Čo je elektronické verejné
obstarávanie ?


Elektronické verejné obstarávanie
je postup pri verejnom obstarávaní, kde niektoré alebo
všetky kroky postupu sú realizované elektronicky, resp.
prostredníctvom elektronických prostriedkov (§ 17 ods.3)



V praxi sa niekedy rozlišujú pojmy
- elektronické verejné obstarávanie

(eProcurement)

(prípravná fáza/fáza zadávania zákazky/administrácia zmluvy)

- elektronické zadávanie zákaziek (postup podľa zákona)
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Priestor pre elektronizáciu
v legislatíve EÚ
Nové smernice o verejnom obstarávaní







zrovnoprávňujú elektronické prostriedky s tzv. „klasickými
prostriedkami komunikácie“ (doteraz listinná podoba)
u všetkých ustanovení týkajúcich sa elektronizácie, je
rozhodnutie o rozsahu transpozície ponechané na
členskom štáte
neprebratie možnosti elektronického zadávania zákaziek
do zákona by znamenalo, že SR bude zaostávať za
členskými štátmi EÚ, najmä EÚ – 15
do zákona sa prebrali všetky ustanovenia smerníc týkajúce
sa elektronického zadávania zákaziek
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Priestor pre elektronizáciu
v legislatíve SR
Zákon





neurčuje technológie
neurčuje prevádzkovateľov elektronických systémov (napr.
vlastné zdroje, kúpené aplikácie na základe licencie)
neurčuje komplexnosť elektronických systémov (napr. len pre eaukciu)
neurčuje povinnosť akreditácie systémov

Zákon





určuje povinnosť od 1. januára 2007 pri zadávaní zákaziek na
dodanie tovarov VS a US postupovať výlučne formou
elektronickej komunikácie v súlade s podmienkami podľa § 18
(okrem zákaziek s nízkymi hodnotami)
definuje elektronickú komunikáciu (prostriedky), elektronické
nástroje a elektronické zariadenia
stanovuje postupy pri elektronickej komunikácii (skrátenie lehôt,
e-aukciu, DNS)
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PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

Komunikácia
Prostriedky komunikácie stanovuje VO/O
písomne
poštou, faxom, elektronicky
telefonicky
Prostriedky komunikácie musia
»
»

byť všeobecne dostupné
zabezpečovať - úplnosť a obsah údajov
- ochranu dôverných a osobných údajov
4

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

ŽIADOSŤ O ÚČASŤ
p žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov - VS
p žiadosť záujemcu o zaradenie do procesu
US,RKsZ, SD obsahuje aj predloženie dokladov
poštou
písomne

elektronicky

telefonicky

faxom
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PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

NÁSTROJE NA E-KOMUNIKÁCIU





nediskriminačné, všeobecne dostupné a prepojiteľné
dostupnosť k informáciám o technickej povahe a kódovaní
obyčajný e-podpis , ak sa predkladá ponuka elektronicky
výnimka – ak nie sú doklady v elektronickom formáte,
predložia sa v listinnej podobe

ZARIADENIA NA E-KOMUNIKÁCIU


minimálne požiadavky na zariadenia umožňujúce elektronické
predkladanie, prijímanie a otváranie žiadosti o účasť, ponuky
a iných dokumentov používaných vo verejnom obstarávaní,
oprávnené osoby
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DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA
Spoločné ustanovenia

Elektronická aukcia I.
Definícia
(Čl. 1 ods. 7 – 2004/18/ES; Čl. 1 ods. 6 – 2004/17/ES)


opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenia
na predloženie nových cien upravených smerom nadol
a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých prvkov
ponúk

Účel



dodávateľ – má možnosť zlepšiť ponuku
VO/O - zostavuje poradie ponúk automatizovaným
vyhodnotením (použitím elektronických prostriedkov)
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DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA
Spoločné ustanovenia

Elektronická aukcia II.
E-aukcia – nie je samostatný postup zadávania
zákazky, je časťou postupu, ktorý nasleduje po
úvodnom vyhodnotení ponúk a ktorý môže VO/O
využiť na konečné rozhodnutie o prijatí ponuky
Rozsah použitia
VS, US, RKsZ
¡
v rámci RD – minisúťaž
¡
zadanie zákazky v rámci DNS
Nepoužíva sa
- RKbZ, SD
¡

