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Úvod 

Z pohľadu spravodajcu by modernizácia smerníc o verejnom obstarávaní mala vytvoriť 
rovnováhu medzi zjednodušením pravidiel na jednej strane a riadnymi, efektívnymi 
konaniami, spojenými s inovačnými, udržateľnými kritériami na vyhodnotenie ponúk na 
strane druhej, pričom by tiež mala zaručiť vyššiu účasť malých a stredných podnikov 
a sprístupniť elektronické obstarávanie. 

V záujme posilnenia udržateľného rastu, zamestnanosti a sociálneho začlenenia by cieľom 
modernizácie malo byť plné využitie potenciálu verejného obstarávania v rámci jednotného 
trhu. Vzhľadom na skutočnosť, že trhy verejného obstarávania tvoria dôležitú súčasť 
hospodárstva (odhadovaný podiel na HDP EÚ je 19 %), úspešná revízia pravidiel verejného 
obstarávania a ich presadzovanie by značne pomohli oživiť investície do reálneho 
hospodárstva a prekonať krízu európskeho hospodárstva.

Spravodajca víta návrhy Komisie a domnieva sa, že stanovujú niekoľko zaujímavých nových 
zásad a myšlienok. V záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku ich však treba ešte 
vylepšiť. 

Spravodajca by sa v tomto dokumente chcel podeliť o svoje počiatočné reakcie na návrhy 
s cieľom rozvinúť diskusiu s poslancami. Na tento účel chce spravodajca tematicky 
zorganizovať svoju prácu na základe desiatich skupín, ktoré sú uvedené ďalej, pričom 
kľúčovú prioritu majú tematické skupiny 1, 2, 5 a 4 (pozri tiež zoznam tematických skupín 
uvedený v prílohe).

Body na diskusiu

Nasledujúce časti predstavujú v rámci každej tematickej skupiny hlavné body na diskusiu 
alebo „problematiky“, ktoré by chcel spravodajca navrhnúť a/alebo podrobnejšie preskúmať.  

Tematická skupina 1: Širší výber konania

Návrhy sa snažia o zvýšenie pružnosti procesov obstarávania prostredníctvom rozšírenia 
výberu konania pre verejných obstarávateľov. Uľahčujú najmä využitie „súťažného konania 
s rokovaním“ (predtým „rokovacie konanie s uverejnením predbežného oznámenia“). 
Rozšírili sa dôvody podania žiadosti o účasť a dostali sa na jednu úroveň so súťažným 
dialógom. Avšak „súťažné konanie s rokovaním“ sa nestalo štandardným konaním. Okrem 
toho sa vytvorilo nové konanie „partnerstvo v oblasti inovácií“, ktoré predstavuje etapovú 
hospodársku súťaž na vypracovanie technických špecifikácií a následné obstarávanie 
inovačných výrobkov alebo služieb. Posilnili sa ostatné nástroje obstarávania, pričom sa na 
hromadné obstarávanie využívajú elektronické komunikačné prostriedky a techniky (pozri 
tematické skupiny 4 a 6). 

 Vypracovať zábezpeky, ktoré budú sprevádzať rozšírenie súťažného konania s 
rokovaním tak, aby sa chránila transparentnosť, zaistila účinnosť a vytvorili sa 
rovnaké podmienky pre všetky hospodárske subjekty.
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 Odstrániť kritérium na vyhodnotenie ponúk založené výlučne na najnižšej cene 
alebo zaviesť kritérium na vyhodnotenie ponúk na základe ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky (MEAT) pre všetky konania: rozšíriť prístup ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky (MEAT) na všetky konania (nielen na partnerstvá v oblasti 
inovácií a súťažný dialóg, ako je uvedené v súčasnom návrhu). Vzhľadom na to, že v 
prístupe zohľadňujúcom najvýhodnejšiu ekonomickú ponuku sa berie do úvahy aj 
cena, umožní to verejným obstarávateľom prijímať najprimeranejšie rozhodnutia 
v súvislosti s ich osobitnými potrebami vrátane zváženia strategických spoločenských 
hľadísk (pozri tematickú skupinu 2). 

