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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Stratégia Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
[COM(2010) 2020] sa zakladá na troch súvisiacich a vzájomne sa podporujúcich prioritách: 
budovanie hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách, podporovanie 
nízkouhlíkového a konkurencieschopného hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje, 
a podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu 
a územnú súdržnosť.

Verejné obstarávanie zohráva v stratégii Európa 2020 kľúčovú úlohu, keďže je jedným 
z trhovo orientovaných nástrojov, ktoré sa využívajú na dosiahnutie týchto cieľov 
prostredníctvom zlepšenia podnikateľského prostredia a podmienok pre podniky v oblasti 
inovácií a podporovaním väčšieho využívania ekologického obstarávania, čím sa podporí 
prechod smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu, ktoré efektívne využíva zdroje. V stratégii 
Európa 2020 sa zároveň zdôrazňuje, že politika verejného obstarávania musí zabezpečiť 
najefektívnejšie využívanie finančných prostriedkov a že trhy v oblasti obstarávania musia 
byť v rámci celej Únie otvorené.

Verejné obstarávanie zohráva v celkovej hospodárskej výkonnosti Európskej únie dôležitú 
úlohu. Verejní obstarávatelia v Európe vynakladajú približne 18 % HDP na tovar, prácu 
a služby. Verejné obstarávanie sa vzhľadom na objem nákupov môže využiť ako silný nástroj 
na dosiahnutie jednotného trhu, ktorý bude podporovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rast.

Návrhom sa spoločne s navrhovanou novou smernicou o obstarávaní vykonávanom verejnými 
obstarávateľmi nahradia smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES ako hlavné prvky legislatívneho 
rámca Európskej únie pre verejné obstarávanie. Smernicu doplnia ďalšie prvky tohto 
legislatívneho rámca: Smernicou 2009/81/ES sa stanovujú konkrétne pravidlá pre 
obstarávanie v oblasti obrany a citlivých zariadení v oblasti bezpečnosti, smernicou 
92/13/EHS sa zriaďujú spoločné normy pre národné postupy preskúmavania na zabezpečenie 
toho, aby boli vo všetkých krajinách EÚ k dispozícii rýchle a účinné prostriedky nápravy 
v prípadoch, keď sa uchádzači domnievajú, že zákazka bola zadaná nespravodlivo.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 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 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Elektronické informačné a (27) Elektronické informačné a 
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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 
prostriedkov vedie k úsporám času. Z tohto 
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, odhaľovali a napravovali 
chyby, ktoré vzniknú počas obstarávacích 
konaní.

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 
prostriedkov vedie takisto k úsporám času
a nákladov. Z tohto 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, odhaľovali a napravovali 
chyby, ktoré vzniknú počas obstarávacích 
konaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27a) Cieľom podpory elektronického 
obstarávania je zabezpečiť, aby sa aspoň 
50 % postupov verejného obstarávania 
uskutočňovaného inštitúciami EÚ a 
členských štátov realizovalo elektronicky v 
súlade so záväzkom prijatým vládami 
členských štátov na ministerskej 
konferencii o elektronickej verejnej 
správe roku 2005 v Manchestri. V 
budúcnosti sa elektronické obstarávanie, 
ktoré má pozitívny vplyv na znižovanie 
nákladov a zvyšovanie dostupnosti 
verejného obstarávania, stane hlavným 
postupom.  Je potrebné zachovať otvorené 
štandardy a technologickú neutralitu, aby 
sa zabezpečila interoperabilita rôznych 
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systémov, zabránilo sa závislosti 
zákazníka od predajcu a zaručila sa 
skutočná interoperabilita rôznych 
platforiem pre elektronické obstarávanie, 
ktoré už členské štáty využívajú.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Elektronické komunikačné prostriedky 
sú obzvlášť vhodné na podporu konaní 
a nástrojov na centralizované obstarávanie 
z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov. 
Používanie takýchto elektronických 
komunikačných prostriedkov by preto 
malo byť v prvom rade pre centrálne 
obstarávacie inštitúcie povinné a zároveň
by uľahčovalo harmonizáciu konaní v celej 
Únii. Po uplynutí prechodného obdobia 
dvoch rokov by sa mala zaviesť všeobecná 
povinnosť používať elektronické 
komunikačné prostriedky pri každom 
obstarávacom konaní.

