoľvek inom porušení 
povinností stanovených právnymi 
predpismi Únie v oblasti sociálneho
a pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo ustanovení 
medzinárodného sociálneho
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XI. Súlad s právnymi predpismi Únie alebo 
medzinárodnými ustanoveniami zahŕňa aj 
súlad rovnocenným spôsobom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 55 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) ak verejný obstarávateľ môže 
akýmkoľvek prostriedkom preukázať, že 
hospodársky subjekt sa dopustil závažného 
odborného pochybenia;

(c) ak verejný obstarávateľ môže 
akýmkoľvek prostriedkom preukázať, že 
hospodársky subjekt sa dopustil závažného 
odborného pochybenia, keď závažným 
spôsobom konal proti vnútroštátnym 
sociálnym, environmentálnym alebo 
pracovným zákonom domovskej krajiny 
alebo krajiny verejného obstarávateľa 
alebo závažne zanedbal zdravie
a bezpečnosť pracovníkov;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 55 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý záujemca alebo uchádzač, ktorý sa 
nachádza v jednej zo situácií uvedených
v odsekoch 1, 2 a 3, môže verejnému 
obstarávateľovi poskytnúť dôkazy 
preukazujúce jeho spoľahlivosť napriek 
existencii relevantného dôvodu na 
vylúčenie.

Ak záujemca alebo uchádzač, ktorý sa 
nachádza v jednej zo situácií uvedených
v odsekoch 1, 2 a 3, poskytne verejnému 
obstarávateľovi dôkazy preukazujúce jeho 
spoľahlivosť alebo spoľahlivosť 
subdodávateľov (podľa situácie) napriek 
existencii relevantného dôvodu na 
vylúčenie, verejný obstarávateľ môže 
znovu zvážiť vylúčenie z verejnej súťaže.

Odôvodnenie

Je dôležité obrátiť výklad tohto článku. Subjekt by nemal sám „očisťovať“ svoje meno, ale 
malo by byť úlohou verejného obstarávateľa prijať rozhodnutie proti vylúčeniu, ak sú 
poskytnuté dôkazy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 60 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Dôkazy o tom, že záujemcovia alebo 
uchádzači pri vypracovávaní svojej 
ponuky zohľadnili povinnosti týkajúce sa 
ustanovení o daniach, ochrane životného 
prostredia, sociálnej ochrane a ochrane 
zamestnanosti a pracovných podmienok, 
ktoré sú platné v členskom štáte, regióne 
alebo na mieste, kde sa majú uskutočniť 
práce alebo poskytnúť služby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 66
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby tým boli dotknuté 
vnútroštátne zákony, iné právne predpisy 
alebo správne opatrenia týkajúce sa 
odmeňovania za určité služby, je kritériom, 
na základe ktorého verejní obstarávatelia 
zadávajú verejné zákazky, jedno z týchto 
kritérií:

Bez toho, aby tým boli dotknuté 
vnútroštátne zákony, iné právne predpisy 
alebo správne opatrenia týkajúce sa 
odmeňovania za určité služby, je kritériom, 
na základe ktorého verejní obstarávatelia 
zadávajú verejné zákazky, predloženie 
ekonomicky najvýhodnejšej
a najudržateľnejšej ponuky.

(a) ekonomicky najvýhodnejšia ponuka;
(b) najnižšia cena.
Náklady sa môžu posudzovať výlučne na 
základe ceny alebo použitím prístupu 
efektívnosti nákladov, ako napr. náklady na 
životný cyklus podľa článku 67, podľa 
tohto, ako sa rozhodne verejný 
obstarávateľ.

Náklady sa posudzujú použitím prístupu 
efektívnosti nákladov, ako napr. prístupu 
nákladov na životný cyklus podľa 
podmienok stanovených v článku 67.

2. Ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka uvedená v odseku 1 písm. 
a) z hľadiska verejného 
obstarávateľa sa určí na základe 
kritérií spojených s predmetom 
dotknutej verejnej zákazky. Popri 
cene alebo nákladoch uvedených
v odseku 1 písm. b) medzi tieto 
kritériá patria aj iné kritériá 
spojené s predmetom dotknutej 
verejnej zákazky ako napr.:

2. Ekonomicky najvýhodnejšia
a najudržateľnejšia ponuka sa určí na 
základe kritérií súvisiacich s predmetom 
dotknutej verejnej zákazky. Popri cene 
alebo nákladoch vrátane nákladov na 
životný cyklus uvedených v článku 67 
medzi tieto kritériá patria aj iné kritériá 
súvisiace s predmetom dotknutej verejnej 
zákazky ako napr.:

(a) kvalita vrátane technického prínosu, 
estetických a funkčných charakteristík, 
prístupnosti, dizajnu pre všetkých 
užívateľov, environmentálnych 
charakteristík a inovačného charakteru;

(a) kvalita vrátane technického prínosu, 
estetických a funkčných charakteristík, 
prístupnosti, dizajnu pre všetkých 
užívateľov, environmentálnych
a sociálnych charakteristík a inovačného 
charakteru;

(b) v prípade zákaziek na poskytnutie 
služieb a zákaziek obsahujúcich návrh prác 
sa môže zohľadniť organizácia, 
kvalifikácia a skúsenosti pracovníkov 
priradených na realizáciu dotknutej 
zákazky, čo má za následok, že po zadaní 
zákazky sa títo pracovníci môžu nahradiť 
len so súhlasom verejného obstarávateľa, 
ktorý musí potvrdiť, že takýmito 

(b) v prípade zákaziek na poskytnutie 
služieb a zákaziek obsahujúcich návrh prác 
sa môže zohľadniť organizácia, 
kvalifikácia a skúsenosti pracovníkov 
priradených na realizáciu dotknutej 
zákazky, ako aj kvalifikácia
a profesionálne správanie subdodávateľa, 
čo má za následok, že po zadaní zákazky sa 
títo pracovníci môžu nahradiť len so 
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náhradami sa zaistí rovnocenná organizácia
a kvalita;

súhlasom verejného obstarávateľa, ktorý 
musí potvrdiť, že takýmito náhradami sa 
zaistí rovnocenná organizácia, kvalifikácia
a skúsenosti;

(c) záručný a pozáručný servis a technická 
pomoc, dátum dodania a lehota dodania 
alebo termín ukončenia;

(c) záručný a pozáručný servis a technická 
pomoc, dátum dodania a lehota dodania 
alebo termín ukončenia;

(d) konkrétny postup výroby alebo 
poskytovania požadovaných prác, 
dodávania tovaru alebo služieb alebo 
ktorejkoľvek inej etapy v rámci ich 
životného cyklu podľa článku 2 bodu (22)
v rozsahu, v ktorom sú tieto kritériá bližšie 
určené podľa článku 4 a týkajú sa faktorov, 
ktoré sú priamo zahrnuté v týchto 
postupoch, a v ktorých charakterizujú 
konkrétny postup výroby alebo 
poskytovania požadovaných prác, 
dodávania tovarov alebo služieb.

(d) konkrétny postup výroby alebo 
poskytovania požadovaných prác, 
dodávania tovaru alebo služieb alebo 
ktorejkoľvek inej etapy v rámci ich 
životného cyklu podľa článku 2 bodu 22, 
pokiaľ sú tieto kritériá bližšie určené podľa 
článku 4 a týkajú sa faktorov, ktoré sú 
priamo zahrnuté v týchto postupoch,
a charakterizujú konkrétny postup výroby 
alebo poskytovania požadovaných prác, 
dodávania tovarov alebo služieb.