Tematická skupina 2: Strategické využívanie verejného obstarávania

Návrh vysvetľuje a rozširuje použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s trvalou 
udržateľnosťou a spoločenskými hľadiskami, za predpokladu zachovania spojenia s 
predmetom verejnej zákazky. Návrh konkrétne zavádza koncepciu nákladov na životný 
cyklus a koncepciu vonkajších účinkov výrobného procesu. Kritériá súvisiace s výrobným 
procesom sa tak môžu teraz prijímať ako súčasť vyhodnocovania ponuky a vážiť v porovnaní 
s ostatnými faktormi. Okrem toho sa môžu brať do úvahy vonkajšie účinky v oblasti dopravy 
(napr. uhlíková stopa) za predpokladu, že sú splnenú určité podmienky na ich posúdenie 
(najmä uznaná metodika umožňujúca objektívne, overiteľné porovnanie s vyjadrením 
finančnej hodnoty).

 Vypracovať komplexnejšiu koncepciu životného cyklu pre vymedzenie prístupu 
na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky vrátane environmentálnych 
kritérií aj kritérií sociálnej udržateľnosti. Náklady na životný cyklus by sa mali 
posudzovať z hľadiska udržateľnosti v súvislosti s cieľmi týkajúcimi sa životného 
prostredia a zmeny klímy aj so sociálnymi cieľmi. Tieto sociálne ciele by mali 
zahrnovať dodržiavanie a zlepšovanie sociálnych práv a pracovných podmienok, 
zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, súlad s pravidlami sociálneho 
zabezpečenia, ako je to vymedzené v právnych predpisoch EÚ a vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch, ako aj v kolektívnych zmluvách. Malo by sa vytvoriť nové 
vymedzenie v rámci koncepcie nákladov na životný cyklus, ktorú predložila Komisia. 

 Dôvody na vylúčenie týkajúce sa nedodržiavania sociálneho, pracovného alebo 
environmentálneho práva by sa mali stať povinnými. Mala by sa dokončiť príloha XI, 
a to doplnením osobitného odkazu na dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 94. 
Tieto prvky sa budú považovať za dôležitú súčasť hodnotiaceho procesu.

 Vypracovať uvedené koncepcie vo vzťahu k podmienkam plnenia zákaziek. V 
prípade prekročenia neobvykle nízkych ponúk by sa mali podmienky plnenia zákaziek 
spájať s posúdením neobvykle rozšíreného subdodávateľského reťazca. Malo by sa 
zabrániť „kaskádovému využívaniu subdodávateľov“, ktoré môže poškodzovať 
sociálne ciele a ciele týkajúce sa životného prostredia, ako aj kvalitu a efektívnosť 
zákaziek udelených na výrobky, služby alebo práce.
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 Rozšíriť podmienky týkajúce sa životného prostredia a sociálnej udržateľnosti 
pre subdodávateľov: s cieľom zaručiť súlad s pravidlami v rámci subdodávateľského 
reťazca by mal byť v prípadoch porušení zo strany subdodávateľov zodpovedný 
hlavný zhotoviteľ podľa zásady spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti.

 Ďalej vypracovať značky a certifikáciu pre sociálne koncepcie s cieľom začleniť 
ich do technických špecifikácií, ktoré budú podobné tým, ktoré existujú, s ohľadom 
na kritériá týkajúce sa životného prostredia a značiek tak, aby umožnili hodnotenie 
plnenia zákaziek. Vymedzenie a certifikácia značiek by sa mohli vypracovať v úzkej 
spolupráci Komisie s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov. 

 Osobitný režim sociálnych služieb: v nadväznosti na navrhnutý osobitný režim 
sociálnych služieb by sa mali ďalej posilňovať a rozširovať zásady prideľovania 
týchto zákaziek prostredníctvom doplnenia odkazu na cenovú dostupnosť a 
zraniteľných používateľov. Dôkladne by sa mal posúdiť zoznam kategórií zahrnutých 
do tohto osobitného režimu.

