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prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. 
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Vysvetlite pojmy z oblasti verejného obstarávania 

• verejné obstarávanie 

• zákazka 

• predpokladaná hodnota zákazky 

• uchádzač 

• exempcia 
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• jednotný európsky dokument 

• elektronické trhovisko 

• zelené verejné obstarávanie 

• súhrnná správa 

• inovatívne partnerstvo 
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• koncesia 

• užšia súťaž 

• finančný limit 

Označte správnu možnosť 

In-house verejné obstarávanie je interpretované: 

  Európskou komisiou 

  Európskym dvorom audítorov 

  Európskym súdnym dvorom 
 

100% vlastníctvo kontrolovanej osoby možno preukázať: 

  výpisom zo živnostenského registra 

  výpisom z obchodného registra 

  spoločenskou listinou  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Zákon o verejnom obstarávaní sa nevzťahuje na: 

  rozhodcovské konania 

  audiovizuálne dielo 

  dotáciu poskytnutú samostatne hospodáriacemu roľníkovi (SHR)  

Podľa zákona o verejnom obstarávaní musí vždy postupovať subjekt, ktorý je: 

  občianske združenie 

	 	 stredná škola zriadená VÚC 

  akciová spoločnosť, ktorej 20% vlastníkom je mesto  

Za bežne dostupný tovar nemožno považovať: 

  kancelársky papier 

  tlačiareň 

  tovar na ktorom je po dodaní potrebné urobiť podstatné úpravy pred 
použitím 

Podlimitné zákazky sa zadávajú: 

  verejnou súťažou a užšou súťažou 

  s využitím elektronického trhoviska a bez využitia elektronického 
trhoviska 

  priamym rokovacím konaním 

Úrad pre verejné obstarávanie: 

  vydáva metodické pokyny pre uchádzačov 

  vydáva zoznam povinnej dokumentácie k postupom vo verejnom 
obstarávaní 

  schvaľuje zákon o verejnom obstarávaní 
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Zákazka môže byť: 

  nadlimitná, podlimitná a exempcia 

  nadlimitná, podlimitná a s nízkou hodnotou 

  nadlimitná a nízka 

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na 
zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov alebo služieb, bežne dostupných na 
trhu. 

  Pravda 
  Nepravda 

Zmluva uzatvorená cez elektronické trhovisko sa nepovažuje za zmluvu 
uzatvorenú v písomnej podobe. 

  Pravda 
  Nepravda 

Podlimitné zákazky musia byť zadávané s využitím elektronického trhoviska. 

  Pravda 
  Nepravda 

Európska únia podporuje cezhraničné obstarávanie aj tým, že umožňuje 
vytvoriť špeciálnu novú právnu formu na uľahčenie cezhraničného 
obstarávania. 

  Pravda 
  Nepravda 

In-house verejné obstarávanie znamená, že verejný obstarávateľ bude zadávať 
zákazky v rámci svojej internej štruktúry (v rámci seba samého ako právnickej 
osoby). 

  Pravda 
  Nepravda 

In-house verejné obstarávanie môže znížiť časovú náročnosť procesu 
verejného obstarávania. 

  Pravda 
  Nepravda 
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Osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom a ktorá získala od verejného 
obstarávateľa na tovar v hodnote 10 000 eur dotáciu vo výške 8 000 eur je 
povinná postupovať ako verejný obstarávateľ. 

  Pravda 
  Nepravda 

Pri realizácii prieskumu trhu je potrebné vychádzať minimálne z piatich ponúk. 

  Pravda 
  Nepravda 
 

Fikcia zadania od klienta. Identifikujte, ktoré položky je potrebné verejne 
obstarávať a ktoré položky budú výnimkou zo zákona o verejnom obstarávaní 
(a to tak dodávané ako aj odberané). 

Vážený expert, 

Som štatutárom organizácie Druhá šanca s. r. o., r. s. p. Sme malá organizácia, ktorá 
nemá interné odborné kapacity na posudzovanie procesov verejného obstarávania, preto 
by som Vás rád požiadal  o pomoc pri posúdení obchodných vzťahov s našimi 
partnermi.  