3. Členské štáty môžu stanoviť, že 
zadávanie určitých druhov zákaziek bude 
vychádzať z ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky uvedenej v odseku 1 písm. a)
a odseku 2.
4. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
neoprávňujú verejného obstarávateľa na 
neobmedzenú voľnosť výberu. Zaisťujú 
možnosť efektívnej hospodárskej súťaže
a sprevádzajú ich požiadavky, ktoré 
umožňujú efektívne overenie informácií, 
ktoré uchádzači poskytli. Verejní 
obstarávatelia na základe informácií
a dôkazov poskytnutých uchádzačmi 
efektívne overia, či zákazky spĺňajú 
kritériá na vyhodnotenie ponúk.

4. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú 
prepojené s predmetom zákazky, zaisťujú 
možnosť efektívnej a spravodlivej
hospodárskej súťaže a sprevádzajú ich 
požiadavky, ktoré umožňujú efektívne 
overenie informácií, ktoré uchádzači 
poskytli. Verejní obstarávatelia na základe 
informácií a dôkazov poskytnutých 
uchádzačmi efektívne overia, či zákazky 
spĺňajú kritériá na vyhodnotenie ponúk.

5. V prípade uvedenom v odseku 1 písm. 
a) verejný obstarávateľ v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, výzve 
na potvrdenie záujmu, v podkladoch
k obstarávaniu alebo v prípade súťažného 
dialógu v informatívnom dokumente 
presne určí relatívnu váhu, ktorú priraďuje 
každému z kritérií zvolených na určenie 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

5. Verejný obstarávateľ v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, výzve 
na potvrdenie záujmu, v podkladoch
k obstarávaniu alebo v prípade súťažného 
dialógu v informatívnom dokumente 
presne určí relatívnu váhu, ktorú priraďuje 
každému z kritérií zvolených na určenie 
ekonomicky najvýhodnejšej
a najudržateľnejšej ponuky.
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Táto váha sa môže vyjadriť stanovením 
intervalu s príslušným maximálnym 
rozpätím.

Táto váha sa môže vyjadriť stanovením 
intervalu s príslušným maximálnym 
rozpätím.

Ak stanovenie váhy nie je možné
z objektívnych dôvodov, verejný 
obstarávateľ uvedie kritériá v zostupnom 
poradí dôležitosti.

Ak stanovenie váhy nie je možné
z objektívnych dôvodov, verejný 
obstarávateľ uvedie kritériá v zostupnom 
poradí dôležitosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Náklady na životný cyklus zahŕňajú
v relevantnom rozsahu tieto náklady počas 
životného cyklu výrobku, služby alebo 
prác podľa článku 2 bodu (22):

1. Náklady na životný cyklus zahŕňajú
v relevantnom rozsahu tieto náklady počas 
životného cyklu výrobku, služby alebo 
prác podľa článku 2 bodu (22):

(a) interné náklady vrátane nákladov 
spojených so získaním (napr. výrobné 
náklady), používaním (napr. náklady na 
spotrebu energie, údržbu) a koncom 
životnosti (napr. náklady na zber
a recykláciu) a

(a) interné náklady vrátane nákladov 
spojených so získaním (napr. výrobné 
náklady), používaním (napr. náklady na 
spotrebu energie, údržbu) a koncom 
životnosti (napr. náklady na zber
a recykláciu) a

(b) externé environmentálne náklady 
priamo spojené so životným cyklom za 
predpokladu, že je možné ich peňažne 
vyjadriť a overiť, medzi ktoré môžu patriť 
náklady spojené s emisiami skleníkových 
plynov a emisiami iných znečisťujúcim 
látok, ako aj ostatné náklady spojené so 
zmierňovaním zmeny klímy.

(b) externé náklady vrátane sociálnych 
a/alebo environmentálnych nákladov, 
priamo spojené so životným cyklom za 
predpokladu, že je možné ich peňažne 
vyjadriť a overiť, medzi ktoré môžu patriť 
náklady spojené s vplyvom výroby na 
okolité prostredie a mestá alebo náklady 
emisií skleníkových plynov a emisiami 
iných znečisťujúcim látok, ako aj ostatné 
náklady spojené so zmierňovaním zmeny 
klímy.