Tematická skupina 3: Zníženie požiadaviek na dokumentáciu

Návrh sa snaží znížiť požiadavky, ktoré verejní obstarávatelia predkladajú hospodárskym 
subjektom, aby dokázali ich spôsobilosť na účasť v príslušnom obstarávacom konaní. To sa 
dá dosiahnuť najmä tým, že sa objasní a podporí používanie vlastných vyhlásení a 
elektronických potvrdení. Okrem toho sa zavádza koncepcia európskeho pasu verejného 
obstarávania. 

 Spravodajca víta návrh, ktorý všetkým hospodárskym subjektom, a najmä malým 
a stredným podnikom, význame zjednoduší prístup k trhom verejného obstarávania.

 Ďalej vymedziť európsky pas verejného obstarávania. Ďalej by sa mali vypracovať 
a začleniť kritériá prílohy XVIII tak, aby zahrnovali dodržiavanie sociálnych, 
environmentálnych a právnych kritérií vypracovaných v oddiele vylúčenie a zadanie 
zákazky. Na získanie a udržanie tohto európskeho pasu verejného obstarávania by mala 
byť určená jednoznačná povinnosť dodržiavať príslušné európske a vnútroštátne právne 
predpisy, ako aj kolektívne zmluvy. Systém európskeho pasu verejného obstarávania by sa 
mal koncipovať tak, aby stimuloval hospodárske subjekty, ktoré dodržiavajú podmienky, 
a zabránil narušeniu hospodárskej súťaže na trhoch verejného obstarávania.

Tematická skupina 4: Elektronické obstarávanie

Návrhy konsolidujú a rozširujú súčasné ustanovenia v oblasti elektronického obstarávania. 
Určujú najmä to, aby sa všetky transakcie týkajúce sa obstarávania začali vykonávať 
elektronicky dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti novej smernice. Posilnili a zdokonalili 
sa nástroje obstarávania využívajúce elektronické komunikačné prostriedky (napríklad 
elektronické reverzné aukcie, dynamické nákupné systémy (DPS) a elektronické katalógy). 
Tiež sa objasnili pravidlá používania elektronického podpisu. 
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 Objasniť hľadiská ochrany údajov. 

 Preskúmať investičné náklady alebo náklady na úpravy, ktoré vznikli podnikom, najmä 
malým a stredným podnikom, pri ich prispôsobovaní sa novým elektronickým konaniam.

 Preskúmať skrátené časové lehoty na elektronické predkladanie ponúk a ich vplyv na 
účasť malých a stredných podnikov.

Tematická skupina 5: Prístup MSP

Smernica sa snaží posilniť účasť malých a stredných podnikov tým, že požaduje rozdelenie na 
viacero častí na základe povinnosti „uplatňovať alebo vysvetľovať“, ako aj vymedzením 
povinností týkajúcich sa stropu obratu a umožnením priamych platieb subdodávateľom. 

 Presnejšie vymedziť navrhnuté postupy delenia na viacero častí, aby sa zabránilo 
administratívnemu zaťaženiu verejných obstarávateľov. 

 Určiť koncepcie v súvislosti s inými spôsobmi zaručenia efektívnej účasti MSP, ako 
napríklad účasť zoskupení MSP ako jediného hospodárskeho subjektu alebo vytvorenie 
konzorcií. 

 Preskúmať ustanovenia týkajúce sa elektronického obstarávania a európskeho pasu 
verejného obstarávania s prihliadnutím na osobitosti MSP. 

 Spravodajca podporuje priame platby subdodávateľom s cieľom zvýšiť transparentnosť a 
zabrániť zlému riadeniu v celom subdodávateľskom reťazci. 

 Ďalej preskúmať finančnú a hospodársku kapacitu, ktorú od MSP požadujú verejní 
obstarávatelia, a vytvorenie stropu obratu.

