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Tt. 343/2015. 

 

Törvény 
 

A KÖZBESZERZÉSRŐL 
 

és egyes törvények  

módosításáról és kiegészítéséről  
 

 

Kelt: 2015. november 18. 

 

 

Módosítva: 

Tt. 438/2015., hatályos 2016. április 18-tól 

 

 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi tör-

vényt fogadta el: 

 

 

   

343/2015 Z. z. 

 

Zákon 
 

O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
 

a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov 
 

 

z 18. novembra 2015 

 

 

Zmena: 

438/2015 Z. z. s účinnosťou od 18. apríla 2016 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto 

zákone: 

 

 

I. cikkely 

 

ELSŐ RÉSZ 

Alapvető rendelkezések 

 

1. § 

A szabályozás tárgya 

(1) Jelen törvény szabályozza a beszerzési eljárások 

meghirdetését áru beszerzésére, építési munkák kivitele-

zése, szolgáltatások nyújtása, tervpályázatok esetére, 

építési munkák és szolgáltatások koncesszióira, és a 

közbeszerzés irányítását. 

(2) Jelen törvény nem vonatkozik 

a) azon beszerzésekre, tervpályázatokra vagy kon-

cessziókra, melyek megvalósítása során különleges 

biztonsági intézkedéseket kell érvényesíteni, vagy 

amelyek esetében elengedhetetlen a Szlovák Köztár-

saság nemzetbiztonsági érdekeinek védelme, össz-

hangban Az Európai Unió működéséről szóló szer-

ződéssel,1) ha a Szlovák Köztársaság nemzetbizton-

sági érdekeinek védelmét nem lehet kevésbé zavaró 

intézkedésekkel biztosítani, 

b) a választottbírósági eljárásra és a békéltető eljá-

rásra, 

c) létező építmények megszerzésére vagy létező épít-

mények és más ingatlanok bérlésére, vagy a hozzá-

juk fűződő jogok bármilyen finanszírozási módon 

való megszerzésére, 

  Čl. I 

 

PRVÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

(1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie 

tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, záka-

ziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie 

koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na 

služby a správu vo verejnom obstarávaní. 

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na 

a) zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, pri ktorej 

plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opat-

renia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základ-

ných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky 

v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,1) 

ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Sloven-

skej republiky nie je možné zabezpečiť menej ruši-

vými opatreniami, 

b) rozhodcovské konanie a zmierovacie konanie, 

c) nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom 

existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo na-

dobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom finan-

covania, 

d) výskumné a vývojové služby okrem výskumných 

a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom Spo-

ločného slovníka obstarávania2) (ďalej len „slovník 

obstarávania“) 73000000-2 až 73120000-9, 



2 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

d) olyan kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra, ki-

véve a Közös Közbeszerzési Szószedet2) (a további-

akban csak „fő közbeszerzési szójegyzék“) 

73000000-2 – 73120000-9, 73300000-5, 73420000-

2 és 73430000-5 kódszámainak megfelelő kutatási és 

fejlesztési szolgáltatásokat, amelyekből kizárólago-

san a közbeszerzőnek vagy beszerzőnek van haszna, 

saját feladatainak teljesítése során azzal a feltétellel, 

hogy a nyújtott szolgáltatást teljes mértékben a köz-

beszerzőnek vagy beszerzőnek finanszírozza, 

e) munkaszerződések, munkaviszonyon kívüli meg-

bízási szerződések, vagy munkaviszonyhoz hasonló 

szerződések megkötésére, 

f) a beszerzésre, tervpályázatra vagy koncesszióra, 

ha annak meghirdetése csak külön eljárás szerint le-

hetséges vagy nemzetközi szervezet szabályai sze-

rint zajlik, 

g) a polgári beszerzésre vagy koncesszióra, melynek 

tárgya a polgári védelmi és megelőzési szolgálat, 

melyet a fő közbeszerzési szójegyzék 75250000-3, 

75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 

75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 és 85143000-

3 kódszámainak megfelelő, non-profit szervezet 

vagy egyesület nyújt, kivéve a betegszállításra szol-

gáló járművekkel történő betegszállítási szolgálta-

tást, 

h) a polgári beszerzésre vagy koncesszióra, melynek 

tárgyát értékpapír vagy más pénzügyi eszköz3) kibo-

csátásával, eladásával, megvételével vagy átruházá-

sával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások, a Szlovák 

Nemzeti Bank,4) az Európai Központi Bank5) vagy 

más központi bank5) szolgáltatásai, valamint az Eu-

rópai Pénzügyi Stabilitási Eszköz és az Európai Sta-

bilitási Mechanizmus műveletei képezik, 

i) a polgári beszerzésre, tervpályázatra vagy kon-

cesszióra, melynek fő célja, hogy a közbeszerzőnek 

lehetővé tegye nyilvános elektronikus kommuniká-

ciós hálózat nyújtását vagy igénybe vételét, vagy 

egy, esetleg több nyilvános elektronikus kommuni-

kációs szolgáltatás nyújtását,6) 

j) a polgári beszerzésre vagy koncesszióra, mely a 

műsoridőre vagy a program vagy más közlemény be-

sorolására, nyújtására vagy sugárzására vonatkozik, 

melyet a programszolgáltatás sugárzójának, a ké-

résre történő audiovizuális médiaszolgáltatónak 

vagy hasonló, hangfelvételeket biztosító szolgáltató-

nak nyújtanak be, 

k) a polgári beszerzésre vagy koncesszióra, mellyel 

a programszolgáltatás sugárzója, a kérésre történő 

audiovizuális médiaszolgáltató vagy hasonló, hang-

felvételeket biztosító szolgáltató a sugárzásra szánt 

vagy kérésre történő audiovizuális médiaszolgáltata-

tás keretében nyújtott vagy hasonló, hangfelvételeket 

biztosító szolgáltatás keretében nyújtott programot 

73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých 

prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi 

alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlast-

ných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje 

v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstará-

vateľ, 

e) uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vy-

konávaných mimo pracovného pomeru alebo obdob-

ného pracovnoprávneho vzťahu, 

f) zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri 

jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu 

alebo podľa pravidiel medzinárodnej organizácie, 

g) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom 

je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečen-

stva, ktorú poskytuje nezisková organizácia alebo 

združenie, zodpovedajúca kódom slovníka obstará-

vania 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 

75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 

98113100-9 a 85143000-3 okrem služby prepravy 

pacientov vozidlami súžiacimi na prepravu pacien-

tov, 

h) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom 

sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, 

nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo 

iných finančných nástrojov,3) služby Národnej banky 

Slovenska,4) služby Európskej centrálnej banky5) 

alebo inej centrálnej banky5) a operácie vykonávané 

Európskym nástrojom finančnej stability a Európ-

skym mechanizmom pre stabilitu, 

i) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, 

ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obsta-

rávateľovi poskytovanie alebo využívanie verejnej 

elektronickej komunikačnej siete alebo poskytova-

nie jednej alebo viacerých verejných elektronických 

komunikačných služieb,6) 

j) civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací čas 

alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie pro-

gramu alebo iného komunikátu, ktorá sa zadáva vy-

sielateľovi programovej služby, poskytovateľovi au-

diovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo 

poskytovateľovi obdobnej služby určenej na posky-

tovanie zvukových záznamov, 

k) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielateľ 

programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej 

mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľ 

obdobnej služby na poskytovanie zvukových zázna-

mov, nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodu-

kuje program, alebo iný komunikát, určený pre vy-

sielanie alebo poskytovanie prostredníctvom audio-

vizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo pro-

stredníctvom obdobnej služby určenej na poskytova-

nie zvukových záznamov, 
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vagy más közleményt beszerzi, fejleszti, legyártja 