     Na úvod bude asi potrebné uviesť, že sme založený obcou Horný Lopušník, ktorá je 
100% spoločníkom a prispieva na chod sumou 100 000 EUR ročne. Takže hospodárime 
s verejnými peniazmi. Z tejto sumy v roku 2021 chceme zaplatiť dvoch študentov - 
dohodárov, ktorí by nám pomohli spracovať základnú stratégiu organizácie. Plánujeme 
ich zazmluvniť na 6 mesiacov s celkovou cenou práce spolu 6000 EUR. Ďalej musíme 
kúpiť kancelárske vybavenie v odhadovanej výške 15 000 EUR (stoly, stoličky, skrine, 
archívne regály, PC technika, tlačiarne, televízor a dataprojektor s plátnom). 
Odhadujeme, že z toho výpočtová technika by bola za 4 500 EUR už s DPH. Už v tomto 
roku vieme dodávať jednoduché stavebné práce pre obec a mohli by sme zarobiť asi 
10 000 EUR. Potrebujeme však nakúpiť materiál za 9 000 EUR s DPH Taktiež sme sa 
dohodli s mestom Tenká Slamka, že im dodáme služby, a teda vyčistíme mestské 
kvetinové plochy a zákony. Zarobíme približne 7 000 EUR. 

     Za ďalších 8 000 EUR si chceme dať zhotoviť webstránku aj s doménou a hostingom. 
Najväčším výdavkom bude nákup nových priestorov, je to nová moderná budova 
v blízkosti nášho aktuálneho sídla a jej cena je 70 000 EUR. Pri otvorení týchto nových 
priestorov predpokladáme objednanie cateringu pre účastníkov za 7 500 EUR s DPH. 
Chceli by sme kúpiť aj 10 oviec, ktoré by sa pásli na našich nevyužitých pozemkoch. 
Ešte nevieme presne ako by sme ich zhodnotili, to ukáže čas.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
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Posúďte a odôvodnite pre klienta, ktoré nákupy/dodávky/služby budú spadať 
medzi exempcie zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 -  15 (aktuálny právny stav). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Posúdťe výnimku podľa zákona o verejnom obstarávaní a spracujte analýzu, v 
ktorých prípadoch pôjde o výnimku a v ktorých nie. 
Zadanie: tlmočnícke služby z AJ do SJ a naopak v hodnote 10 000 EUR bez 
DPH. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Komplexne vysvetlite úlohu Úradu pre verejné obstarávanie v rámci politiky 
verejného obstarávania v SR. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Označte správnu odpoveď 

Kúpa bytu: 

  je vylúčená z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní 

  spadá do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní 

  spadá do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní iba v prípade 
štátnych bytov 

Ak by si obec chcela kúpiť 3 knihy v hodnote spolu za 413 EUR s DPH: 

  nemusí robiť verejné obstarávanie 

  musí robiť verejné obstarávanie lebo je verejný subjekt 

  bude robiť verejné obstarávanie v závislosti od toho o aké knihy sa jedná 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Poskytnutie úveru podlieha režimu zákona o verejnom obstarávaní. 

  Pravda 
  Nepravda 

Exempciou je zákazka, ktorej hodnota je nižšia ako 5000 eur s DPH. 

  Pravda 
  Nepravda 

Do lehoty na predloženie cenovej ponuky sa pri zákazke s nízkou hodnotou 
započítava i deň zverejnenia výzvy na predloženie cenovej ponuky na 
internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

  Pravda 
  Nepravda 

Politika verejného obstarávania v SR podlieha europeizácii. 

  Pravda 
  Nepravda 

Právny rámec verejného obstarávania tvoria v SR aj príslušné smernice EÚ. 

  Pravda 
  Nepravda 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedie verejný obstarávateľ v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania. 

  Pravda 
  Nepravda 

Európska únia reguluje oblasť verejného obstarávania aj nariadeniami EÚ. 