(33) Elektronické komunikačné prostriedky 
sú obzvlášť vhodné na podporu konaní 
a nástrojov na centralizované obstarávanie 
z dôvodu možnosti, ktorú ponúkajú, pokiaľ 
ide o opätovné použitie a automatické 
spracovanie údajov, minimalizáciu 
informácií a transakčných nákladov a 
zabezpečenie transparentnosti. Používanie 
takýchto elektronických komunikačných 
prostriedkov by preto malo byť v prvom 
rade pre centrálne obstarávacie inštitúcie 
povinné a zároveň by uľahčovalo 
harmonizáciu konaní v celej Únii. 
Po uplynutí prechodného obdobia dvoch 
rokov by sa mala zaviesť všeobecná 
povinnosť používať elektronické 
komunikačné prostriedky pri každom 
obstarávacom konaní.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 38a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38a) Verejné obstarávanie sa musí riadiť 
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zásadou „myslieť najskôr na malé 
podniky“, a členské štáty musia 
uplatňovať Európsky kódex osvedčených 
postupov uľahčujúci prístup MSP k 
verejným zákazkám.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V otvorenom konaní môže každý 
hospodárskych subjekt, ktorý má záujem, 
predložiť ponuku ako reakciu na výzvu na 
súťaž. Minimálna lehota na prijímanie 
ponúk je 40 dní odo dňa, keď bolo zaslané 
oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania. Ponuku musia sprevádzať 
informácie požadované na účely 
kvalitatívneho výberu.

1. V otvorenom konaní môže každý 
hospodárskych subjekt, ktorý má záujem, 
predložiť ponuku ako reakciu na výzvu na 
súťaž. Minimálna lehota na prijímanie 
ponúk je 52 dní odo dňa, keď bolo zaslané 
oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania. Ponuku musia sprevádzať 
informácie požadované na účely 
kvalitatívneho výberu.

2. Keď obstarávatelia uverejnili pravidelné 
informatívne oznámenie, ktoré sa 
nepoužíva ako prostriedok výzvy na súťaž, 
minimálna lehota na prijímanie ponúk 
stanovená v odseku 1 druhom pododseku 
tohto článku sa môže skrátiť na 20 dní, za 
predpokladu, že sú splnené obe tieto 
podmienky:

2. Keď obstarávatelia uverejnili pravidelné 
informatívne oznámenie, ktoré sa 
nepoužíva ako prostriedok výzvy na súťaž, 
minimálna lehota na prijímanie ponúk 
stanovená v odseku 1 druhom pododseku 
tohto článku sa môže skrátiť na 36 dní, za 
predpokladu, že sú splnené obe tieto 
podmienky:

(a) pravidelné informatívne oznámenie 
obsahuje popri informáciách vyžadovaných 
v oddiele I časti A prílohy VI všetky 
informácie, ktoré sa vyžadujú v oddiele II 
časti A prílohy VI, pokiaľ sú takéto 
informácie k dispozícii v čase, keď sa 
pravidelné informatívne oznámenie 
uverejňuje; (b) bolo odoslané 
na uverejnenie v rozpätí od 45 dní do 12 
mesiacov pred dátumom odoslania 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania.

(a) pravidelné informatívne oznámenie 
obsahuje popri informáciách vyžadovaných 
v oddiele I časti A prílohy VI všetky 
informácie, ktoré sa vyžadujú v oddiele II 
časti A prílohy VI, pokiaľ sú takéto 
informácie k dispozícii v čase, keď sa 
pravidelné informatívne oznámenie 
uverejňuje; (b) bolo odoslané 
na uverejnenie v rozpätí od 52 dní do 12 
mesiacov pred dátumom odoslania 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania.

3. Ak sa lehota stanovená v odseku 1 3. Ak sa lehota stanovená v odseku 1 
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druhom pododseku stáva z dôvodu 
naliehavého prípadu, ktorý obstarávateľ 
riadne odôvodní, nemožná, môže sa 
stanoviť lehota, ktorá nebude kratšia ako 
20 dní od dátumu odoslania oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania.

druhom pododseku stáva z dôvodu 
naliehavého prípadu, ktorý obstarávateľ 
riadne odôvodní, nemožná, môže sa 
stanoviť lehota, ktorá nebude kratšia ako 
22 dní od dátumu odoslania oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania.

