
Úrad pre verejné obstarávanie 
 
 

Výkladové stanovisko č. 2/2015 
 
 

k zadávaniu  zákaziek s využitím elektronického trhoviska  
 
 

Pri podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska verejný obstarávateľ 
postupuje podľa § 92 až 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“), ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby 
bežne dostupných na trhu. 

Podľa § 92 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní elektronické trhovisko je informačný 
systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác 
alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností,  
pri rešpektovaní ustanovení § 92 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. Správcom 
elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Z informácií zverejnených na webovom sídle www.eks.sk vyplýva, že „Ostrá prevádzka 
elektronického trhoviska bola spustená 01. 02. 2015“, pričom podľa prechodného ustanovenia  
k úpravám účinným od 01. 07. 2013 upraveného v § 155m ods. 13 zákona o verejnom 
obstarávaní, nie je verejný obstarávateľ povinný použiť postup podľa § 91 ods. 1 písm. a)  
pri zákazkách, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté najviac jeden kalendárny 
mesiac po zriadení elektronického trhoviska . V súvislosti so vznikom zákonnej povinnosti 
zadávania podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska podľa § 92 až 99 zákona 
o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vydal dokument 
„Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015“.1 

Zákonná povinnosť postupovať podľa § 92 až 99 zákona o verejnom obstarávaní vznikla 
naplnením ustanovenia § 155m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní pre verejného 
obstarávateľa podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní a osobe podľa § 7 ods. 1 a ods. 4 zákona 
o verejnom obstarávaní pri zadávaní podlimitných zákaziek na bežne dostupné tovary (okrem 
potravín), služby a stavebné práce, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia  
ako 1 000 eur, a pri zadávaní podlimitných zákaziek na bežne dostupné tovary, ktorými  
sú potraviny, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 40 000 eur.  

Odôvodnenie  

Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona 
o verejnom obstarávaní (§ 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní). 

Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ  
ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie 

                                                            
1 
http://www.uvo.gov.sk/documents/10157/900132/Aktual%C3%ADz%C3%A1cia%20finan%C4%8Dn%C3%A9%2
0limity%20po%20zriaden%C3%AD%20elektronick%C3%A9ho%20trhoviska.pdf?version=1.0&t=1425028726830 
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stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný 
obstarávateľ podľa tohto zákona, s výnimkou povinností podľa § 10 ods. 2 (§ 7 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní). 

 Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie 
tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je obstarávateľ povinný 
postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona (§ 7 ods. 4 zákona o verejnom 
obstarávaní). 

Ak osoba podľa ustanovenia § 7 ods. 1 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní postupuje 
pri zadávaní zákaziek ako verejný obstarávateľ, znamená to, že sa na ňu vzťahujú tie práva 
a povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sa vzťahujú aj na takého verejného 
obstarávateľa, ktorý tejto osobe poskytol finančné prostriedky. Na takúto osobu sa vzťahuje  
aj povinnosť podľa ustanovenia § 91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,  
t. j. postupovať pri zadávaní podlimitných zákaziek podľa ustanovení § 92 až 99 zákona 
o verejnom obstarávaní (pozn. podlimitné  zákazky s využitím elektronického trhoviska). 

Osoba podľa § 7 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nepoužíva pri zadávaní 
podlimitných zákaziek elektronické trhovisko. 

 Bežná dostupnosť  

Pojem „bežná dostupnosť na trhu“ na účely zákona o verejnom obstarávaní  je upravený 
v § 9b ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo 
služby na trhu sú na účely tohto zákona také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré 

a) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný 
prípad jedinečných požiadaviek, 

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov  
aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň 

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované  
pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo 
uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu. 

Úrad odporúča verejným obstarávateľom a osobám podľa § 7 ods. 1 a ods. 4 zákona 
o verejnom obstarávaní v rozhodnom čase výberu postupu zadávania zákazky určiť, či nimi 
požadovaný predmet zákazky spĺňa na účely zákona o verejnom obstarávaní podmienky bežnej 
dostupnosti [§ 9b zákona o verejnom obstarávaní].  