Tematická skupina 6: Hromadenie dopytu

Návrh formalizuje niekoľko nástrojov, ktoré sú k dispozícii pre požiadavky na hromadné 
obstarávanie, čo odráža rastúci trend v praxi verejného obstarávania. Okrem objasnia využitia 
rámcových dohôd a dynamických nákupných systémov (pozri tematickú skupinu 4) sa 
posilňuje postavenie centrálnych obstarávacích inštitúcií a výslovne sa povoľuje spoločné 
cezhraničné spoločné obstarávanie. Všetky nástroje sú dobrovoľné; ich použitie môžu ďalej 
regulovať vnútroštátni zákonodarcovia. 

 Spravodajca víta prijatie ustanovení týkajúcich sa spoločného obstarávania a vo 
všeobecnosti žiada o vypracovanie metód umožňujúcich riadne hromadenie dopytu.

Tematická skupina 7: Ďalšie procedurálne požiadavky (uverejnenia, variantné riešenia, 
súťaže návrhov)
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Návrh predpokladá povinné uverejňovanie oznámení o verejnom obstarávaní a súťažných 
podkladov na internete. Z toho vyplýva, že niektoré procedurálne termíny (napr. na 
uverejňovanie oznámení o verejnom obstarávaní v Ú. v. EÚ a na predkladanie ponúk alebo 
žiadostí o účasť) sa skrátia v súlade s požiadavkami, ktoré sú uplatniteľné dnes, ak sa zvolí 
prístup s využitím internetu.

 Preskúmať časové lehoty na predkladanie ponúk s cieľom zabrániť prekážkam účasti 
MSP. 

Tematická skupina 8: Riadne konanie

Návrh stanovuje, aby sa procedurálne riadenie zdokonalilo zlepšením súčasných zábezpek 
proti nekalým podnikateľským postupom. Návrh poskytuje najmä vymedzenie a pravidlá EÚ 
na riešenie konfliktu záujmov, nezákonného konania a predbežných trhových konzultácií. 
Návrh sa celkovo snaží postupovať podľa primeraného prístupu (napríklad neuplatňuje 
okamžité vylúčenie z konania). Členské štáty môžu vykonať viac na vnútroštátnej úrovni. 
Okrem toho sa vysvetlili pravidlá plnenia zákazky (zmena zákaziek počas ich trvania, 
ukončenie zákazky). 

 Spravodajca venuje osobitnú pozornosť riadnym konaniam, pretože zjednodušenie 
a pružnosť verejného obstarávania by mali byť sprevádzané riadnym hospodárením. 

 Ďalej preskúmať navrhnuté vymedzenie konfliktu záujmov.

 Vytvoriť alebo objasniť spojenie medzi nezákonným konaním, konfliktom záujmov 
a dôvodmi na vylúčenie.

Tematická skupina 9: Riadenie

V záujme zavedenia systematickejšej kontroly dodržiavania pravidiel EÚ zo strany verejných 
obstarávateľov návrh predpokladá povinnosť členských štátov zriadiť alebo určiť vnútroštátny 
orgán dohľadu s určitými minimálnymi právami a úlohami. Podľa vzoru vnútroštátnych 
orgánov pre verejnú súťaž by to malo viesť k vytvoreniu siete orgánov dohľadu, ktorá by tiež 
plnila funkciu kontaktných miest pre vnútroštátne monitorovanie a podávanie správ o 
uplatňovaní pravidiel verejného obstarávania. 

 Spravodajca zastáva názor, že otázky uplatňovania a dohľadu sú kľúčovými faktormi 
pre správne vykonávanie revidovaných smerníc. 

