Metodické usmernenie
k uzneseniu vlády č. 653 z 24 septembra 2010 k zvýšeniu transparentnosti verejného
obstarávania

Vedúci úradu vlády Slovenskej republiky vydáva toto metodické usmernenie:
Predmet úpravy
Predmetom metodického usmernenia k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania sú
pravidlá používania elektronickej aukcie vo verejnom obstarávaní pre verejného obstarávateľa
podľa § 6 ods. 1 písm a) a písm d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Účel metodického usmernenia

Zavedenie elektronických aukcií (ďalej len e-aukcia) do procesu verejného obstarávania za
účelom zvýšenia efektívnosti, hospodárnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi, ako aj
odbornosti a princípov verejného obstarávania.
Spôsob použitia elektronických aukcií

Pri používaní elektronických aukcií sa postupuje podľa § 43 „zákona“.

Zákazky na dodanie tovaru.
Verejný obstarávateľ definovaný v § 6 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona je povinný použiť
elektronickú aukciu pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru okrem súťažného dialógu,
rokovacieho konania bez zverejnenia od finančného limitu 30 000,- EUR bez DPH.
Zákazky na poskytnutie služieb.
Verejný obstarávateľ definovaný v § 6 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona je povinný použiť
elektronickú aukciu pri zadávaní zákazky na poskytnutie služieb, ak možno presne určiť
technické požiadavky na požadované služby okrem súťažného dialógu, rokovacieho konania
bez zverejnenia a súťaže návrhov od finančného limitu 30 000,- EUR bez DPH.
V prípade zadávania zákazky na poskytnutie služieb, ktorej charakteristické parametre
a hodnoty nie sú kvantifikovateľné a nemožno ich vyjadriť v číslach alebo percentách, sa eaukcia nepoužije.

Zákazky na uskutočnenie stavebných prác
Verejný obstarávateľ definovaný v § 6 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona je povinný použiť
elektronickú aukciu pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác okrem súťažného
dialógu, rokovacieho konania bez zverejnenia od finančného limitu 120 000,- EUR bez
DPH.

Dynamický nákupný systém a otváranie rámcových zmlúv.
Verejný obstarávateľ definovaný v § 6 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona je povinný použiť
elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri
opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody, ak to povaha
predmetu zákazky umožňuje, (rámcová dohoda uzatvorená s viacerými uchádzačmi).
Uvedená možnosť opätovného otvárania súťaže e-aukciou musí byť uvedená v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, a v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke.
Ak sa uzatvára rámcová dohoda na poskytnutie služieb, ktorej charakteristické parametre
a hodnoty nie sú kvantifikovateľné a nemožno ich vyjadriť v číslach alebo percentách, sa pri
opätovnom otváraní súťaže e-aukcia nepoužije.
V prípade, že rámcová dohoda bude uzavretá len s jedným uchádzačom, a uzavretie rámcovej
dohody sa predpokladalo s viacerými uchádzačmi, a podmienka opätovného otvárania súťaže
s použitím e-aukcie bola uvedená v príslušnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a/alebo výzve na predkladanie ponúk a/alebo v predmetných súťažných podkladoch,
následná/é zmluva/y môže/môžu byť bez použitia e-aukcie uzavretá/é v rámci podmienok
určených v rámcovej dohode za predpokladu, že takáto možnosť bola uvedená v príslušných
dokumentoch.

Prechodné ustanovenia.
Pri rámcových dohodách, ktoré boli uzavreté do 31. 12. 2010, resp. pri uverejnených
verejných obstarávaniach do 31. 12. 2010 sa postupuje spôsobom, ktorý bol uvedený
v príslušnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. výzve na predkladanie
ponúk a v príslušných súťažných podkladoch. V týchto prípadoch e-aukcia nie je povinná.

Obstaranie spoločností na elektronické aukcie odporúčame ad-hoc pre každý jeden prípad
osobitne, pri dodržaní princípov hospodárnosti a efektívnosti.
Účinnosť
Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

