REFORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
PREHĽAD Č. 6: NOVÝ ZJEDNODUŠENÝ REŽIM PRE ZÁKAZKY NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB

Rôzne pravidlá pre zadávanie služieb
Európske pravidlá verejného obstarávania sa odlišujú podľa rôznych kategórií služieb:
• väčšina služieb vyžaduje úplné uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania v prípade
zákaziek nad 207 000 EUR (nad 134 000 EUR v prípade zákaziek zadaných orgánmi ústrednej
vlády),
• v prípade niektorých služieb, najmä zdravotných, sociálnych a kultúrnych služieb sa však
uplatní zjednodušený režim zadávania zákaziek, ktorý zohľadňuje špecifiká týchto služieb.
Nový zjednodušený režim osobitne pre zdravotné, sociálne a kultúrne služby
V rámci nového zjednodušeného režimu:
•
•
•
•

sa európske pravidlá verejného obstarávania vzťahujú iba na zákazky nad sumu 750 000 EUR,
verejní obstarávatelia musia včas zverejniť svoj záujem zadávať zákazky v tejto hodnote a
oznámiť rozhodnutie o zadaní zákazky po ukončení postupu verejnej súťaže,
neexistujú žiadne procesné pravidlá okrem povinnosti rovnakého zaobchádzania s
uchádzačmi,
nijaké európske pravidlá neupravujú zadávanie zákaziek v hodnote do 750 000 EUR.

Tento zjednodušený režim by mal pomôcť zabezpečiť kvalitu týchto služieb, ako aj ďalších dôležitých
faktorov, ako sú kontinuita, prístupnosť a cenová dostupnosť týchto služieb pre používateľov vrátane
znevýhodnených a zraniteľných skupín.

Prehľad rôznych pravidiel týkajúcich sa služieb:
Plný režim

Zjednodušený režim

Hodnota zákazky

nad 207 000 EUR

nad 750 000 EUR

Postup

Riadny postup verejného
obstarávania podľa všetkých
procedurálnych pravidiel

Zjednodušený postup s
predchádzajúcim uverejnením
zákaziek
Rovnaké zaobchádzanie s
uchádzačmi

Dotknuté služby
(výber)

Všetky služby okrem tých, ktoré sa
riadia zjednodušeným režimom
(príloha k nariadeniu obsahuje
vyčerpávajúci zoznam všetkých

Sociálne služby
Zdravotné služby
Kultúrne služby
Vzdelávacie služby
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služieb zjednodušeného režimu)

Niektoré právne služby
Hotelové a reštauračné služby

Vyhradenie zákaziek v oblasti zdravotných, sociálnych a kultúrnych služieb pre špecifické
organizácie
Je možné vyhradiť určité zákazky v oblasti zdravotných, sociálnych a kultúrnych služieb organizáciám,
ktoré vykonávajú úlohy verejnej služby súvisiace s poskytovaním týchto služieb, ak sú splnené tieto
podmienky:
•
•

tieto organizácie prerozdeľujú alebo investujú svoj zisk a ich činnosť sa zakladá na
vlastníctve zamestnancov alebo na iných zásadách ich účasti,
možnosť vyhradiť zákazky je obmedzená na zákazky s maximálnym trvaním 3 rokov bez
možnosti obnovenia.

Služby vylúčené z pôsobnosti európskych pravidiel verejného obstarávania
Určité zákazky na služby sa môžu zadať bez toho, aby sa uplatnili európske pravidlá verejného
obstarávania:
•
•

niektoré služby boli už v minulosti vylúčené a budú vylúčené aj naďalej,
okrem toho aj niektoré nové služby budú vylúčené z pôsobností smerníc:

Vylúčenie podľa starých pravidiel (naďalej v
platnosti)
¾ nákup alebo prenájom budov
¾ niektoré audiovizuálne mediálne služby
(nákup, tvorba alebo produkcia
programového materiálu)

Dodatočné vylúčenia podľa nových pravidiel
¾ niektoré právne služby (právne
zastupovanie, poradenstvo pri príprave
právnych konaní)

¾ rozhodcovské a zmierovacie služby

¾ verejné pôžičky (nezávislé od spojení s
transakciami finančných nástrojov)

¾ určité finančné služby týkajúce sa transakcií
finančných nástrojov vrátane služieb
centrálnych bánk

¾ niektoré služby civilnej obrany, civilnej
ochrany a prevencie nebezpečenstva, ak ich
poskytujú neziskové organizácie

¾ pracovné zmluvy
¾ niektoré služby v oblasti výskumu a vývoja
¾ služby zadané iným verejným
obstarávateľom na základe výlučných práv

¾ železničná verejná doprava alebo metro (od
roku 2007 spadá pod osobitné nariadenie o
doprave)
¾ služby politickej kampane počas volebných
kampaní
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