2. Ak verejní obstarávatelia posudzujú 
náklady na základe prístupu nákladov na 
životný cyklus, v podkladoch
k obstarávaniu uvedú metodiku použitú pri 
výpočte týchto nákladov. Použitá metodika 
musí spĺňať všetky tieto podmienky:

2. Ak verejní obstarávatelia posudzujú 
náklady na základe prístupu nákladov na 
životný cyklus, v podkladoch
k obstarávaniu uvedú metodiku použitú pri 
výpočte týchto nákladov a poskytnú 
metodiku na výpočet nákladov na životný 
cyklus každému uchádzačovi. Použitá 
metodika musí spĺňať všetky tieto 
podmienky a mala by byť zjednodušená, 
aby bola dostupná pre MSP:
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(a) je vypracovaná na základe vedeckých 
informácií alebo sa zakladá na iných 
objektívne overiteľných
a nediskriminačných kritériách;

(a) je vypracovaná na základe vedeckých 
informácií alebo sa zakladá na iných 
objektívne overiteľných
a nediskriminačných kritériách;

(b) bola stanovená na opakované alebo 
neustále uplatňovanie;
(c) je dostupná všetkým zainteresovaným 
stranám.

(c) je dostupná všetkým zainteresovaným 
stranám.

Verejní obstarávatelia povolia 
hospodárskym subjektom vrátane 
hospodárskych subjektov z tretích krajín, 
aby vo svojich ponukách uplatňovali 
rozdielne metodiky stanovovania nákladov 
na životný cyklus za predpokladu, že 
dokážu, že táto metodika je v súlade
s požiadavkami stanovenými v písm. a), 
písm. b) a písm. c) a že je rovnocenná
s metodikou, ktorú uviedol verejný 
obstarávateľ.

Verejní obstarávatelia povolia 
hospodárskym subjektom vrátane 
hospodárskych subjektov z tretích krajín, 
aby vo svojich ponukách uplatňovali 
rozdielne metodiky stanovovania nákladov 
na životný cyklus za predpokladu, že 
dokážu, že táto metodika je v súlade
s požiadavkami stanovenými v písm. a), 
písm. b) a písm. c) a že je rovnocenná
s metodikou, ktorú uviedol verejný 
obstarávateľ. Verejní obstarávatelia môžu 
požiadať o predloženie osvedčených 
dokumentov od tretej strany ako dôkazu 
plnenia rovnocennosti.

3. Keď sa ako súčasť legislatívneho aktu 
Únie, vrátane prostredníctvom 
delegovaných aktov na základe osobitných 
právnych predpisov jednotlivých sektorov, 
prijme spoločná metodika výpočtu 
nákladov na životný cyklus, musí sa 
uplatňovať v prípadoch, ak sú náklady na 
životný cyklus zahrnuté do kritérií na 
vyhodnotenie ponúk uvedených v článku 
66 ods. 1.

3. Spoločná metodika výpočtu nákladov na 
životný cyklus prijatá ako súčasť 
legislatívneho aktu Únie na základe 
osobitných právnych predpisov 
jednotlivých sektorov alebo ako súčasť 
európskej technickej špecifikácie sa bude 
považovať za metodiku spĺňajúcu kritériá 
stanovené v odseku 2 a môže sa zahrnúť 
do kritérií na vyhodnotenie ponúk 
uvedených v článku 66 ods. 1.

Zoznam takýchto legislatívnych
a delegovaných aktov sa nachádza
v prílohe XV. Komisia je oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade
s článkom 89 týkajúce sa aktualizácie tohto 
zoznamu, keď sa ukáže, že takéto zmeny
a doplnenia sú potrebné z dôvodu prijatia 
nových právnych predpisov, zrušenia alebo 
úpravy takýchto právnych predpisov.