Verejný obstarávateľ a osoba podľa § 7 ods. 1 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní 
by preto pri kvalifikácii bežnej dostupnosti na trhu mala realizovať test (overenie), ktorým 
verifikuje status obstarávaného tovaru, služieb alebo stavebných prác vo vzťahu k zákonom 
určeným podmienkam. Táto kvalifikácia samozrejme nemôže byť generalizovaná, ale vyžaduje 
sa skúmanie vždy ad hoc na konkrétny prípad tak, aby sa zohľadnili všetky vlastnosti 
dostupnosti dodávky, služby alebo stavebnej práce vo vzťahu k aktuálnym trhovým 
podmienkam. K správnej klasifikácii je potrebné poznať podrobný opis predmetu zákazky  
so všetkými jeho vlastnosťami, parametrami, vrátane spôsobu jeho vyhodnotenia, 
používania a dodacích podmienok. 
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Za istú pomôcku pre posúdenie splnenia bežnej dostupnosti na trhu je možné považovať 
ustanovenia § 9b ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorých bežne dostupnými 
tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary, stavebné práce 
alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa  
(osoby podľa § 7 ods. 1  a ods. 4) a obstarávateľa a bežne dostupnými tovarmi alebo službami 
podľa odseku 1 sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru. 

Podmienky uvedené v ustanovení § 9b ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  
sú vymedzené kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej dostupnosti“ musí byť naplnená 
každá z uvedených podmienok. Ustanovenie § 9b ods. 2 a 3 stanovuje podporné pravidlo, ktoré  
by malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu. 

V prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorých má byť 
uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie 
stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 Hlavného slovníka 
Spoločného slovníka obstarávania, odporúčame rovnako vykonať test posúdenia bežnej 
dostupnosti na trhu. Bez toho, aby boli dotknuté vyššie uvedené skutočnosti ohľadne skúmania 
ad hoc na konkrétny prípad, možno konštatovať, že v prípade zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác, predmetom ktorej má byť zhotovenie stavby, ktorá je na účely zákona 
o verejnom obstarávaní (§ 3 ods. 3 posledná veta) považovaná za „výsledok stavebných prác 
ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, a za predpokladu,  
že uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa“, 
bude na mieste skúmať takúto zákazku ako celok, čo podľa nášho názoru v značne miere 
ovplyvňuje výsledok posudzovania charakteru plnenia z hľadiska bežnej dostupnosti na trhu 
v zmysle niektorého z ponúkaných indikátorov bežnej dostupnosti. Na podporu tohto názoru 
dodávame, že stavbu ako takú s jej umiestnením do existujúcej zástavby, vrátane napojenia na 
miestnu infraštruktúru a pri zohľadnení miestnych podmienok osadenia (založenia) stavebného 
diela, prípadne ďalších okolností dotvárajúcich takéto stavebné dielo na zabezpečenie účelu 
jeho použitia alebo prevádzkovania,  je možné  považovať za jedinečné dielo.  

 Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

 Podľa § 35 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa ponuky vyhodnocujú na základe 
kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ponuky sa vyhodnocujú na základe  

a) ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo 
b) najnižšej ceny. 

Podľa § 96 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa môže predbežne akceptovať 
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka alebo ponuka s najnižšou cenou, zverejnená  
na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar, stavebné práce alebo 
služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky.  

Podľa § 96 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní po uplynutí lehoty podľa ods. 5 
verejný obstarávateľ akceptuje ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou 
cenou z ponúk, predložených podľa ods. 5 a ponuky, predbežne akceptovanej podľa ods. 3. 
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Úrad upozorňuje verejných obstarávateľov a osoby podľa § 7 ods. 1 a ods. 4 zákona 
o verejnom obstarávaní, že v čase vydania tohto výkladového stanoviska systém 
elektronického trhoviska neposkytuje funkcionalitu hodnotenia ponúk na základe 
„ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“. 