vagy koprodukcióban legyártja, 

l) a polgári beszerzésre, tervpályázatra vagy polgári 

koncesszióra, melyet teljes egészében nemzetközi 

szervezet vagy nemzetközi pénzintézet finanszíroz, 

ha annak előterjesztése során a nemzetközi szervezet 

vagy nemzetközi pénzintézet által meghatározott kü-

lön előírások szerint kell eljárni; ha olyan polgári be-

szerzésről, tervpályázatról vagy polgári koncesszió-

ról van szó, melyet nagyobb részt nemzetközi szer-

vezet vagy nemzetközi pénzintézet finanszíroz, az 

előterjesztés menetéről a szerződő felek egyezséget 

kötnek, 

m) a polgári beszerzésre, tervpályázatra vagy polgári 

koncesszióra, ha annak előterjesztése során olyan 

nemzetközi szerződésből eredő szabályok szerint 

kell eljárni, melyet a Szlovák Köztársaság harmadik 

országokkal vagy azok kisebb területi egységeivel 

vagy közigazgatási egységeivel kötött, és áru beszer-

zésére, építési munkák kivitelezésére vagy szolgálta-

tások nyújtására vonatkozik, melyeket a tervezet kö-

zös kivitelezésére vagy használatára a jelen szerző-

dés résztvevői, és az érintett nemzetközi szerződés 

megkötését jelentették az Európai Bizottságnak, 

n) a polgári beszerzésre vagy koncesszióra, melynek 

tárgya 

1. az ügyfél ügyvéd általi jogi képviselete a dön-

tőbírósági eljárásban, békéltető eljárásban, bíró-

sági eljárásban, közigazgatási eljárásban vagy 

más hasonló eljárásban, 

2. az ügyvéd által nyújtott jogi tanácsadás, az első 

pont szerinti eljárás előkészítése során, vagy ha 

észrevehető jelei és nagy valószínűsége van an-

nak, hogy a dolog, melyet a jogi tanácsadás érint, 

az első pont szerinti eljárás tárgyává válik, 

3. okiratok hitelesítése közjegyző vagy jogosult 

személy által, 

4. jogi szolgáltatások nyújtása bíróság által kine-

vezett személy útján, 

5. a közhatalom gyakorlásával összefüggő más 

jogi szolgáltatások nyújtása, 

o) polgári szolgáltatásnyújtási szerződésre más köz-

beszerzőnek vagy közbeszerzők társulásának, tör-

vényből fakadó kizárólagos jog vagy közigazgatási 

hatósági döntés alapján a polgári beszerzésre, amely 

összhangban van az Európai Unió működéséről 

szóló szerződéssel, és szolgáltatásnyújtási koncesz-

szióra más közbeszerzőnek vagy közbeszerzők tár-

sulásának a kizárólagos jog alapján, 

p) a polgári beszerzésre vagy koncesszióra, melynek 

tárgya hitel vagy kölcsön, tekintet nélkül arra, hogy 

összefügg-e értékpapírok vagy más pénzügyi eszkö-

zök kibocsátásával, eladásával, megvételével vagy 

átruházásával, 

l) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú kon-

cesiu, ktorá je úplne financovaná medzinárodnou or-

ganizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitú-

ciou, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobit-

ných pravidiel ustanovených touto medzinárodnou 

organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inšti-

túciou; ak ide o civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo 

civilnú koncesiu, ktorá je z väčšej časti financovaná 

medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou 

finančnou inštitúciou, zmluvné strany sa dohodnú na 

postupe jej zadávania, 

m) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú 

koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pra-

vidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej 

medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi alebo 

ich nižšími územnými celkami alebo správnymi cel-

kami a týka sa dodania tovaru, uskutočnenia staveb-

ných prác alebo poskytovania služieb určených na 

spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu 

účastníkmi tejto zmluvy, a uzatvorenie tejto medzi-

národnej zmluvy bolo oznámené Európskej komisii, 

n) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom 

je 

1. právne zastupovanie klienta advokátom v roz-

hodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súd-

nom konaní, správnom konaní alebo v inom ob-

dobnom konaní, 

2. právne poradenstvo poskytované advokátom 

pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak 

existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodob-

nosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, 

sa stane predmetom konania podľa prvého bodu, 

3. osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou 

osobou, 

4. poskytovanie právnych služieb osobou ustano-

venou súdom, 

5. poskytovanie iných právnych služieb spoje-

ných s výkonom úradnej moci, 

o) civilnú zákazku na služby zadávanú verejnému 

obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstará-

vateľov na základe výlučného práva vyplývajúceho 

zo zákona alebo z uverejneného rozhodnutia správ-

neho orgánu, ktoré je v súlade so Zmluvou o fungo-

vaní Európskej únie a koncesiu na služby zadávanú 

verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verej-

ných obstarávateľov na základe výlučného práva, 

p) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom 

je úver alebo pôžička bez ohľadu na to, či súvisí s 

emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných 

papierov alebo iných finančných nástrojov, 

q) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom 

je služba týkajúca sa politickej kampane zodpoveda-

júca kódom slovníka obstarávania 79341400-0, 
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q) a polgári beszerzésre vagy koncesszióra, melynek 

tárgya olyan szolgáltatás, amely politikai kampány-

nyal függ össze, és a fő közbeszerzési szójegyzék 

79341400-0, 92111230-3 és 92111240-6 kódjainak 

felel meg, és amelyet politikai párt tesz közzé a vá-

lasztási kampányt illetően, 

r) polgári áruszállítási szerződésre, mely harmadik 

személyeknek kerül eladásra vagy bérbe adásra, ha a 

beszerzőnek nincs külön vagy kizárólagos jogosult-

sága ugyanilyen árunak az értékesítésére vagy bérbe 

adására azonos feltételek mellett, mint a beszerző-

nek, és más személy is árulhat vagy bérbe adhat 

ugyanilyen árut, megegyező feltételek mellett, mint 

a beszerző, kivéve azt a beszerzést, amelyet a köz-

ponti beszerző szervezet hirdet meg, 

s) a polgári beszerzésre, melynek tárgya központosí-

tott tevékenységek biztosítása a közbeszerzésben a 

központi beszerző szervezet által, beleértve a közbe-

szerzést támogató tevékenységeket is, ha a közpon-

tosított közbeszerzési tevékenységekkel egyszerre 

vannak biztosítva, 

t) a polgári beszerzésre, melynek tárgya vasúti spe-

ciális vasúti tömegközlekedési szolgáltatás,7) 

u) a 9. § 3–9. bek. feltüntetett tevékenységektől el-

térő célokra szánt beszerzésre vagy tervpályázatra, 

kivéve a közbeszerző által meghirdetett beszerzést, 

v) a 9. § 3–9. bek. feltüntetett tevékenységek harma-

dik országokban való elvégzésére irányuló polgári 

beszerzésre, tervpályázatra vagy koncesszióra, ha e 

tevékenységek végzése során nem használják az Eu-

rópai Unió hálózatait vagy földrajzi területét, 

w) a védelmi és biztonsági szférán belüli beszer-

zésre, melynek célja hírszerző szolgálatok által vég-

zett hírszerző-tevékenység,8) és olyan beszerzésre, 

melynek célja a Rendőri Testület hírszerzési jellegű 

feladatainak teljesítése,9) 

x) a védelmi és biztonsági szférán belüli beszerzésre, 

tervpályázatra vagy koncesszióra, ha annak meghir-

detése során külön jogszabályi rendelkezések sze-

rint, nemzetközi szerződés alapján járnak el, amely a 

haderő elhelyezésére az Európai Unió tagállamának, 

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 

szerződött partnerének (a továbbiakban csak „tagál-

lam“) vagy harmadik országoknak a területén történő 

aktivitásra vonatkozik, 

y) harmadik országban meghirdetett védelmi és biz-

tonsági szférán belüli beszerzésre vagy koncesszióra, 

melyet a fegyveres erők Európai Unión kívüli beve-

tése idején hirdetnek meg, ha az operatív igények 

megkövetelik, hogy a bevetési területen található pá-

lyázó részére legyen meghirdetve, 

z) a védelmi és biztonsági szférán belüli beszerzésre 

vagy a védelmi és biztonsági szférán belüli koncesz-

92111230-3 a 92111240-6 a ktorú zadáva politická 

strana v súvislosti s volebnou kampaňou, 

r) civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na 

ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstará-

vateľ nemá osobitné právo alebo výlučné právo pre-

dávať alebo prenajímať tento tovar a iná osoba môže 

ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovna-

kých podmienok ako obstarávateľ, okrem takejto zá-

kazky, ak ju zadáva centrálna obstarávacia organizá-

cia, 

s) civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie 

centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní 

centrálnou obstarávacou organizáciou, vrátane pod-

porných činností vo verejnom obstarávaní, ak sú po-

skytované súčasne s centralizovanými činnosťami 

vo verejnom obstarávaní, 

t) civilnú zákazku, ktorej predmetom je služba verej-

nej osobnej dopravy na železničných dráhach alebo 

špeciálnych dráhach,7) 

u) zákazku alebo súťaž návrhov určenú na iné účely 

ako vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 

9, okrem zákazky zadávanej verejným obstarávate-

ľom, 

v) civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu ur-

čenú na vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 

3 až 9 v treťom štáte, ak sa pri vykonávaní týchto 

činností nevyužívajú siete alebo geografické územie 

v rámci Európskej únie, 

w) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti na účely 

spravodajských činností vykonávaných spravodaj-

skými službami8) a na zákazku, ktorej účelom je pl-

nenie úloh Policajného zboru spravodajskej po-

vahy,9) 

x) zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu v oblasti 

obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postu-

puje podľa osobitných pravidiel na základe medziná-

rodnej zmluvy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie 

vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu 

Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stra-

nou Dohody o Európskom hospodárskom priestore 

(ďalej len „členský štát“) alebo tretieho štátu, 

y) zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpeč-

nosti zadávanú v treťom štáte, ktorá sa zadáva v čase 

nasadenia ozbrojených síl mimo územia Európskej 

únie, ak operačné potreby vyžadujú, aby bola zadaná 

uchádzačovi nachádzajúcemu sa v oblasti operácie, 

z) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo kon-

cesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej za-

dávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na zá-

klade medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi jed-

ným alebo viacerými členskými štátmi a jednou 

alebo viacerými tretími štátmi, ktorej účastníkom je 

Slovenská republika, 
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szióra, ha annak meghirdetése során külön jogszabá-

lyi rendelkezések szerint, nemzetközi szerződés 

alapján járnak el, melyet egy vagy több tagállam és 

egy vagy több harmadik ország kötött, és melynek 

résztvevője a Szlovák Köztársaság, 

aa) a védelmi és biztonsági szférán belüli, vagy a vé-

delmi és biztonsági szférán belüli kutatási és fejlesz-

tési együttműködési programokból kiinduló beszer-

zésre vagy koncesszióra, melyeket közösen végez 

legalább két tagállam új termék kifejlesztése és eset-

leg a termék későbbi életciklusának mindegyik vagy 

valamely szakaszában; az ilyen együttműködési 

program megkötésekor csak tagállamok között, 

melynek részese a Szlovák Köztársaság is, a Szlovák 

Köztársaságot képviselő közbeszerző vagy beszerző 

bejelenti az Európai Bizottságnak az általa viselt ku-

tatási és fejlesztési költséghányad nagyságát az 

együttműködési program teljes költségvetésében, a 

megállapodást a kutatási-fejlesztési költségek meg-

osztásáról és a várható részesedését az esetleges vá-

sárlásokban, 

ab) a védelmi és biztonsági szférán belüli beszer-

zésre vagy a védelmi és biztonsági szférán belüli 

koncesszióra, melyeket a központi államigazgatási 

szervek, a nagyobb területi egységek (kerületek) 

vagy községek adnak más tagországok közhatalmi 

szerveinek vagy harmadik országok közhatalmi szer-

veinek, 

ac) a védelmi és biztonsági szférán belüli beszer-

zésre, melynek tárgyát pénzügyi szolgáltatások ké-

pezik, kivéve a biztosítási szolgáltatásokat, 

ad) kizárólagos jog alapján meghirdetett szolgálta-

tási koncesszióra, melyet az Európai Unió működé-

séről szóló szerződéssel és az Európai Unió, a piaci 

hozzáférés közös szabályait meghatározó, kötelező 

erejű jogi aktusaival, melyek a 9. § 3., 6–9. bek. sze-

rinti tevékenységeket érintik, összhangban ítéltek 

oda; ha az Európai Unió működéséről szóló szerző-

dés vagy az Európai Unió kötelező erejű jogi aktusai 

nem írják elő az adott ágazatra specifikus kötelező 

átláthatóságot, a koncesszió eredményéről szóló ér-

tesítést hozzák nyilvánosságra, 

ae) a működési engedély megadása alapján, külön 

előírás szerinti légi szolgáltatásokról szóló koncesz-

szióra10) és a közérdekből végzett személyszállításról 

szóló koncesszióra, külön előírás szerint,11) 

af) a szolgáltatási koncesszióra, mely a fő közbeszer-

zési szójegyzék 92351100-7 kódjának megfelelő 

sorsjátékokat érinti, melyet az Európai Unió Hivata-

los Lapjában (a továbbiakban csak „európai köz-

löny“) publikált kizárólagos jog alapján hirdetnek 

meg, 

ag) a koncesszióra, melyet a 9. § 4. bek. szerinti te-

vékenységre hirdetnek meg, 

aa) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo 

koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v 

rámci programu spolupráce vychádzajúceho z vý-

skumu a vývoja, ktorý spoločne vykonávajú najme-

nej dva členské štáty pri vývoji nového výrobku a 

prípadne v neskorších etapách všetkých alebo nie-

ktorých fáz životného cyklu výrobku; pri uzatváraní 

takého programu spolupráce len medzi členskými 

štátmi, ktorého účastníkom je aj Slovenská repub-

lika, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zastu-

pujúci Slovenskú republiku oznámi Európskej komi-

sii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na 

celkové náklady programu spolupráce, dohodu o 

zdieľaní nákladov na výskum a vývoj a predpokla-

daný podiel na prípadných nákupoch, 

ab) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo 

koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú 

ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územ-

ným celkom alebo obcou orgánu verejnej moci iného 

členského štátu alebo orgánu verejnej moci tretieho 

štátu, 

ac) zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej 

predmetom sú finančné služby okrem poisťovacích 

služieb, 

ad) koncesiu na služby zadávanú na základe výluč-

ného práva, ktoré bolo udelené v súlade so Zmluvou 

o fungovaní Európskej únie a právne záväznými ak-

tmi Európskej únie ustanovujúcimi spoločné pra-

vidlá prístupu na trh a ktoré sa týkajú činností podľa 

§ 9 ods. 3, 6 až 9; ak Zmluva o fungovaní Európskej 

únie alebo právne záväzné akty Európskej únie neu-

stanovujú povinnosť transparentnosti špecifickú pre 

dané odvetvie, uverejní sa oznámenie o výsledku 

koncesie, 

ae) koncesiu na letecké dopravné služby na základe 

udelenia prevádzkovej licencie podľa osobitného 

predpisu10) a na koncesiu na služby vo verejnom zá-

ujme v osobnej doprave podľa osobitného pred-

pisu,11) 

af) koncesiu na služby, ktorá sa týka lotérií zodpove-

dajúca kódu slovníka obstarávania 92351100-7, za-

danú na základe výlučného práva publikovaného v 

Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európ-

sky vestník“), 

ag) koncesiu, ktorá sa zadáva na činnosť podľa § 9 

ods. 4, 

ah) koncesiu, ak je spojená s činnosťou podľa § 9 

ods. 4 a ktorej predmetom je aj niektorá z činností 

podľa § 9 ods. 5, 

ai) koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri 

jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu 

alebo pravidiel medzinárodnej organizácie nakupu-

júcej pre jej potreby. 
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ah) a koncesszióra, ha az összefügg a 9. § 4. bek. sze-

rinti tevékenységgel, és melynek tárgya valamelyik 

a 9. § 5. bek. szerinti tevékenységek közül, 

ai) a védelmi és biztonsági szférán belüli koncesszi-

óra, ha annak meghirdetése során, egy saját szükség-

leteire vásároló nemzetközi szervezet külön eljárása 

vagy szabályai szerint járnak el. 

(3) A jelen törvény nem vonatkozik azon közbeszerzők 

által meghirdetett beszerzésre, melyek a 9. § 8. bek. sze-

rinti tevékenységet végzik, a következő esetekben: 

a) értéknövelt szolgáltatások, melyek elektronikus 

eszközökkel függenek össze és kizárólag elektroni-

kusan valósulnak meg, beleértve kódolt dokumentu-

mok biztonságos átvitelét, címjegyzékek kezelését és 

ajánlott elektronikus posta átvitelét, 

b) a fő közbeszerzési szójegyzék 66100000-1 – 

66720000-3 kódjainak megfelelő pénzügyi szolgál-

tatások és a 2. bekezdés h) pontjában szereplő pénz-

ügyi szolgáltatások, melyek alatt elsősorban postai 

átutalások és postai utalványok használatával történő 

átutalások értendők, 

c) filatelista szolgáltatások, 

d) logisztikai szolgáltatások, a postai küldemények 

fizikai kézbesítésével vagy azok más módon való el-

helyezésével összekötve, melyek nem postai szolgál-

tatás jellegűek. 

(4) A jelen törvény nem vonatkozik a polgári beszer-

zésre vagy koncesszióra, melyet közbeszerző hirdet meg 

olyan jogi személynek, mely teljesíti a következő felté-

teleket: 

a) a közbeszerző a jogi személy felett hasonló ellen-

őrzéssel rendelkezik, mint amilyennel a saját szerve-

zeti egységei felett, 

b) az ellenőrzött jogi személy tevékenységeinek több 

mint 80%-át olyan feladatok teszik ki, melyekkel az 

ellenőrző közbeszerző bízta meg, vagy más jogi sze-

mélyek, melyeket ez a közbeszerző ellenőriz, és 

c) az ellenőrzött jogi személyben nincs semmilyen 

közvetlen magántőke-részesedés. 

(5) A jelen törvény nem vonatkozik a védelmi és bizton-

sági beszerzésre, melyet közbeszerző hirdet meg olyan 

jogi személynek, mely teljesíti a következő feltételeket: 

a) a közbeszerző a jogi személy felett hasonló ellen-

őrzéssel rendelkezik, mint amilyennel a saját szerve-

zeti egységei felett, 

b) az ellenőrzött jogi személy tevékenységeinek több 

mint 80%-át olyan feladatok teszik ki, melyekkel az 

ellenőrző közbeszerző bízta meg, vagy más jogi sze-

mélyek, melyeket ez a közbeszerző ellenőriz, és 

c) az ellenőrzött jogi személyben nincs semmilyen 

közvetlen magántőke-részesedés. 

