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 Listom zo dňa 01. 12. 2014, ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie 

(ďalej len „úrad“) so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“). 

 

Pýtate sa, či v prípade, keď elektronické trhovisko nevygeneruje pri zadávaní zákazky 

postupom podľa ustanovení § 92 až 99 zákona o verejnom obstarávaní žiadnu ponuku, môže 

verejný obstarávateľ následne použiť postup zadávania zákaziek, ktorý sa uplatňuje pri 

zákazkách, ktorých predmetom nie sú bežne dostupné tovary, stavebné práce a služby na 

trhu, t. j. postup podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona, resp. postup podľa ustanovení § 100 až 

102 zákona, v závislosti od finančných limitov takýchto zákaziek definovaných v ustanovení        

§ 4 ods. 3 zákona. 

Ďalej sa pýtate, či v prípade, keď verejný obstarávateľ nesprávne identifikuje tovar, 

stavebné práce alebo služby, ako nie bežne dostupné na trhu a zrealizuje zadávanie takýchto 

zákaziek podľa ustanovení § 100 až 102 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. neuplatní pri ich 

zadávaní  postup zadávania podľa ustanovení § 92 až 99 zákona), bude v tomto prípade daný 

postup zadávania zákaziek považovaný za rovnocenný a teda akceptovateľný zo strany 

prípadnej kontroly úradu. V prípade, že úradom akceptovaný nebude, aké sankcie hrozia 

verejnému obstarávateľovi v danom prípade. 

V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie. 

 

K prvej otázke. 

 

Podľa ustanovenia § 96 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ 

môže predbežne akceptovať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou 

cenou, zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar, 

stavebné práce alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky. 

 

Podľa ustanovenia § 97 zákona o verejnom obstarávaní, ak z dôvodu počtu ponúk nie 

je možné použiť postup podľa § 96 ods. 3, verejný obstarávateľ zadá zákazku jej zverejnením 

na elektronickom trhovisku v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo 

služieb; verejný obstarávateľ môže primerane použiť ustanovenia § 32 a § 34 až 37,                

a registrovaní uchádzači a záujemcovia predkladajú ponuky prostredníctvom elektronického 

trhoviska. 

 

Podľa ustanovenia § 98 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, verejný 

obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými 

rokuje o podmienkach zmluvy, ak v predchádzajúcom postupe podľa § 97 nebola predložená 

ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným 

verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky 

zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 

 

Ak teda elektronické trhovisko (po jeho riadnom spustení) nevygeneruje pri zadávaní 

zákazky žiadnu ponuku, verejný obstarávateľ postupuje podľa ustanovení § 97 a 98 zákona, 



nie podľa ustanovení § 9 ods. 9 zákona, prípadne podľa ustanovení § 100 až 102 zákona. 

 

K druhej otázke. 

 

 Vzhľadom na hypotetický charakter Vašej druhej otázky je k odpovedi na ňu nutné 

uviesť, že aj odpoveď by sa nachádzala v čisto hypotetickej rovine. Taká odpoveď by mohla 

kolidovať s prípadnými závermi, ku ktorým úrad dospeje napr. v rámci výkonu dohľadu nad 

verejným obstarávaním (§ 137 zákona). Zároveň, prípadné závery, ku ktorým by úrad 

v konkrétnych konaniach dospel, nie je možné takýmto spôsobom prejudikovať. 

 

 


