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Informácia pre prijímate ľov ohľadne obmedzovania lehôt na poskytovanie 
súťažných podkladov VO 

  
V nadväznosti na „Informáciu pre prijímateľa – neobmedzenie lehoty na vyžiadanie 
súťažných podkladov“, zaslanú MŽP SR prijímateľom mailom dňa 21.6.2013 a následne 
listom dňa 24.6.2013 a z dôvodu potreby prijatia urýchlených opatrení na odstránenie 
nedostatkov pri určovaní lehôt na poskytovanie súťažných podkladov pri verejných súťažiach 
(opakujúce sa zistenia auditov Európskej komisie poukazujúce na možný rozpor postupu 
verejných obstarávateľov s čl. 39 ods. 1 smernice 2004/18/ES o verejnom obstarávaní) si Vás 
dovoľujeme upozorniť na: 

• Usmernenie Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len CKO) „Informácia 
k ur čovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov“ zo dňa 24.06.2013 (viď. str. 
2 a 3 tejto Informácie) 

• Výkladové stanovisko č.7/2013 k stanoveniu lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady vydané Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len UVO) dňa 07.07.2013 (viď. 
Poznámka) 

 
V súvislosti s vyššie uvedeným usmernením CKO a UVO, ako aj na posledné predbežné 
zistenia z auditov Európskej komisie si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že 
obmedzenie lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov v bode IV.3.3) oznámenia, môže byť 
považované za postup, ktorý nie je v súlade so Smernicou 2004/18/ES z 31. marca 2004 
o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na 
dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby a môže mať negatívny dopad na výdavky 
financované v rámci predmetného verejného obstarávania.  
 
V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú 
s lehotou na predkladanie ponúk.  
 
V zmysle uvedeného si Vám dovoľujeme odporučiť, aby ste pri vyhlásených verejných 
obstarávaniach využili inštitút redakčnej opravy a predĺžili lehotu na vyžiadanie súťažných 
podkladov až do dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zároveň odporúčame na 
uvedenú skutočnosť potenciálnych uchádzačov upozorniť v bode VI.3) oznámenia.   nie je zo 
strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na 
poskytovanie súťažných podkladov.  
 
Poznámka: 
„Výkladové stanovisko č.7/2013 k stanoveniu lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady“  vydané UVO dňa 07.07.2013 nájdete na stránke: 
http://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska/-

/asset_publisher/7gWP3f2ikLHv/content/vykladove-stanovisko-c-7-2013-k-stanoveniu-

lehoty-na-prijimanie-ziadosti-o-sutazne-

podklady?redirect=http%3A%2F%2Fwww.uvo.gov.sk%2Fvykladove-

stanoviska%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7gWP3f2ikLHv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_

state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_7gWP3f2ikLHv_adv

ancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_7gWP3f2ikLHv_keywords%3D%26_101_INST

ANCE_7gWP3f2ikLHv_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INS

TANCE_7gWP3f2ikLHv_cur%3D2%26_101_INSTANCE_7gWP3f2ikLHv_andOperator%3Dtr

ue 
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Usmernenie Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len CKO) „Informácia 
k ur čovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov“ 
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