(6) A közbeszerző akkor minősül olyan személynek, 

mely a jogi személy felett hasonló ellenőrzéssel bír, mint 

a saját szervezeti egységei felett a 4. bekezdés a) pontja 

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku zadávanú ve-

rejným obstarávateľom vykonávajúcim činnosť podľa § 

9 ods. 8 na účely vykonávania 

a) služby s pridanou hodnotou súvisiacej s elektro-

nickými prostriedkami a realizovanej výlučne elek-

tronicky, vrátane zabezpečeného prenosu zakódova-

ných dokumentov, služby správy adresárov a pre-

nosu doporučenej elektronickej pošty, 

b) finančných služieb zodpovedajúcich kódom slov-

níka obstarávania 66100000-1 až 66720000-3 a fi-

nančných služieb uvedených v odseku 2 písm. h), 

ktoré zahŕňajú najmä poštové bezhotovostné pre-

vody a prevody s použitím poštových poukazov, 

c) filatelistických služieb, 

d) logistických služieb spojených s fyzickým doru-

čovaním poštových zásielok alebo ich uložením s 

inými činnosťami, ktoré nemajú charakter poštových 

služieb. 

(4) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo 

koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej 

osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky: 

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou 

osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva 

nad vlastnými organizačnými zložkami, 

b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej 

osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju pove-

ril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné práv-

nické osoby kontrolované týmto verejným obstará-

vateľom a 

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna 

priama účasť súkromného kapitálu. 

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku v oblasti ob-

rany a bezpečnosti zadávanú verejným obstarávateľom 

právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky: 

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou 

osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva 

nad vlastnými organizačnými zložkami, 

b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej 

osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju pove-

ril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné práv-

nické osoby kontrolované týmto verejným obstará-

vateľom a 

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna 

priama účasť súkromného kapitálu. 

(6) Verejný obstarávateľ sa považuje za osobu vykoná-

vajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, 

akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami 

podľa odseku 4 písm. a) a odseku 5 písm. a), ak má roz-

hodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné 

rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Kontrolu 

podľa prvej vety môže vykonávať aj iná právnická 

osoba, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný ob-

starávateľ. 
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és az 5. bekezdés b) pontja szerint, ha döntő befolyással 

bír stratégiai céljait, valamint az ellenőrzött jogi személy 

jelentős döntéseit illetően. Az első mondat szerinti ellen-

őrzéssel más jogi személy is bírhat, melyet ugyanilyen 

módon a közbeszerző ellenőriz. 

(7) A jelen törvény nem vonatkozik a polgári beszer-

zésre vagy koncesszióra, ha az ellenőrzött jogi személy, 

mely maga is közbeszerző, ezt a beszerzést vagy kon-

cessziót az őt ellenőrző közbeszerzőnek hirdeti meg 

vagy más jogi személynek, melyet ugyanez a közbe-

szerző ellenőriz, és ha a jogi személyben, amelynek ezt 

a beszerzést vagy koncessziót meghirdetik, nincs sem-

milyen közvetlen magántőke-részesedés. 

(8) A jelen törvény nem vonatkozik a polgári beszer-

zésre vagy koncesszióra, melyet a közbeszerző olyan 

jogi személynek hirdet meg, amely felett nem rendelke-

zik ellenőrzéssel a 4. bekezdés szerint, ha teljesülnek a 

következő feltételek: 

a) a közbeszerző más közbeszerzőkkel közösen a 

jogi személy felett hasonló ellenőrzéssel rendelke-

zik, mint a saját szervezeti egységei felett, 

b) az ellenőrzött jogi személy tevékenységeinek több 

mint 80%-át olyan feladatok teszik ki, melyekkel az 

ellenőrző közbeszerzők bízták meg, vagy más jogi 

személyek, melyeket ezek a közbeszerzők ellenőriz-

nek, és 

c) az ellenőrzött jogi személyben nincs semmilyen 

közvetlen magántőke-részesedés. 

(9) A 8. bekezdés a) pontja szerinti közös ellenőrzésről 

van szó, ha teljesülnek a következő feltételek: 

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó jogkörrel 

rendelkező szerveit az összes résztvevő közbeszerző 

képviselői alkotják; az egyes képviselők több, vagy 

az összes résztvevő közbeszerzőt is képviselhetik, 

b) a résztvevő közbeszerzők közösen döntő befolyást 

gyakorolhatnak az ellenőrzött jogi személy stratégiai 

céljaira és jelentős döntéseire, és 

c) az ellenőrzött jogi személy nem szolgál ki olyan 

érdekeket, amelyek ellentétesek az ellenőrző közbe-

szerzők érdekeivel. 

(10) A jelen törvény nem vonatkozik a polgári beszer-

zésre vagy koncesszióra, ha a szerződést vagy a kon-

cessziós szerződést kizárólag kettő vagy több közbe-

szerző köti meg, és ha teljesülnek a következő feltételek: 

a) ezzel a szerződéssel biztosítják a résztvevő közbe-

szerzők együttműködésük létrehozását vagy végre-

hajtását, melynek célja, hogy az általuk nyújtott köz-

érdekű szolgáltatásokat közös céljaik elérése érdek-

ében biztosítsák, 

b) az együttműködést kizárólag közérdekű szempon-

tok irányítják, és 

c) a résztvevő közbeszerzők az együttműködés által 

érintett tevékenységük kevesebb mint 20%-át végzik 

a nyílt piacon. 

(7) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo 

koncesiu, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je ve-

rejným obstarávateľom, zadá túto zákazku alebo konce-

siu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi 

alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým ve-

rejným obstarávateľom, ak v právnickej osobe, ktorej sa 

zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je žiadna priama 

účasť súkromného kapitálu. 

(8) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo 

koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej 

osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu podľa odseku 4, 

ak sú splnené tieto podmienky: 

a) verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými 

verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto práv-

nickou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vyko-

návajú nad vlastnými organizačnými zložkami, 

b) viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa 

vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontro-

lujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické 

osoby kontrolované tými istými verejnými obstará-

vateľmi a 

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna 

priama účasť súkromného kapitálu. 

(9) O spoločnú kontrolu podľa odseku 8 písm. a) ide, ak 

sú splnené tieto podmienky: 

a) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodo-

vacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všet-

kých zúčastnených verejných obstarávateľov; jed-

notliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých 

alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávate-

ľov, 

b) zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne 

vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a 

významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej 

osoby a 

c) kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne 

záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujú-

cich verejných obstarávateľov. 

(10) Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo 

koncesiu, ak je zmluva alebo koncesná zmluva uzavretá 

výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obsta-

rávateľmi a ak sú splnené tieto podmienky: 

a) touto zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spo-

lupráca medzi zúčastnenými verejnými obstaráva-

teľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verej-

nom záujme, ktoré musia poskytovať, poskytovali v 

záujme dosahovania ich spoločných cieľov, 

b) vykonávanie spolupráce sa riadi výlučne aspektmi 

týkajúcimi sa verejného záujmu a 

c) zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na 

otvorenom trhu menej ako 20% činností, ktorých sa 

spolupráca týka. 

(11) Na určenie percentuálneho podielu činností podľa 

odseku 4 písm. b), odseku 5 písm. b), odseku 8 písm. b) 
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(11) A 4. bekezdés b) pontja, 5. bekezdés b) pontja, 8. 

bekezdés b) pontja és 10. bekezdés c) pontja szerinti te-

vékenységek százalékos arányának megállapítására a 

teljes átlagos forgalmat vagy a tevékenységen alapuló 

más megfelelő alternatív mutatókat kell figyelembe 

venni, elsősorban az érintett jogi személy vagy közbe-

szerző költségeit, melyet a beszerzés vagy koncesszió 

meghirdetését megelőző három évben árura, építési 

munkálatokra és szolgáltatásokra fordított. Ha az első 

mondat szerinti mutatók – figyelembe véve az érintett 

létrejöttét, tevékenységének kezdetét vagy tevékenysé-

gének átszervezését – nem hozzáférhetőek, akkor azokat 

elsősorban az üzleti terv segítségével lehet igazolni. 