Zoznam takýchto legislatívnych
a delegovaných aktov sa nachádza
v prílohe XV. Komisia je oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade
s článkom 89 týkajúce sa aktualizácie tohto 
zoznamu, keď sa ukáže, že takéto zmeny
a doplnenia sú potrebné z dôvodu prijatia 
nových právnych predpisov, zrušenia alebo 
úpravy takýchto právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 69 – odsek 3 a 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Vysvetlenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa
môžu vzťahovať najmä na:

3. Vysvetlenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa 
vzťahujú najmä na:

(d) súlad, aspoň rovnocenným spôsobom,
s povinnosťami stanovenými právnymi 
predpismi Únie v oblasti sociálneho
a pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo
s ustanoveniami medzinárodného 
sociálneho a environmentálneho práva 
podľa prílohy XI, alebo, keď to 
neprichádza do úvahy, súlad s inými 
ustanoveniami, ktorými sa zaisťuje 
rovnocenná úroveň ochrany;

(d) súlad s povinnosťami stanovenými 
právnymi predpismi Únie alebo vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch
a/alebo kolektívnych dohodách v oblasti 
sociálnych ustanovení alebo ustanovení
o ochrane zamestnania a pracovných 
podmienkach alebo s ustanoveniami 
medzinárodného sociálneho
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XI, alebo, keď to neprichádza do úvahy, 
súlad s inými ustanoveniami, ktorými sa 
zaisťuje rovnocenná úroveň ochrany;

(e) možnosť uchádzača získať štátnu 
pomoc.

(e) možnosť uchádzača získať štátnu 
pomoc.

4. Verejný obstarávateľ overí poskytnuté 
informácie konzultáciou s uchádzačom. 
Ponuku môže zamietnuť len v prípade, ak 
dôkazy nezdôvodňujú nízku úroveň 
účtovaných cien alebo nákladov, pričom sa 
zohľadnia prvky uvedené v odseku 3.

4. Verejný obstarávateľ overí poskytnuté 
informácie konzultáciou s uchádzačom. 
Ponuku zamietne v prípade, ak dôkazy 
nezdôvodňujú nízku úroveň účtovaných 
cien alebo nákladov, pričom sa zohľadnia 
prvky uvedené v odseku 3, alebo keď 
prijaté odôvodnenie nie je dostatočné.

Verejní obstarávatelia zamietnu ponuku, ak 
zistia, že ponuka obsahuje neobvykle nízke 
ceny preto, lebo nie je v súlade
s povinnosťami stanovenými v právnych 
predpisoch Únie v oblasti sociálneho
a pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo 
ustanoveniami medzinárodného 
sociálneho a environmentálneho práva 
podľa prílohy XI.

Verejní obstarávatelia zamietnu ponuku, ak 
zistia, že ponuka obsahuje neobvykle nízke 
ceny preto, lebo nie je v súlade
s ustanoveniami odseku 3 písm. d).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 70 Článok 70
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Podmienky plnenia zákaziek Podmienky plnenia zákaziek
Verejní obstarávatelia môžu stanoviť 
osobitné podmienky týkajúce sa plnenia 
zákazky za predpokladu, že ich uvedú vo 
výzve na súťaž alebo v špecifikáciách. 
Tieto podmienky sa môžu vzťahovať 
najmä na sociálne a environmentálne 
aspekty. Takisto môžu zahŕňať požiadavku, 
aby hospodárske subjekty stanovili 
kompenzáciu za riziká zvýšenia cien, ktoré 
sú spôsobené cenovými výkyvmi (hedging)
a ktoré by mohli mať podstatný vplyv na 
plnenie zákazky.

Verejní obstarávatelia môžu stanoviť 
osobitné podmienky týkajúce sa plnenia 
zákazky za predpokladu, že ich uvedú vo 
výzve na súťaž alebo v špecifikáciách. 
Tieto podmienky sa môžu vzťahovať 
najmä na sociálne a environmentálne 
aspekty a zahŕňajú povinnosti stanovené
v právnych predpisoch Únie alebo vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
a/alebo v kolektívnych dohodách v oblasti 
sociálnej ochrany a ochrany 
zamestnanosti, a pracovných 
podmienkach a právnych predpisoch
v oblasti životného prostredia uvedených
v prílohe XI, ktoré sa uplatňujú
v členskom štáte, regióne alebo lokalite, 
kde sa majú vykonať práce alebo služby.
Takisto môžu zahŕňať požiadavku, aby 
hospodárske subjekty stanovili 
kompenzácie za riziká zvýšenia cien, ktoré 
sú spôsobené cenovými výkyvmi pomocou 
rôznych stratégií hedgingu vrátane 
použitia vzorcov na úpravu cien a ktoré by 
mohli mať podstatný vplyv na plnenie 
zákazky.