 Ďalej vypracovať a vymedziť koncepciu verejného dohľadu, vymedzenie príslušného 
orgánu, ktorý treba určiť alebo vytvoriť, a úlohy, ktoré majú byť týmto orgánom 
pridelené. Hlavnou zásadou dohľadu by malo byť dôsledné vykonávanie a 
dodržiavanie konaní na úrovni EÚ a vnútroštátnych konaní a najmä (nových) 
strategických kritérií.
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Tematická skupina 10: Vymedzenie pojmov a rozsah platnosti

Cieľom návrhu je objasniť hlavné vymedzenie pojmov a rozsah platnosti smernice podľa 
najnovšej judikatúry Európskeho súdneho dvora. Sem patrí najmä vymedzenie situácií 
spolupráce medzi verejnými orgánmi („spolupráca medzi orgánmi verejnej správy“) a 
podmienok, na základe ktorých môžu byť vylúčení z rozsahu pravidiel verejného obstarávania 
EÚ. Je potrebné upustiť od súčasného rozlišovania medzi takzvanými prioritnými 
a neprioritnými službami (služby typu A a typu B). V budúcnosti budú mať výhody z 
osobitného režimu len sociálne služby (vyššie prahové hodnoty, ako aj prahová hodnotu de 
minimis, pod úrovňou ktorej sa predpokladá, že nebude žiadny cezhraničný záujem, t. j. 
nebudú sa uplatňovať zásady zmluvy). Z hľadiska platných medzinárodných záväzkov 
vyplývajúcich z Dohody o vládnom obstarávaní Komisia navrhuje ponechať a rozšíriť 
prahové hodnoty súčasných služieb typu A pre všetky služby. Bola navrhnutá doložka o 
ukončení platnosti s cieľom overiť vhodnosť týchto prahových úrovní do polovice roku 2017. 

 Preskúmať vymedzenie spolupráce medzi orgánmi verejnej správy s dôkladným 
posúdením obmedzenej účasti súkromných investorov. 

 Mala by sa zvážiť účasť súkromných investorov vo vzťahu k neziskovým subjektom 
sledujúcim jasné ciele verejného záujmu s cieľom zabezpečiť, aby sa naďalej 
uskutočňovali súčasné úspešné postupy spolupráce medzi orgánmi verejnej správy.

 Ustanovenia týkajúce sa spolupráce medzi orgánmi verejnej správy by sa mali snažiť o 
dosiahnutie všeobecnej právnej istoty, aby sa zabránilo nadmernému využívaniu služieb 
Európskeho súdneho dvora.

 Ďalej objasniť niektoré koncepcie a vymedzenia, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú 
nákladov na životný cyklus.

 Spravodajca podporuje súčasné prahové hodnoty. 

 Náležite zohľadniť Dohodu o vládnom obstarávaní: v smerniciach o verejnom obstarávaní 
by sa mala pripomenúť otázka reciprocity medzi EÚ a tretími krajinami, aby sa zaručilo 
spravodlivé zaobchádzanie a dodržiavanie európskych noriem a kritérií. 



PE483.690v01-00 8/14 DT\893634SK.doc

SK

Zoznam tematických skupín – verejné obstarávanie –

(Prioritné skupiny spravodajcu sú zvýraznené tučným písmom, aby sa uľahčili diskusie.)

Tematická skupina 1 – Výber postupov

Tematická skupina 2 – Strategické využitie

Tematická skupina 3 – Zníženie požiadaviek na dokumentáciu

Tematická skupina 4 – Elektronické obstarávanie

Tematická skupina 5 – Prístup MSP

Tematická skupina 6 – Hromadenie dopytu

Tematická skupina 7 – Ďalšie procedurálne požiadavky (uverejnenia, variantné riešenia, 
súťaže návrhov)

Tematická skupina 8 – Riadne konanie

Tematická skupina 9 – Riadenie

Tematická skupina 10 – Rozsah platnosti/Základné ustanovenia

Poznámka: Tematické skupiny sú vytvorené podľa vzoru skupín, ktoré sa použili v rámci 
pracovnej skupiny Rady.



DT\893634SK.doc 9/14 PE483.690v01-00

SK

DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28
Innovation partnership Art. 29
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]
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Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII
Certificates Art. 60
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
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Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