  Pravda 
  Nepravda 

Zákon o verejnom obstarávaní (z. č. 343/2015 Z. z.) obsahuje aj transpozíciu 
príslušnej legislatívy EÚ v oblasti verejného obstarávania. 

  Pravda 
  Nepravda 
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In-house zadávanie zákaziek nepatrí medzi exempcie uvedené v zákone o 
verejnom obstarávaní (z. č. 343/2015 Z. z.). 

  Pravda 
  Nepravda 

Ak by si obec chcela kúpiť psa na stráženie verejných objektov, musí realizovať 
verejné obstarávanie. 

  Pravda 
  Nepravda 

Dodanie stavebných prác v hodnote 10 000 EUR s DPH, ktoré bude realizovať 
sociálny podnik nebude podliehať zákonu o verejnom obstarávaní. 

  Pravda 
  Nepravda 

Lehota na doručenie cenovej ponuky v rámci stanovenia PHZ sa stanovuje 
primerane k náročnosti predmetu zákazky, minimálna je však tri pracovné dni. 

  Pravda 
  Nepravda 

Súkromné občianske združenie, ktoré získalo na svoj projekt 80% financií z 
rozpočtu VÚC je povinné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

  Pravda 
  Nepravda 

Európska únia stanovila environmentálne charakteristiky pre: 

  15 produktových skupín 

  20 produktových skupín 

  25 produktových skupín 

Europeizácia politiky verejného obstarávania v SR nastáva prostredníctvom 
implementácie: 

  nariadení EÚ 

  smerníc EÚ 

  rozhodnutí EK 
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V rámci zeleného verejného obstarávania možno využiť značky: 

  značky pre jeden parameter 

  značky špecifické pre odvetvie 

  značky pre triedy výrobkov 

Sociálne verejné obstarávanie môže byť vyhodnotené na základe: 

  najlepšieho pomeru ceny a kvality 

  nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov 
počas životného cyklu 

  najnižšej ceny 

Verejný obstarávateľ nemôže vyžadovať predloženie certifikátu potvrdzujúceho 
splnenie noriem a požiadaviek systému environmentálneho manažérstva. 
Takáto podmienka by bola diskriminačná. 

  Pravda 
  Nepravda 

Cezhraničné verejné obstarávanie má v EÚ klesajúci trend. 

  Pravda 
  Nepravda 

Zelené verejné obstarávanie je nástrojom hospodárskeho rastu v EÚ. 

  Pravda 
  Nepravda 

Všetky členské krajiny EÚ už implementujú národné akčné plány v oblasti 
zeleného verejného obstarávania. 

  Pravda 
  Nepravda 

Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní môžu byť zahrnutú v technickej 
špecifikácií alebo odbornej spôsobilosti uchádzača. 

  Pravda 
  Nepravda 
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V rámci zeleného verejného obstarávania sú prípustné aj iné dôkazy, ktoré 
potvrdzujú splnenie podmienok environmentálneho manažérstva, ak uchádzač 
nestihol získať požadovaný certifikát v stanovených lehotách verejného 
obstarávania. 

  Pravda 
  Nepravda 

V rámci sociálneho verejného obstarávania možno zohľadniť požiadavky 
dostupnosti zákazky pre osoby so zdravotným postihnutím. 

  Pravda 
  Nepravda 

Zelené verejné obstarávanie je také obstarávanie, ktoré v rámci opisu 
predmetu zákazky obsahuje environmentálne charakteristiky. 

  Pravda 
  Nepravda 

In-house verejné obstarávanie je exempciou vo verejnom obstarávaní. 

  Pravda 
  Nepravda 

V rámci in-house verejného obstarávania možno zadať zákazku právnickej 
osobe, ak v tejto kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť 
súkromného kapitálu. 

  Pravda 
  Nepravda 

Pravidlá in-house verejného obstarávania požívajú i špeciálnu právnu a 
metodickú úpravu. 

  Pravda 
  Nepravda 
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Poznámky 
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Poznámky 
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