(12) A jelen törvény nem vonatkozik a közbeszerzési ér-

tékhatár alatti megrendelésekre és az alacsony összegű 

szerződésekre, melyek tárgya 

a) szakértői, tolmácsi vagy fordítói tevékenység a 

polgári peres eljárásokban, a büntetőperes eljárások-

ban, beleértve az előkészületi szakaszt is, a közigaz-

gatási eljárásban, a döntőbírósági vagy ehhez ha-

sonló eljárásokban, a jogi személy vagy természetes 

személy szaktevékenysége büntetőperes eljárások-

ban, beleértve az előkészületi szakaszt is, és az ellen-

őrzés céljából meghívott személy vagy a közigazga-

tási eljárás céljai végett meghívott személy szaktevé-

kenysége, valamint a természetes személy vagy jogi 

személy külön jogszabályi rendelkezések12) szerinti 

szaktevékenysége állami szakértői célzattal, szakvé-

lemény kidolgozása stratégiai dokumentumhoz vagy 

szakvélemény készítése a tervezett tevékenységhez a 

környezetre gyakorolt hatások elbírálása céljából kü-

lön jogszabályi rendelkezések szerinti szakképzett 

személy által,13) 

b) könyvtári vagy gyűjteményi alap beszerzése, 

c) áruszállítás, építési munkák elvégzése vagy szol-

gáltatás nyújtása, melynek megrendelője a Szlovák 

Köztársaság külképviseleti hivatala külföldön, vagy 

amelyek a fejlesztési együttműködés részét képezik, 

humanitárius támogatások vagy logisztikai támoga-

tások a Szlovák Köztársaság feladatteljesítésre a 

Szlovák Köztársaság területén kívülre kiküldött 

fegyveres erői részéről, vagy a polgári védelem terü-

letén nyújtott segítség az Európai Unió polgári vé-

delmi mechanizmusainak keretében, 

d) áruszállítás, építési munkák elvégzése vagy szol-

gáltatás nyújtása, melynek megrendelője közbe-

szerző és a kivitelezője 

1. a Büntetés-végrehajtási és Igazságügyi Őrség 

Testülete, ha az árut, az építési munkákat vagy 

szolgáltatásokat elítéltek és vád alá helyezettek 

foglalkoztatásával biztosítják, vagy 

2. középfokú szakiskola, ha az árut, az építési 

munkákat vagy szolgáltatásokat a középfokú 

a odseku 10 písm. c) sa berie do úvahy priemerný cel-

kový obrat alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ za-

ložený na činnosti, najmä náklady vzniknuté príslušnej 

právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľovi, ak 

ide o tovary, stavebné práce a služby za posledné tri roky 

predchádzajúce zadaniu zákazky alebo koncesie. Ak 

ukazovatele podľa prvej vety v závislosti od vzniku, za-

čatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie čin-

nosti nie sú dostupné, možno ich preukázať najmä pro-

stredníctvom podnikateľského plánu. 

(12) Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku 

a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je 

a) činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na 

účely občianskeho súdneho konania, trestného kona-

nia vrátane prípravného konania, správneho konania, 

rozhodcovského konania alebo iného obdobného ko-

nania, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzic-

kej osoby na účely trestného konania vrátane prí-

pravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby 

na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správ-

neho konania, odborná činnosť fyzickej osoby alebo 

právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa 

osobitného predpisu12) a vypracovanie odborného 

posudku k strategickému dokumentu alebo odbor-

ného posudku k navrhovanej činnosti na účely posu-

dzovania vplyvov na životné prostredie odborne spô-

sobilou osobou podľa osobitného predpisu,13) 

b) nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierko-

vých predmetov, 

c) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 

alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský 

úrad Slovenskej republiky v zahraničí alebo ktoré sú 

určené na rozvojovú spoluprácu, medzinárodnú hu-

manitárnu pomoc, logistickú podporu ozbrojených 

síl Slovenskej republiky vyslaných na plnenie úloh 

mimo územia Slovenskej republiky alebo poskytnu-

tie pomoci pri reakcii v rámci mechanizmu Európ-

skej únie v oblasti civilnej ochrany, 

d) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 

alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je 

verejný obstarávateľ a dodávateľom 

1. Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o to-

var, stavebné práce alebo služby zabezpečované 

zamestnávaním odsúdených a obvinených, alebo 

2. stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné 

práce alebo služby zabezpečované žiakmi stred-

nej odbornej školy v rámci praktického vyučova-

nia, 

e) dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabez-

pečenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospe-

lých v profesionálnych rodinách a zabezpečenie po-

trieb detí a mladých dospelých z vyčleneného roz-

počtu na stravovanie a hospodárenie v samostatných 
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szakiskola diákjai biztosítják gyakorlati képzé-

sük keretén belül, 

e) áruszállítás vagy szolgáltatás nyújtása a hivatásos 

nevelőszülői családokban élő gyermekek és fiatal 

felnőttek költségtérítéseinek biztosítására, valamint 

a gyermekotthonok étkeztetési és gazdálkodási költ-

ségvetéséből az önálló csoportokban élő gyermekek 

és fiatal felnőttek szükségleteinek biztosítására kü-

lön jogszabályi előírások szerint,14) 

f) díszletek és kosztümök készítése, előállítása, javí-

tása vagy karbantartása, árubeszerzés vagy szolgál-

tatás nyújtása díszletek és kosztümök készítésére, 

előállítására, javítására vagy karbantartására, kotta-

anyag beszerzése, hangszerek, pótalkatrészek és 

hangszer-kiegészítők vétele, valamint hangszerek ja-

vítása és karbantartása, 

g) tárlatok vagy kiállítások létrehozása, elkészítése, 

javítása vagy karbantartása közbeszerző részére, 

mely jogi személy külön jogszabályi előírás15) értel-

mében, áru szállítása vagy szolgáltatás nyújtása tár-

latok vagy kiállítások létrehozása, elkészítése, javí-

tása vagy karbantartása céljából közbeszerző részére, 

mely jogi személy külön jogszabályi előírás15) értel-

mében, valamint áru szállítása, szolgáltatások nyúj-

tása vagy építési munkák megvalósítása gyűjteményi 

tárgyak restaurálása céljából,16) 

h) saját szellemi alkotótevékenység eredményeinek 

létrehozása és leszállítása, melyek végeredménye 

színpadi alkotás, zenei alkotás, verbális alkotás vagy 

folklór alkotás, vagy külön jogszabállyal védett17) 

művészi teljesítmény bemutatása vagy felhaszná-

lása, 

i) népművészeti termelés célját szolgáló18) népművé-

szeti termékek alkotása, gyártása, javítása vagy kar-

bantartása, vagy áru szállítása vagy szolgáltatás 

nyújtása népművészeti termelés célját szolgáló nép-

művészeti termékek gyártásához, és népművészeti 

alkotótevékenység eredményeinek tekintett termé-

kek felvásárlása közbeszerző által, mely jogi sze-

mély külön jogszabályi előírások értelmében,19) 

j) szolgáltatás nyújtása, ha az postai szolgáltatás kü-

lön jogszabályban20) részletezett univerzális postai 

szolgáltatás terjedelemben, 

k) áruszállítás, építési munkák elvégzése vagy szol-

gáltatás nyújtása, melyek során családi házakba és 

lakás céljára szolgáló társasházakba való, megújuló 

energiaforrást hasznosító villamosáram- vagy hőter-

melő kisberendezés kerül beszerzésre és beszere-

lésre; villamos áram termelése esetén a kisberende-

zés alatt legfeljebb 10 kW teljesítményű berende-

zés21) értendő, hő termelése esetén pedig egy vagy 

több természetes személy által használt épület ener-

giafelhasználásának fedezését biztosító berendezés 

értendő, 

skupinách detského domova podľa osobitného pred-

pisu,14) 

f) tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a 

kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskyt-

nutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu 

scénických a kostýmových výprav, dodanie noto-

vého materiálu, kúpa hudobných nástrojov, náhrad-

ných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a 

oprava a údržba hudobných nástrojov, 

g) tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície 

alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je 

právnická osoba podľa osobitného predpisu,15) doda-

nie tovaru alebo poskytovanie služieb na tvorbu, vý-

robu, opravu alebo údržbu expozície alebo výstavy 

pre verejného obstarávateľa, ktorým je právnická 

osoba podľa osobitného predpisu,15) a dodanie tova-

rov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie staveb-

ných prác na účely reštaurovania zbierkových pred-

metov,16) 

h) vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej 

duševnej činnosti, ktorej výsledkom je divadelné 

dielo, hudobné dielo, slovesné dielo alebo folklórne 

dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu 

chráneného podľa osobitného predpisu,17) 

i) tvorba, výroba, oprava alebo údržba ľudových 

umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej 

výroby,18) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb 

na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu ľudových 

umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej 

výroby a výkup výrobkov, ktoré sú výsledkom ľudo-

vej umeleckej výroby verejným obstarávateľom, 

ktorý je právnickou osobou podľa osobitného pred-

pisu,19) 

j) poskytnutie služby, ktorou je poštová služba z roz-

sahu univerzálnej služby podľa osobitného pred-

pisu,20) 

k) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka 

a inštalácia malého zariadenia na výrobu elektriny 

alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie pre ro-

dinné a bytové domy na účely bývania; ak ide o vý-

robu elektriny je malým zariadením zariadenie s vý-

konom do 10 kW,21) ak ide o výrobu tepla je malým 

zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie 

pre budovu užívanú fyzickou osobou alebo fyzic-

kými osobami na bývanie, 

l) dodanie tovaru alebo poskytnutie služby súvisiacej 

so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva 

Slovenskej republiky v Rade Európskej únie okrem 

zákaziek zadávaných podľa § 109 a 110, 

m) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 

alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je 

stredná odborná škola alebo odborné učilište, ak má 
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l) az Európai Unió Tanácsának szlovák elnöksége 

előkészítésének bebiztosításával és gyakorlásával 

összefüggő áru beszerzése vagy szolgáltatás nyúj-

tása, kivéve a 109. és 110. § szerint meghirdetett be-

szerzéseket, 

m) áruszállítás, építési munkák elvégzése vagy szol-

gáltatás nyújtása, melyek megrendelője középfokú 

szakiskola vagy szaktanintézet, ha a kivitelezővel a 

duális oktatásról szóló szerződése van külön jogsza-

bály szerint,22) és az áruszállítás, építési munkák el-

végzése vagy szolgáltatás nyújtása közvetlenül ösz-

szefügg annak a tanulónak a nevelési-oktatási folya-

matával, akit a duális oktatási rendszerben képeznek, 

n) természetes személy tanácsadói vagy konzultációs 

tevékenysége a Szlovák Köztársaság elnöke, a Szlo-

vák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke és a 

Szlovák Köztársaság Kormányának elnöke számára, 

o) az állami tartalékalapok védelme, mellyel a Szlo-

vák Köztársaság Állami Tartalékalapjainak Kezelője 

bízta meg a védelmezőt, 

p) információs technológiák területén nyújtott szol-

gáltatás, melyet a közbeszerző a közigazgatás infor-

máció rendszerének kialakítása és bővítése kereté-

ben külön jogszabály szerint,23) közbeszerzéssel 

szerzett szolgáltatásokból alakított ki és 

1. megszerzése során nem került sor közvetlen 

tárgyalásos eljárásra, 

2. a 7. § 1. bek. b) vagy c) pontja szerinti közbe-

szerzőnek vagy a 7. § 2. bek. szerinti jogi sze-

mélynek biztosítja, amely nagyobb részt a közbe-

szerző finanszírozása vagy ellenőrzése alatt áll a 

7. § 1. bek. b) vagy c) pontja szerint, vagy amely-

ben ez a közbeszerző nevezi ki vagy választja ki 

az irányító vagy ellenőrző szerv tagjainak több 

mint felét, és ezek a közbeszerzők a közigazga-

tási23) információs rendszert külön jogszabály 

szerinti24) tevékenységre használják, 

3. ha a szolgáltatás eredménye egy mű, a haszná-

latáról szóló beleegyezés korlátlan tárgyi hatály-

lyal bír és 

4. a második pont szerinti szolgáltatásnyújtással 

a közbeszerző már ennek a szolgáltatásnak a köz-

beszerzése idején számolt, 

q) szolgáltatásnyújtás, melyet közvetlenül nyújt a 7. 

§ 1. bek. a) pontja szerinti közbeszerző, annak költ-

ségvetési szervezete vagy dotációs szervezete és 

melynek megrendelője a 7. § 1. bek. a) pontja szerinti 

közbeszerző, annak költségvetési szervezete vagy tá-

mogatott szervezete, 

r) a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériu-

mának honlapján, a kategorizált gyógyszerek aktuá-

lis listáján szereplő gyógyszerek szállítása, a hegyi 

mentőszolgálat és a tűzoltóság szükségleteire, 

s dodávateľom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzde-

lávaní podľa osobitného predpisu22) a dodanie to-

varu, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnu-

tie služby priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím 

procesom žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duál-

neho vzdelávania, 

n) poradenská činnosť alebo konzultačná činnosť fy-

zickej osoby pre prezidenta Slovenskej republiky, 

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a 

predsedu vlády Slovenskej republiky, 

o) ochraňovanie štátnych hmotných rezerv zvere-

ných Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej 

republiky ochraňovateľovi, 

p) poskytnutie služby v oblasti informačných tech-

nológií, ktorú verejný obstarávateľ v rámci vytvára-

nia a rozvoja informačného systému verejnej správy 

podľa osobitného predpisu,23) vytvoril zo služieb zís-

kaných verejným obstarávaním a 

1. pri jej získaní nebolo použité priame rokovacie 

konanie, 

2. poskytuje ju verejnému obstarávateľovi podľa 

§ 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo právnic-

kej osobe podľa § 7 ods. 2, ktorá je úplne alebo z 

väčšej časti financovaná alebo kontrolovaná ve-

rejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) 

alebo písm. c), alebo v ktorej tento verejný obsta-

rávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu 

členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného 

orgánu, a títo verejní obstarávatelia používajú ta-

kýto informačný systém verejnej správy23) na vý-

kon činností podľa osobitného predpisu,24) 

3. ak je výsledkom služby dielo, súhlas na jeho 

použitie je udelený v neobmedzenom vecnom 

rozsahu a 

4. s poskytnutím služby podľa druhého bodu ve-

rejný obstarávateľ počítal už pri verejnom obsta-

raní tejto služby, 

q) poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje ve-

rejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a), jeho roz-

počtová organizácia alebo jeho príspevková organi-

zácia a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ 

podľa § 7 ods. 1 písm. a), jeho rozpočtová organizá-

cia alebo jeho príspevková organizácia, 

r) dodanie liekov uvedených v aktuálnom zozname 

kategorizovaných liekov na webovom sídle Minis-

terstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre po-

treby Horskej záchrannej služby a Hasičského a zá-

chranného zboru, 

s) služba v ťažbovej činnosti alebo pestovateľskej 

činnosti spojená s realizáciou programu starostlivosti 

o lesy podľa osobitného predpisu.25) 
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s) kitermelési vagy termesztési szolgáltatás, amely 

összefügg az erdőkről való gondoskodási program 

végrehajtásával külön jogszabály szerint.25) 

(13) A közbeszerző és a beszerző nem hirdethet meg be-

szerzést, koncessziót vagy használhat tervpályázatot a 

2–12. bekezdések szerint abból a célból, hogy megke-

rülje a jelen törvény szerinti eljárásokat és szabályokat. 

 

(13) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať 

zákazku, koncesiu alebo použiť súťaž návrhov podľa od-

sekov 2 až 12 s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov a 

pravidiel podľa tohto zákona. 

 

2. § 

Alapfogalmak 

(1) A közbeszerzés alatt a jelen törvényben rögzített sza-

bályok és eljárások értendők, melyekkel a beszerzése-

ket, koncessziókat és tervpályázatokat meghirdetik. 

(2) Az ajánlat, javaslat kidolgozásához vagy a részvétel 

feltételei teljesítésének igazolásához szükséges informá-

ciók azok az információk, melyek fel vannak tüntetve az 

ajánlat, javaslat kidolgozásához vagy a közbeszerzésben 

való részvétel feltételei teljesítésének igazolásához 

szükséges dokumentumokban. 

(3) Az ajánlat, javaslat kidolgozásához vagy a részvétel 

feltételei teljesítésének igazolásához szükséges doku-

mentumok elsősorban a közbeszerzési felhívás, a pályá-

zati felhívásként használt hirdetmény, a koncessziós hir-

detmény, a tervpályázati kiírás, a pályázati felhívás, az 

pályázati háttéranyagok, a pályázati feltételek, az ismer-

tető, a koncessziós dokumentáció és más kísérő doku-

mentumok. 

(4) A közbeszerzés során támogató tevékenységek első-

sorban a következők: 

a) műszaki infrastruktúra biztosítása a szerződés 

odaítéléséhez, a keretmegállapodás megkötéséhez, a 

koncesszió odaítéléséhez vagy versenypályázat cél-

jaira, 

b) tanácsadás nyújtása a közbeszerzésben, 

c) a közbeszerzési eljárások előkészítése és irányí-

tása a közbeszerző vagy beszerző nevében és javára. 

(5) A jelen törvény értelmezésében 

a) a gazdasági szereplő olyan természetes személy, 

jogi személy vagy ilyen személyek csoportja, amely 

árubeszerzéssel, építkezési munkálatok kivitelezésé-

vel vagy szolgáltatásnyújtással foglalkozik a piacon, 

b) az érdeklődő olyan gazdasági szereplő, aki/amely 

érdeklődik a közbeszerzésben való részvétel iránt, 

c) a pályázó olyan gazdasági szereplő, aki/amely 

ajánlatot nyújtott be, 

d) a koncesszió jogosultja olyan gazdasági szereplő, 

akivel/amellyel a közbeszerző vagy a beszerző kon-

cessziós szerződést kötött a jelen törvény szerint, 

e) az alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, 

aki/amely a sikeres pályázóval írásbeli visszterhes 

szerződést fog kötni vagy kötött a beszerzés vagy 

koncesszió bizonyos részének teljesítésére, 

f) az építmény az építkezési munkálatok vagy az 

építkezési munkálatok és a mérnöki szolgáltatások 

  § 2 

Základné pojmy 

(1) Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa 

tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a 

súťaže návrhov. 

