
Verejné obstarávanie v 
Európskej únii

Mgr. Ing. Tomáš MALATINEC, PhD.



Správa vo verejnom obstarávaní

 Úrad pre verejné obstarávanie (UVO)

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Sídlom úradu je Bratislava. 

Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále pracoviská alebo dočasné pracoviská. Tieto 
pracoviská nemajú právnu subjektivitu. 

Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej 
republiky.



Pôsobnosť Úradu pre verejné obstarávanie

a) vypracúva koncepcie verejného obstarávania,

b) vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania,

c) vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním,

d) spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje plnenie informačných povinností voči Európskej komisii v pôsobnosti tohto zákona,

e) predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch verejného obstarávania a fungovaní verejného obstarávania vláde a na požiadanie aj výboru Národnej rady 
Slovenskej republiky,

f) vedie zoznam hospodárskych subjektov a register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „register osôb so zákazom“),

g) certifikuje systémy na uskutočnenie elektronickej aukcie,

h) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania,

i) zverejňuje na svojom webovom sídle všetky svoje metodické usmernenia pre účastníkov procesu verejného obstarávania a všetky svoje rozhodnutia, ktoré sú 
výsledkom dohľadu nad verejným obstarávaním,

j) ukladá pokuty za správne delikty,

k) vedie a verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi sprístupňuje na svojom webovom sídle vzory elektronických dokumentov, 

l) vydáva neperiodické publikácie,

m) vykonáva ďalšie činnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní.



Vestník Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vydáva v elektronickej podobe vestník, v ktorom sa uverejňujú oznámenia 
používané vo verejnom obstarávaní a ďalšie informácie podľa ZVO. Úrad sprístupňuje 
vestník aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje ich ďalšie automatizované 
spracovanie. 

Osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ povinní zriadiť profil, v ktorom uverejňujú informácie 
a dokumenty, o ktorých to ustanovuje ZVO. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ plnia 
povinnosť zabezpečiť si zriadenie profilu a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty 
elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality informačného 
systému vestníka. 



Povinnosti UVO voči Európskej komisii

a) pravidelne oznamuje Európskej komisii všetky zmeny v zozname verejných obstarávateľov a v zozname 
obstarávateľov,

b) zabezpečuje aktualizáciu údajov v systéme e-Certis,

c) oznamuje Európskej komisii znenie platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného 
obstarávania,

d) na základe oznámení právnických osôb alebo fyzických osôb informuje Európsku komisiu o všeobecných 
právnych alebo praktických ťažkostiach, s ktorými sa právnické osoby alebo fyzické osoby stretli v tretích 
štátoch pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo ktoré im vznikli z dôvodu nedodržiavania ustanovení 
medzinárodného pracovného práva pri zadávaní zákazky v tretích štátoch,

e) plní ďalšie povinnosti voči EK podľa ZVO.



Certifikácia systému na uskutočnenie 
elektronickej aukcie

Certifikáciu systému vykonáva úrad na žiadosť. Žiadosť o certifikáciu systému obsahuje

a) obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

b) právnu formu žiadateľa,

c) identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak je pridelené,

d) označenie systému, ktorého certifikácia sa žiada.

Prílohou k žiadosti o certifikáciu systému je znalecký posudok. Certifikáciu systému úrad vykoná len na základe odborného 
posúdenia systému znalcom alebo znaleckým ústavom v príslušnom odbore a odvetví.

Úrad rozhodne o žiadosti o certifikáciu systému do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak žiadosť o certifikáciu systému 
nespĺňa všetky požadované náležitosti, úrad vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote 
nedoplní požadované náležitosti, úrad konanie zastaví a žiadosť žiadateľovi s prílohami vráti. 



Zoznam hospodárskych subjektov

Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do 
zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom 
obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 
prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 

Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise 
vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo 
záujemcom. 



Vyčiarknutie zo zoznamu hospodárskych 
subjektov

Úrad vyčiarkne zo zoznamu hospodárskych subjektov:

a) fyzickú osobu, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,

b) právnickú osobu, ktorá zanikla,

c) toho, kto o to písomne požiadal,

d) hospodársky subjekt, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím.



TED (Tenders Electronic Daily) je online verzia Dodatku k Úradnému vestníku EÚ 
venovaná európskemu verejnému obstarávaniu.

V databáze TED je každý rok uverejnených 520 tisíc oznámení o verejnom obstarávaní 
vrátane 210 tisíc výziev na predkladanie ponúk a ich hodnota predstavuje približne 420 
miliárd EUR.

TED poskytuje bezplatný prístup k obchodným príležitostiam v štátoch Európskej únie, 
Európskeho hospodárskeho priestoru a v iných krajinách. Každý deň od pondelka do 
piatka sa na webovom sídle TED uverejňuje približne 2000 oznámení o verejnom 
obstarávaní. Oznámenia môžete prezerať, vyhľadávať a triediť podľa krajiny, regiónu, 
podnikateľského odvetvia a ďalších kategórií. Informácie o každom dokumente o 
obstarávaní sa uverejňujú v 24 úradných jazykoch EÚ. Všetky oznámenia inštitúcií EÚ 
sa v týchto jazykoch uverejňujú v celom rozsahu.
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