Odôvodnenie

Povinnosti týkajúce sa sociálnych podmienok, podmienok zamestnávania a pracovných 
podmienok musia by jasne stanovené v doložkách o plnení zákazky s cieľom zabezpečiť, aby 
sa dodržiavali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 71 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V podkladoch k obstarávaniu môže
verejný obstarávateľ žiadať alebo členský 
štát môže od neho vyžadovať, aby od 
uchádzača žiadal, aby vo svojej ponuke 
uviedol, akú časť zákazky má v úmysle 
zadať tretím stranám, ako aj navrhovaných 
subdodávateľov.

1. V podkladoch k obstarávaniu verejný 
obstarávateľ žiada alebo členský štát od 
neho vyžaduje, aby od uchádzača žiadal, 
aby vo svojej ponuke uviedol, akú časť 
zákazky má v úmysle zadať tretím stranám, 
ako aj navrhovaných subdodávateľov, 
pričom poskytne informácie týkajúce sa 
subdodávateľa vrátane mien, kontaktných 
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údajov a zákonných zástupcov.

1a. V súťažnej dokumentácii verejný 
obstarávateľ stanoví, že podmienky
a požiadavky vzťahujúce sa na uchádzača 
platia aj pre všetky tretie strany, ktoré 
plnia časť zmluvy ako subdodávatelia.
1b. Akékoľvek zmeny
v subdodávateľskom reťazci navrhne 
hospodársky subjekt a odsúhlasí verejný 
obstarávateľ. V prípade, že sa navrhovaná 
zmena týka aj zapojenia nového 
subdodávateľa, hlavný dodávateľ uvedie 
jeho meno, kontaktné údaje a zákonných 
zástupcov.
1c. Navrhovaná zmena sa zamietne, ak 
nezaručuje dodržiavanie písm. 1a.  
7. Verejný obstarávateľ stanoví vo svojej 
zmluve s hlavným zhotoviteľom a hlavný 
zhotoviteľ a každý sprostredkujúci 
subdodávateľ stanovia vo svojich 
zmluvách so subdodávateľmi, že ak majú 
dôvod domnievať sa, že ich bezprostredný 
subdodávateľ porušuje pravidlá uvedené
v druhom pododseku, bezprostredný 
subdodávateľ pristúpi okamžite
k náprave, a ak to neurobí, príslušná 
zmluva bude ukončená.
8. Ak sa ukončenie zmluvy a výmena 
dotknutého subdodávateľa uskutočnia vo 
forme prevodu podniku, ako sa definuje
v smernici 2001/23/ES, platia ustanovenia 
tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 72 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prvý pododsek sa však neuplatňuje
v prípade, ak je iný hospodársky subjekt, 
ktorý spĺňa pôvodne stanovené kritériá 
kvalitatívneho výberu, univerzálnym alebo 
čiastočným nástupcom pôvodného 

Prvý pododsek sa však neuplatňuje
v prípade, ak je iný hospodársky subjekt, 
ktorý spĺňa pôvodne stanovené kritériá 
kvalitatívneho výberu, univerzálnym alebo 
čiastočným nástupcom pôvodného 
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zhotoviteľa v následnosti na 
reštrukturalizáciu podniku alebo konkurz, 
za predpokladu, že z toho nevyplývajú iné 
podstatné úpravy zákazky a že zámerom 
nie je obchádzať uplatňovanie tejto 
smernice.

