Informácia pre prijímateľov NFP vo veci postupu pri podlimitných
zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a
služby bežne dostupné na trhu, s využitím elektronického trhoviska.
Cieľom informácie je poskytnúť prijímateľom informáciu o postupoch pri podlimitných
zákazkách, ktorými budú obstarávané stavebné práce, tovary a služby bežne
dostupné na trhu (t.j. v zmysle definície podľa § 9b zákona) v súvislosti so
zavedením elektronického trhoviska.
Od 01.01.2015, od kedy je v plnej prevádzke elektronické trhovisko, ktorého
správcom je Ministerstvo vnútra SR. V zmysle § 91 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
vzniká pri podlimitných zákazkách, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, povinnosť
postupovať spôsobom podľa § 92 až 99 zákona o VO, t.j. vzniká povinnosť
postupovať s využitím elektronického trhoviska.
Prechodné obdobie na začatie využívania elektronického trhoviska pri
podlimitných zákazkách v zmysle § 92 až 99 je upravené v §155m ods. 13 zákona
o VO. Podľa spomínaného ustanovenia: „Ak ide o podlimitnú zákazku, verejný
obstarávateľ nie je 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“.
Na zákazky podľa prvej vety sa použije postup podľa § 100 až 102, ak ich
predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti
zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká
alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ak ide o tovar, ktorým sú
potraviny rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. c);
Na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok nižšia, než tieto limity, sa použije ustanovenie § 9 ods. 9.“
Z uvedeného vyplýva, že všetky verejné obstarávania (len podlimitné zákazky na
bežne dostupné tovary/práce/služby) preukázateľne vyhlásené alebo začaté do
jedného kalendárneho mesiaca od zriadenia elektronického trhoviska (t.j VO
preukázateľne vyhlásené alebo začaté do 31.01.2015), je možné realizovať mimo
elektronického trhoviska (t.j. vyhlásením a realizáciou VO podľa § 100 až 102
zákona o VO – tzv. „starým spôsobom“ tak, ako doposiaľ).
Na to, aby sa mohli verejní obstarávatelia a iné povinné osoby objednávať
tovar, stavebné práce alebo služby na elektronickom trhovisku, je nutné aby sa
v systéme elektronického trhoviska zaregistrovali na portáli www.eks.sk. Na
uvedenej webovej stránke sa uvádza, že počas januára 2015 je elektronické
trhovisko v plnej prevádzke a zároveň v testovacej prevádzke, avšak všetky obchody
v ňom realizované budú platné. Po zaregistrovaní sa pri realizácii VO
prostredníctvom elektronického trhoviska je potrebné riadiť jednotlivými pokynmi
elektronického trhoviska a zároveň odporúčame sledovať metodické usmernenia
Úradu pre verejné obstarávanie týkajúce sa elektronického trhoviska na webovom
sídle ÚVO: www.uvo.gov.sk.“