4. Obstarávateľ môže lehotu na prijímanie 
ponúk stanovenú v odseku 1 druhom 
pododseku skrátiť o päť dní, ak prijme 
elektronické predkladanie ponúk v súlade s 
článkom 33 ods. 3, ods. 4 a ods. 5.

4. Obstarávateľ môže lehotu na prijímanie 
ponúk stanovenú v odseku 1 druhom 
pododseku skrátiť o sedem dní, ak prijme 
elektronické predkladanie ponúk v súlade s 
článkom 33 ods. 3, ods. 4 a ods. 5.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V užšom konaní môže každý 
hospodársky subjekt reagovať na výzvu na 
súťaž predložením žiadosti o účasť, pričom 
poskytne informácie požadované na účely 
kvalitatívneho výberu. Minimálna lehota 
na prijímanie žiadostí o účasť je spravidla 
minimálne 30 dní od dátumu odoslania 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo výzvy na potvrdenie 
záujmu a v žiadnom prípade nemôže byť 
kratšia ako 15 dní.

1. V užšom konaní môže každý 
hospodársky subjekt reagovať na výzvu na 
súťaž predložením žiadosti o účasť, pričom 
poskytne informácie požadované na účely 
kvalitatívneho výberu. Minimálna lehota 
na prijímanie žiadostí o účasť je spravidla 
minimálne 37 dní od dátumu odoslania 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo výzvy na potvrdenie 
záujmu a v žiadnom prípade nemôže byť 
kratšia ako 22 dní.

2. Ponuku môžu predložiť len tie 
hospodárske subjekty, ktoré obstarávateľ 
potom, čo posúdi požadované informácie, 
vyzve, aby predložili ponuku. 
Obstarávatelia môžu obmedziť počet 
vhodných záujemcov, ktorých vyzvú na 
účasť na konaní, v súlade s článkom 72 
ods. 2.

2. Ponuku môžu predložiť len tie 
hospodárske subjekty, ktoré obstarávateľ 
potom, čo posúdi požadované informácie, 
vyzve, aby predložili ponuku. 
Obstarávatelia môžu obmedziť počet 
vhodných záujemcov, ktorých vyzvú na 
účasť na konaní, v súlade s článkom 72 
ods. 2.

Lehota na prijímanie ponúk sa môže 
stanoviť vzájomnou dohodou medzi 
obstarávateľom a vybranými záujemcami 
za predpokladu, že všetci záujemcovia 
majú rovnaký čas na prípravu a 

Lehota na prijímanie ponúk sa môže 
stanoviť vzájomnou dohodou medzi 
obstarávateľom a vybranými záujemcami 
za predpokladu, že všetci záujemcovia 
majú rovnaký čas na prípravu a 
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predloženie ponúk. predloženie ponúk.
Ak nie je možné dohodnúť sa na lehote na 
prijímanie ponúk, obstarávateľ stanoví 
lehotu v dĺžke prinajmenšom 10 dní od 
dátumu odoslania výzvy na predloženie 
ponuky.

Ak nie je možné dohodnúť sa na lehote na 
prijímanie ponúk, obstarávateľ stanoví 
lehotu v dĺžke prinajmenšom 24 dní, ktorá 
nesmie byť v žiadnom prípade kratšia než 
10 dní od dátumu odoslania výzvy na 
predloženie ponuky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri rokovacom konaní s 
predchádzajúcou výzvou na súťaž môže 
každý hospodársky subjekt reagovať na 
výzvu na súťaž žiadosťou o účasť, pričom 
predloží informácie požadované na účely 
kvalitatívneho výberu. Minimálna lehota 
na prijímanie žiadostí o účasť je spravidla 
minimálne 30 dní od dátumu odoslania 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v prípade, ak sa 
pravidelné informatívne oznámenie 
používa ako prostriedok výzvy na súťaž, 
30 dní od dátumu odoslania výzvy na 
potvrdenie záujmu, a v žiadnom prípade 
nemôže byť kratšia ako 15 dní.