(2) Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, ná-

vrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú 

informácie uvedené v dokumentoch potrebných na vy-

pracovanie ponúk, návrhu alebo na preukázanie splnenia 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 

(3) Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, ná-

vrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú 

najmä oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 

oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o 

koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, výzva 

na predkladanie ponúk, súťažné podklady, súťažné pod-

mienky, informatívny dokument, koncesná dokumentá-

cia a iná sprievodná dokumentácia. 

(4) Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní je najmä 

a) poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadá-

vaní zákazky, uzavretí rámcovej dohody, zadávaní 

koncesie alebo pri použití súťaže návrhov, 

b) poskytovanie poradenstva vo verejnom obstará-

vaní, 

c) príprava a riadenie postupov verejného obstaráva-

nia v mene a na účet verejného obstarávateľa alebo 

obstarávateľa. 

(5) Na účely tohto zákona sa rozumie 

a) hospodárskym subjektom fyzická osoba, práv-

nická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na 

trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo 

poskytuje službu, 

b) záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záu-

jem o účasť vo verejnom obstarávaní, 

c) uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil 

ponuku, 

d) koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým ve-

rejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel kon-

cesnú zmluvu podľa tohto zákona, 

e) subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzav-

rie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú 

odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky 

alebo koncesie, 

f) stavbou výsledok stavebných prác alebo staveb-

ných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý 

spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, 
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mint egész eredménye, amely teljesíti gazdasági 

funkcióját vagy műszaki funkcióját, 

g) a keretmegállapodás írásbeli megállapodás egy 

vagy több közbeszerző, illetve egy vagy több be-

szerző között az egyik oldalon és egy vagy több pá-

lyázó között a másik oldalon; a keretmegállapodás 

határozza meg a megbízások odaítélésének feltételeit 

annak érvényessége ideje alatt, elsősorban az árat és 

a megbízás tárgyának feltételezett mennyiségét ille-

tően, 

h) az írásbeli forma, bármilyen szavakból vagy szá-

mokból álló kinyilatkoztatás, melyet olvasni, repro-

dukálni és ezt követően tovább adni lehet, beleértve 

az elektronikus eszközökön átvitt és tárolt informá-

ciókat is, 

i) az elektronikus eszközök, elektronikus eszközök 

és elektronikus berendezések az adatok feldolgozá-

sára, beleértve a digitális tömörítést és adattárolást, 

amelyeket vezetéken, rádióhullámokkal, optikai esz-

közökkel vagy más elektromágneses eszközökkel 

visznek át, továbbítanak és fogadnak, 

j) a részvételi kérelem 

1. írásbeli kérvény a pályázati dokumentáció 

vagy a koncessziós dokumentáció átadására, ha 

nyilvános versenypályázatról, nyilvános kereske-

delmi versenypályázatról vagy közbeszerzési ér-

tékhatár alatti megrendelés benyújtásának mene-

téről van szó, az elektronikus piactér használata 

nélkül, 

2. írásbeli kérvény a közbeszerzési eljárásba tör-

ténő besorolására, ha szűkebb körű pályázatról, 

tárgyalásos eljárásról, versenypárbeszédről, in-

novatív partnerségről és koncessziós párbeszéd-

ről van szó, 

3. az érdeklődő iratainak előterjesztése, mellyel a 

résztvevő igazolja a közbeszerzési eljárásban 

való részvétele feltételeinek teljesítését, vagy az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum 

előterjesztése (a továbbiakban csak „egységes 

európai dokumentum“), ha szűkebb körű pályá-

zatról, tárgyalásos eljárásról, versenypárbeszéd-

ről, innovatív partnerségről és koncessziós párbe-

szédről van szó, 

k) az életciklus a termék, építmény vagy szolgálta-

tásnyújtás minden egymást követő szakasza, mint a 

kutatás és fejlesztés, ipari fejlesztés, gyártás, javítás, 

modernizáció, módosítás, karbantartás, logisztika, 

képzés, tesztelés, visszavonás és megsemmisítés, 

l) a kutatás és fejlesztés minden tevékenység, amely 

magában foglalja az alapkutatást, alkalmazott kuta-

tást és kísérleti fejlesztést; a kísérleti fejlesztés ma-

gába foglalhatja az új koncepció vagy új technológia 

teljesítményét bemutató berendezés megvalósítását 

g) rámcovou dohodou písomná dohoda medzi jed-

ným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi 

alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na 

jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi 

na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky 

zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa 

týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zá-

kazky, 

h) písomnou formou akékoľvek vyjadrenie pozostá-

vajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, repro-

dukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informá-

cií prenášaných a uchovávaných elektronickými pro-

striedkami, 

i) elektronickými prostriedkami elektronické ná-

stroje a elektronické zariadenia na spracovanie úda-

jov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie úda-

jov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po ve-

dení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami 

alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, 

j) žiadosťou o účasť 

1. písomná žiadosť o poskytnutie súťažných pod-

kladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide o 

verejnú súťaž, obchodnú verejnú súťaž alebo po-

stup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska, 

2. písomná žiadosť o zaradenie do procesu verej-

ného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokova-

cie konania, súťažný dialóg, inovatívne partner-

stvo a koncesný dialóg, 

3. predloženie dokladov, ktorými záujemca preu-

kazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní alebo predloženie jednotného európ-

skeho dokumentu pre verejné obstarávanie (ďalej 

len „jednotný európsky dokument“), ak ide o už-

šiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, 

inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg, 

k) životným cyklom všetky postupné fázy výrobku, 

stavby alebo poskytovania služby ako výskum a vý-

voj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizá-

cia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, 

stiahnutie a likvidácia, 

l) výskumom a vývojom všetky činnosti zahŕňajúce 

základný výskum, aplikovaný výskum a experimen-

tálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať re-

alizáciu zariadení demonštrujúcich výkon novej kon-

cepcie alebo novej technológie v príslušnom pro-

stredí alebo v reprezentatívnom prostredí, 

m) inováciou zavedenie nového alebo významne 

zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý 

môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo kon-

štrukčný proces, novú marketingovú metódu alebo 

novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe, 

organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajších 

vzťahov, 
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az adott környezetben vagy reprezentatív környezet-

ben, 

m) az innováció új vagy jelentősen javított termék, 

szolgáltatás vagy folyamat/eljárás, amely magában 

foglalhatja a gyártási, építési vagy szerkezeti folya-

matot, a vállalkozói gyakorlat új marketing módsze-

rét vagy új szervezési módszerét, a munkakörnyezet 

vagy külső kapcsolatok szervezését, 

n) a márkajegy bármilyen dokumentum, bizonyít-

vány vagy igazolás, amely igazolja, hogy az építke-

zési munkálatok, termék, szolgáltatás, eljárás vagy 

folyamat teljesíti a márkajegy megadásának fel-

tételeit,26) 

o) a szabadon hozzáférhető áruk, építkezési munká-

latok vagy szolgáltatások a piacon forgalomban lévő 

áruk, építkezési munkálatok vagy szolgáltatások, 

amelyeket 

1. nem specifikus és az adott esetben nem egye-

dülálló követelmények alapján gyártanak, szállí-

tanak, hoznak létre vagy biztosítanak, 

2. olyan formában kínálnak, amelyben tulajdon-

ságaik vagy elemeik nagyobb változtatásai nélkül 

kerülnek leszállításra, megvalósításra vagy bizto-

sításra és egyúttal 

3. rendszerint olyan formában vannak, amelyben 

leszállításra, megvalósításra vagy biztosításra ke-

rülnek, mind a közbeszerző és beszerző számára, 

mind a fogyasztók és más piaci szereplők szá-

mára. 

(6) Az 5. bekezdés o) pontja szerinti szabadon hozzáfér-

hető áruk, építkezési munkálatok vagy szolgáltatások el-

sősorban olyan áruk, építkezési munkálatok vagy szol-

gáltatások, amelyek a közbeszerző és beszerző minden-

napos működési szükségleteinek kielégítését szolgálják. 

(7) Az 5. bekezdés o) pontja szerinti szabadon hozzáfér-

hető áruk vagy szolgáltatások elsősorban a fogyasztási 

jellegű áruk és szolgáltatások. 