zhotoviteľa v následnosti na 
reštrukturalizáciu podniku alebo konkurz, 
za predpokladu, že z toho nevyplývajú iné 
podstatné úpravy zákazky a že zámerom 
nie je obchádzať uplatňovanie tejto
smernice. Prvý pododsek neplatí v prípade 
reštrukturalizácie verejného 
obstarávateľa, keďže verejný 
obstarávateľ má právo previesť dohodu 
na tretiu stranu, ktorá bude zodpovedať 
za povinnosti verejného obstarávateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 73 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zaistia, aby verejní 
obstarávatelia mali za podmienok určených
v platnom vnútroštátnom zmluvnom práve 
možnosť vypovedať verejnú zákazku počas 
jej platnosti, ak je splnená jedna z týchto 
podmienok:

Členské štáty zaistia, aby sa pri ukončení 
zmluvy v rámci verejného obstarávania 
dodržalo vnútroštátne zmluvné právo.
Členské štáty môžu pri tom, ako poskytnú
verejným obstarávateľom za podmienok 
určených v platnom vnútroštátnom 
zmluvnom práve možnosť vypovedať 
verejnú zákazku počas jej platnosti, 
požadovať splnenie jednej z týchto 
podmienok:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 73a (nový) pod hlavou III – kapitola 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty majú voľný priestor pri 
organizovaní výberu poskytovateľov 
služieb a rozhodujú sa spôsobom, ktorý 
považujú za najvhodnejší, a môžu 
poskytovať sociálne a iné osobitné služby 
samé alebo zabezpečiť poskytovanie 
týchto služieb iným spôsobom, ktorý 
nezahŕňa zadávanie verejných zákaziek. 
Táto smernica sa nevzťahuje na 
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konkrétne postupy členských štátov, t. j. 
postupy, ktoré sú založené na slobodnom 
výbere poskytovateľov služieb 
používateľom (napr. systém poukážok, 
model slobodného výberu, trojstranné 
vzťahy), ako aj na zásade, že všetci 
poskytovatelia sociálnych a iných 
osobitných služieb, ktorí dokážu 
dodržiavať podmienky predtým 
vymedzené v zákonoch, môžu bez ohľadu 
na ich právnu formu poskytovať služby za 
predpokladu, že sa zohľadňujú zásady 
rovnakého zaobchádzania, 
transparentnosti a nediskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 76 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia primerané 
konania na zadávanie zákaziek podľa tejto 
kapitoly, zaistia úplný súlad so zásadami 
transparentnosti a rovnakého 
zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi
a umožnia verejným obstarávateľom, aby 
zohľadnili osobitosti dotknutých služieb.

1. Členské štáty stanovia primerané 
konania na zadávanie zákaziek podľa tejto 
kapitoly, zaistia úplný súlad so zásadami 
transparentnosti, nediskriminácie
a rovnakého zaobchádzania
s hospodárskymi subjektmi a umožnia 
verejným obstarávateľom, aby zohľadnili 
osobitosti dotknutých služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 76 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zaistia, aby verejní 
obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu 
zaistiť kvalitu, kontinuitu, prístupnosť, 
dostupnosť a komplexnosť služieb, 
osobitné potreby rôznych kategórií 
používateľov, začlenenie a posilnenie 
postavenia používateľov a inovácie. 
Členské štáty takisto môžu poskytnúť
možnosť nezvoliť si poskytovateľa služieb 

2. Členské štáty zaistia, aby verejní 
obstarávatelia zohľadnili potrebu zaistiť 
vysokú úroveň kvality, kontinuitu, 
prístupnosť, cenovú dostupnosť, 
dostupnosť a komplexnosť služieb, 
osobitné potreby rôznych kategórií 
používateľov vrátane znevýhodnených
a zraniteľných skupín, spokojnosť 
užívateľov, sociálne začleňovanie, účasť
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výlučne na základe ceny za poskytnutie 
služieb.

a posilnenie postavenia používateľov
a inovácie. Členské štáty ustanovia, že
možnosť výberu poskytovateľa služieb sa 
nezakladá výlučne na základe ceny za 
poskytnutie služieb. Pri vypracúvaní 
kritérií kvality môžu verejní obstarávatelia 
poukázať na kritériá vymedzené
v dobrovoľnom európskom rámci kvality 
pre sociálne služby.