´

- služby, ktorých parametre a hodnoty sa nedajú
kvantifikovať a stanoviť v číslach alebo percentách
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DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA
Spoločné ustanovenia

Elektronická aukcia III.
Priebeh e-aukcie I.
₪

informácia o použití e-aukcie musí byť
uverejnená v oznámení, resp. oznámení
použitom ako výzva na súťaž

₪

súťažné podklady
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DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA
Spoločné ustanovenia

Elektronická aukcia IV.
Priebeh e-aukcie II.
₪

vyhodnotenie ponúk (pred začatím eaukcie)

₪

výzva na účasť v e-aukcii

´

Nemožnosť začať e-aukciu skôr, ako
2 pracovné dni odo dňa odoslania
výziev na účasť v e-aukcii
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DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA
Spoločné ustanovenia

Elektronická aukcia V.
Priebeh e-aukcie III.
₪

e-aukcia – priebeh vo viacerých etapách (tzv.
aukčné kolá) alebo v určenom časovom období

₪

vyhodnocovanie ponúk založené na hodnotení

₪

poskytovanie dôležitých informácií uchádzačom
počas aukcie
Nesmie uviesť – TOTOŽNOSŤ ÚČASTNÍKOV –
v žiadnej etape e-aukcie

11

DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA
Spoločné ustanovenia

Elektronická aukcia VI.
Priebeh e-aukcie III.
₪

ukončenie e-aukcie
spôsobom
uvedeným vo výzve na e-aukciu

₪

VO/O
uzavrie zmluvu v súlade
s výsledkom e-aukcie

´

E- aukcia nesmie meniť predmet zákazky a
nesmie brániť hospodárskej súťaži
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DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA

Spoločné ustanovenia

Dynamický nákupný systém I.
Definícia
(Čl. 1 ods. 6 – 2004/18/ES; Čl. 1 ods. 5 – 2004/17/ES)
 je plne elektronický systém určený na obstaranie T, S, P bežne
dostupných na trhu, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky
VO/O

DNS –

je úplne nový postup vo verejnom obstarávaní, ktorý sa
realizuje sa výlučne elektronickými prostriedkami (v súlade s § 18),
je to otvorený systém, ktorý má časovo obmedzené trvanie

Účel


zjednodušenie nákupu komodít, ktoré sú štandardizovateľné,
ponúka ich viacero dodávateľov a nelíšia sa vo svojej funkčnosti a
použiteľnosti (technických špecifikáciách), ale vo faktoroch ako
cena, značka, doprovodné služby či iné dodatočné charakteristiky
(ide napr. o kancelárske potreby, informačné a komunikačné
technológie, pohonné hmoty)
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DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA

Spoločné ustanovenia

Dynamický nákupný systém II.

Priebeh DNS I.


DNS používa postup v súlade s verejnou
súťažou – vo všetkých etapách



informácia o použití DNS musí byť uverejnená v
oznámení, v ktorom sa uvedie, že sa používa
DNS
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DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA

Spoločné ustanovenia

Dynamický nákupný systém III.
Priebeh DNS II.


dodávatelia
- môžu predkladať informatívne ponuky po celú dobu trvania

DNS
- po celú dobu trvania DNS môžu upraviť informatívne ponuky
(zlepšiť v súlade s podmienkami pre zaradenie do DNS)



VO/O
- vyhodnotí informatívnu ponuku do 15 dní od predloženia
(predĺženie lehoty – ak nie je výzva na predkladanie ponúk)
- informuje uchádzača o zaradení/nezaradení do DNS



zaradenie do DSN
– každý uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti a predložil

vyhovujúcu informatívnu ponuku
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DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA

Spoločné ustanovenia

Dynamický nákupný systém IV.
Priebeh DNS III.




použitie zjednodušených oznámení pre
zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci DNS
výzva na predloženie informatívnej ponuky
výzva na predloženie ponuky (po vyhodnotení

informatívnych ponúk všetkým uchádzačom zaradeným
do DNS)



otváranie a vyhodnotenie ponúk (možnosť aj eaukcie)
uzavretie zmluvy (na jednotlivú zákazku)
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