1. Pri rokovacom konaní s 
predchádzajúcou výzvou na súťaž môže 
každý hospodársky subjekt reagovať na 
výzvu na súťaž žiadosťou o účasť, pričom 
predloží informácie požadované na účely 
kvalitatívneho výberu. Minimálna lehota 
na prijímanie žiadostí o účasť je spravidla 
minimálne 37 dní od dátumu odoslania 
oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v prípade, ak sa 
pravidelné informatívne oznámenie 
používa ako prostriedok výzvy na súťaž, 
37 dní od dátumu odoslania výzvy na 
potvrdenie záujmu, a v žiadnom prípade 
nemôže byť kratšia ako 22 dní.

2. Na rokovaniach sa môžu zúčastniť len 
tie hospodárske subjekty, ktoré 
obstarávateľ potom, čo posúdi požadované 
informácie, vyzve na účasť. Obstarávatelia 
môžu obmedziť počet vhodných 
záujemcov, ktorých vyzvú na účasť na 
konaní, v súlade s článkom 72 ods. 2. 
Lehota na prijímanie ponúk sa môže 
stanoviť vzájomnou dohodou medzi 
obstarávateľom a vybranými záujemcami 
za predpokladu, že všetci záujemcovia 
majú rovnaký čas na prípravu a 
predloženie ponúk. Ak nie je možné 

2. Na rokovaniach sa môžu zúčastniť len 
tie hospodárske subjekty, ktoré 
obstarávateľ potom, čo posúdi požadované 
informácie, vyzve na účasť. Obstarávatelia 
môžu obmedziť počet vhodných 
záujemcov, ktorých vyzvú na účasť na 
konaní, v súlade s článkom 72 ods. 2. 
Lehota na prijímanie ponúk sa môže 
stanoviť vzájomnou dohodou medzi 
obstarávateľom a vybranými záujemcami 
za predpokladu, že všetci záujemcovia 
majú rovnaký čas na prípravu a 
predloženie ponúk. Ak nie je možné 
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dohodnúť sa na lehote na prijímanie ponúk, 
obstarávateľ stanoví lehotu v dĺžke 
prinajmenšom 10 dní od dátumu odoslania 
výzvy na predloženie ponuky.

dohodnúť sa na lehote na prijímanie ponúk, 
obstarávateľ stanoví lehotu v dĺžke 
prinajmenšom 24 dní, ktorá nesmie byť v 
žiadnom prípade kratšia než 10 dní od 
dátumu odoslania výzvy na predloženie 
ponuky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 70 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Obstarávatelia sa môžu rozhodnúť, že 
nezadajú zákazku uchádzačovi, ktorý 
predložil najlepšiu ponuku, keď zistia, že 
ponuka aspoň rovnocenným spôsobom 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 
XIV.

5. Obstarávatelia sú povinní rozhodnúť, že 
nezadajú zákazku uchádzačovi, ktorý 
predložil najlepšiu ponuku, keď zistia, že 
ponuka aspoň rovnocenným spôsobom nie 
je v súlade s povinnosťami stanovenými v 
právnych predpisoch Únie v oblasti 
sociálneho a pracovného práva alebo 
environmentálneho práva alebo práva 
duševného vlastníctva alebo 
ustanoveniami medzinárodného sociálneho 
a environmentálneho práva podľa prílohy 
XIV.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 82 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak je možné peňažné vyjadrenie 
hodnoty úpravy, úprava sa nepovažuje za 
podstatnú v zmysle odseku 1, ak jej 
hodnota nepresahuje prahového hodnoty 
stanovené v článku 12 a je nižšia ako 5 %
hodnoty pôvodnej zákazky za predpokladu, 
že takáto úprava nemení celkovú povahu 

4. Ak je možné peňažné vyjadrenie 
hodnoty úpravy, úprava sa nepovažuje za 
podstatnú v zmysle odseku 1, ak jej 
hodnota nepresahuje prahového hodnoty 
stanovené v článku 12 a je nižšia ako 10 %
hodnoty pôvodnej zákazky za predpokladu, 
že takáto úprava nemení celkovú povahu 
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zákazky. V prípade vykonania viacerých 
po sebe nasledujúcich úprav sa hodnota 
posudzuje na základe kumulatívnej 
hodnoty daných po sebe nasledujúcich 
úprav.

zákazky. V prípade vykonania viacerých 
po sebe nasledujúcich úprav sa hodnota 
posudzuje na základe kumulatívnej 
hodnoty daných po sebe nasledujúcich 
úprav.

Or. en