2a. Zmluvné orgány sa môžu rozhodnúť 
obmedziť účasť v postupe verejnej súťaže 
na poskytovanie sociálnych a zdravotných 
služieb na neziskové organizácie za 
predpokladu, že vnútroštátne právo, ktoré 
je zlučiteľné s európskym právom, 
umožňuje obmedzený prístup k určitým 
službám v prospech neziskových 
organizácií v súlade s jurisprudenciou 
ESD. Výzva na súťaž obsahuje odkaz na 
toto ustanovenie. Mali by sa dodržiavať 
základné zásady transparentnosti
a rovnakého zaobchádzania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 84 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. Výročná správa by mala obsahovať aj 
ročné porovnanie predložených cien
a skutočných nákladov zákaziek, ktoré už 
boli realizované, a možného vplyvu na 
počet zamestnancov zamestnávaných 
dodávateľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 85 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) názov úspešného uchádzača a dôvody, (e) názov úspešného uchádzača a dôvody, 
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prečo bola vybraná jeho ponuka, a ak je 
známy, aj časť zákazky alebo rámcovej 
dohody, ktorú má úspešný uchádzač
v úmysle zadať tretím stranám;

prečo bola vybraná jeho ponuka, a ak je 
známa, aj časť zákazky alebo rámcovej 
dohody, ktorú má úspešný uchádzač
v úmysle zadať tretím stranám
a informácie o subdodávateľoch vrátane 
ich mien, kontaktných údajov
a zákonných zástupcov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 87 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zaistia, aby zainteresované 
hospodárske subjekty mali ľahký prístup
k primeraným informáciám o daňových 
povinnostiach, povinnostiach spojených
s ochranou životného prostredia
a povinnostiach vyplývajúcich z právnych 
predpisov v sociálnej a pracovnej oblasti, 
ktoré platia v členskom štáte, regióne alebo 
na mieste, kde sa majú uskutočniť práce 
alebo poskytnúť služby a ktoré sú 
uplatniteľné na práce vykonávané na 
danom mieste alebo služby poskytované 
počas plnenia zákazky.

Členské štáty dbajú o to, aby 
zainteresované hospodárske subjekty mali 
ľahký prístup k primeraným informáciám
o daňových povinnostiach, povinnostiach 
spojených s ochranou životného prostredia
a povinnostiach vyplývajúcich z právnych 
predpisov v sociálnej oblasti, ustanovení
o ochrane zamestnanosti a pracovných 
podmienkach, ktoré platia v členskom 
štáte, regióne alebo na mieste, kde sa majú 
uskutočniť práce alebo poskytnúť služby,
a ktoré sú uplatniteľné na práce 
vykonávané na danom mieste alebo služby 
poskytované počas plnenia zákazky.
Členské štáty zabezpečia, aby verejní 
obstarávatelia uviedli, kde v súťažnej 
dokumentácii sa nachádzajú informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh smernice
Príloha VIII – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„norma“ znamená technickú špecifikáciu 
schválenú uznávaným orgánom pre 
normalizáciu pre opakované alebo stále 
uplatňovanie, dodržiavanie ktorej nie je 
povinné a ktorá patrí do jednej z týchto 

„norma“ je technická špecifikácia 
vypracovaná na základe konsenzu
a schválená uznanou normalizačnou 
organizáciou na opakované alebo 
nepretržité používanie, dodržiavanie ktorej 
nie je povinné a ktorá patrí do jednej
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kategórií: z týchto kategórií:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Návrh smernice
Príloha XVI – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- Služby odborových zväzov vypúšťa sa
– Zdravotnícke pohotovostné služby
– Školská a študentská doprava
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