 Rámcová dohoda 

Podľa § 91 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pri použití postupu zadávania 
podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska nie je možné uzatvoriť rámcovú 
dohodu, nakoľko zákon o verejnom obstarávaní to priamo vylučuje a v súlade s uvedeným, 
funkcionalita elektronického trhoviska takúto možnosť ani neumožňuje. 

 Štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 

Pri uplatnení postupu zadávania podlimitnej zákazky s využitím elektronického 
trhoviska  verejný obstarávateľ a osoba podľa § 7 ods. 1 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní 
nemôže vyhradiť právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska, nakoľko ustanovenia § 92 až 99 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré 
osobitným spôsobom upravujú postup zadávania podlimitných zákaziek s využitím 
elektronického trhoviska, na takúto možnosť priamo ani nepriamo neodkazujú. 

 Upozornenia súvisiace  s aplikáciou elektronického trhoviska 
 

 Neodporúčame používanie elektronického trhoviska  pri zadávaní nadlimitných zákaziek, 
pretože v tomto prípade je to nielen v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ale aj  
so smernicami Európskeho parlamentu a Rady upravujúcimi oblasť verejného obstarávania. 
  

 Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky upravuje § 5 zákona o verejnom 
obstarávaní. Podľa § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní zákazku nemožno rozdeliť 
ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov 
zadávania zákazky podľa tohto zákona. Rozdelenie zákazky, ktorého dôsledkom je vyhnutie 
sa postupom zadávania nadlimitných zákaziek, je preto neprípustné. 

 
 Pri zadávaní podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska  

je povinnosť uplatňovať princípy verejného obstarávania podľa § 9 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní.  

 
 Iba uchádzač/dodávateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom 

obstarávaní, ktorý je súčasne registrovaný na portáli www.eks.sk, môže predkladať 
a záväzne potvrdzovať ponuky na elektronickom trhovisku. 

 
 Podmienky používania elektronického trhoviska určuje § 92 až 97 a § 99 zákona o verejnom 

obstarávaní a Obchodné podmienky elektronického trhoviska. Súčasťou Obchodných 
podmienok elektronického trhoviska je Trhový poriadok a Všeobecné zmluvné podmienky. 
Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú zverejnené na webovom sídle 
elektronického trhoviska.2 

 

                                                            
2 www.eks.sk 
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 Verejný obstarávateľ a osoba podľa § 7 ods. 1 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní  
sú povinní zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách zadaných 
postupom zadávania podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska s cenami 
vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedú najmä 
a) hodnotu zákazky, 
b) predmet zákazky, 
c) identifikáciu úspešného uchádzača. 

 
 Verejný obstarávateľ a osoba podľa § 7 ods. 1 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní  

sú povinní evidovať všetky doklady a dokumenty a uchovávať ich päť rokov po uzavretí 
zmluvy.  

 
 Verejný obstarávateľ a osoba podľa § 7 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní sú podľa § 9a 

zákona o verejnom obstarávaní povinní vyhotoviť referenciu obsahujúcu potvrdenie 
o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby k podlimitným 
zákazkám zadaným s využitím elektronického trhoviska, a to na elektronickom formulári 
referencie, dostupnom v informačnom systéme Zber údajov. Referencie k zákazkám 
zadaným prostredníctvom Elektronického trhoviska vyhotovené na dodávateľov  
po plnení zmluvy v uvedenom systéme (Systém EKS) sa totiž nepovažujú za vyhotovenie 
referencie podľa § 9a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Osoba podľa § 7 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní nie je povinná vyhotoviť referenciu podľa § 9a zákona 
o verejnom obstarávaní k zákazkám zadaným s využitím elektronického trhoviska.3  

 
 
 

 
Bratislava 10. 4. 2015  
 
 
 
 
 
 
                           Ing. Zita Táborská 
                                                                                                 predsedníčka úradu                          

                                                            
3 Vyhotovovaním referencií sa úrad podrobne zaoberal vo výkladovom stanovisku č. 1/2014. 