 

n) značkou akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo 

potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, vý-

robok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky 

na udelenie značky,26) 

o) bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami 

alebo službami na trhu tovary, stavebné práce alebo 

služby, ktoré 

1. nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované 

alebo poskytované na základe špecifických a pre 

daný prípad jedinečných požiadaviek, 

2. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších 

úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, us-

kutočnené alebo poskytnuté a zároveň 

3. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, us-

kutočňované alebo poskytované pre verejného 

obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, usku-

točňované alebo poskytované aj pre spotrebite-

ľov a iné osoby na trhu. 

(6) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami 

alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä tovary, 

stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bež-

ných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a 

obstarávateľa. 

(7) Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa od-

seku 5 písm. o) sú najmä tovary a služby spotrebného 

charakteru. 

 

3. § 

A megrendelés 

(1) A megrendelés a jelen törvény céljaira olyan megkö-

tött visszterhes szerződés egy vagy több közbeszerző 

(ajánlatkérő) vagy beszerző által az egyik oldalon, egy 

vagy több sikeres pályázóval (ajánlattevővel) a másik ol-

dalon, melynek tárgya áruszállítás, építési munkák kivi-

telezése vagy szolgáltatás nyújtása. 

(2) Az árubeszerzés a jelen törvény céljaira olyan meg-

rendelés, melynek tárgya áru vétele, lízingelése, részlet-

fizetéses megvétele vagy bérlése vételi joggal vagy anél-

kül; ez magában foglalhatja az áru beállításával és fel-

szerelésével (üzembe helyezésével) kapcsolatos tevé-

kenységeket is. 

(3) Az építési munkák beszerzése a jelen törvény céljaira 

olyan megrendelés, melynek tárgya 

  § 3 

Zákazka 

(1) Zákazka na účely tohto zákona je odplatná zmluva 

uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými ob-

starávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jed-

ným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane 

druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočne-

nie stavebných prác alebo poskytnutie služby. 

(2) Zákazka na dodanie tovaru na účely tohto zákona je 

zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru 

na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou odkúpe-

nia alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj čin-

nosti spojené s umiestnením a montážou tovaru. 

(3) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely 

tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je 
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a) építési munkálatok kivitelezése vagy a tervdoku-

mentáció kidolgozása és az építési munkálatok kivi-

telezése, melyek a fő közbeszerzési szójegyzék 45. 

szakaszában feltüntetett valamelyik tevékenységgel 

függenek össze, 

b) építkezés kivitelezése vagy tervdokumentáció ki-

dolgozása és építkezés kivitelezése vagy 

c) építkezés kivitelezése bármilyen módon olyan kö-

vetelmények szerint, melyeket az a közbeszerző 

vagy beszerző határozott meg, mely döntő befolyás-

sal bír az építmény típusára vagy az építmény pro-

jektjére. 

(4) A szolgáltatás beszerzése a jelen törvény céljaira 

olyan megrendelés, melynek tárgya szolgáltatás nyúj-

tása, kivéve a 2. és 3. bekezdésben feltüntetett megren-

deléseket. 

(5) Polgári megrendelés a jelen törvény céljaira minden 

olyan áruszállítási, építési kivitelezési vagy szolgáltatás-

nyújtási megrendelés, amely nem a 6. bekezdés szerinti 

védelmi és állambiztonsági célzatú megrendelés. 

(6) Védelmi és biztonsági megrendelés a jelen törvény 

céljaira minden olyan áruszállítási, építési kivitelezési 

vagy szolgáltatásnyújtási megrendelés, melynek tárgya 

a) katonai felszerelés szállítása, beleértve annak 

egyes részeit, összetevőit vagy szerelési egységeit, 

b) kényes felszerelések szállítása, beleértve azok ré-

szeit, összetevőit vagy szerelési egységeit, 

c) építési munkák kivitelezése, áru szállítása vagy 

szolgáltatás nyújtása, ha az közvetlenül az a) és b) 

pont szerinti felszerelések beszerzésével kapcsola-

tos, ezek életciklusának bármely fázisában, 

d) építési munkák kivitelezése vagy szolgáltatások 

nyújtása különleges katonai célokra vagy 

e) kényes jellegű építési munkák kivitelezése vagy 

szolgáltatások nyújtása. 

(7) Katonai felszerelés a jelen törvény értelmében a kü-

lönleges tervezéssel készült vagy katonai célokra átala-

kított felszerelés, mely fegyverként, lőszerként vagy ha-

dianyagként használandó. 

(8) Kényes jellegű felszerelésnek, kényes jellegű építési 

munkálatnak vagy kényes jellegű szolgáltatásnak a jelen 

törvény értelmében az a biztonsági célokat szolgáló fel-

szerelés, építési munka vagy szolgáltatás számít, amely-

hez titoktartási kötelezettség27) kapcsolódik, titoktartást 

követel meg vagy részben titokvédelem alá eső elemet 

tartalmaz. 

 

a) uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie 

projektovej dokumentácie a uskutočnenie staveb-

ných prác súvisiacich s niektorou z činností uvede-

ných v oddiele 45 slovníka obstarávania, 

b) uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projekto-

vej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo 

c) uskutočnenie stavby akýmkoľvek spôsobom 

podľa požiadaviek, ktoré určil verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv na 

druh stavby alebo projekt stavby. 

(4) Zákazka na poskytnutie služby na účely tohto zákona 

je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby, 

okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3. 

(5) Civilná zákazka na účely tohto zákona je zákazka na 

dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo 

na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti 

obrany a bezpečnosti podľa odseku 6. 

(6) Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti na účely 

tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutoč-

nenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, kto-

rej predmetom je 

a) dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, 

zložiek alebo montážnych celkov, 

b) dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho častí, 

zložiek alebo montážnych celkov, 

c) uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru 

alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s do-

dávkou vybavenia podľa písmena a) alebo písmena 

b) pre akúkoľvek fázu jeho životného cyklu, 

d) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 

služieb na osobitné vojenské účely alebo 

e) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 

služieb, ktoré majú citlivý charakter. 

(7) Vojenské vybavenie na účely tohto zákona je vyba-

venie osobitne navrhnuté alebo prispôsobené na vojen-

ské účely a určené na použitie ako zbraň, munícia alebo 

vojenský materiál. 

(8) Citlivé vybavenie, stavebné práce citlivého charak-

teru a služba citlivého charakteru na účely tohto zákona 

je vybavenie, stavebné práce a služba na účely bezpeč-

nosti, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou,27) vy-

žaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajo-

vanú skutočnosť. 

 

4. § 

A koncesszió 

(1) Az építési koncesszió olyan azonos típusú megren-

delés, mint az építési munka kivitelezéséről szóló szer-

ződés, azzal a különbséggel, hogy a megvalósítandó épí-

tési munkák ellenszolgáltatásaként vagy csak az épít-

  § 4 

Koncesia 

(1) Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého 

typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým 

rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa 

majú uskutočniť, je buď právo na využívanie stavby na 
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mény használati jogát, vagy e jogot a pénzbeli ellenszol-

gáltatással együtt meghatározott időre az ajánlattevőnek 

engedik át. 

(2) A szolgáltatási koncesszió olyan, azonos típusú meg-

rendelés, mint a szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés, 

azzal a különbséggel, hogy a nyújtandó szolgáltatások 

ellenszolgáltatásaként vagy csak a nyújtott szolgáltatá-

sokat meghatározott ideig az ajánlattevő használhatja, 

vagy e jogot a pénzbeli ellenszolgáltatással együtt az 

ajánlattevőnek engedik át. 

(3) A koncesszió odaítélésével az építmény használatá-

val vagy a szolgáltatás nyújtásával járó működési koc-

kázat a koncesszionáriusra (engedményesre) száll, 

amely magában foglalja a keresleti vagy kínálati oldalon 

jelentkező kockázatot. A működési kockázat az enged-

ményesre száll át, ha a szokásos működési feltételek 

mellett nem garantált befektetéseinek vagy ráfordított 

költségeinek megtérülése, amelyek a koncesszió tárgyát 

képező építmény üzemeltetése vagy szolgáltatás nyúj-

tása során keletkeznek. Az engedményes által viselt koc-

kázat egy része magában kell hogy foglalja a piaci moz-

gásokkal szembeni valós expozíciót úgy, hogy az enged-

ményes bármilyen potenciális vesztesége ne csak nomi-

nális vagy elhanyagolható legyen. 

(4) A polgári koncesszió a jelen törvény céljaira olyan 

koncesszió, amely nem a védelmi és biztonsági szférába 

tartozó koncesszió. 

(5) A védelmi és biztonsági szférába tartozó koncesszió 

a jelen törvény céljaira olyan koncesszió, amely a vé-

delmi és biztonsági szféra azon tevékenységeit érinti, 

melyek a 3. § 6. bek. vannak feltüntetve. 

(6) A koncessziós időtartam az az időtartam, melyet a 

koncessziós szerződésben határoznak meg, melynek fo-

lyamán az engedménye jogosult a koncessziós szerződés 

tárgyának használatára vagy hasznot húzni belőle. A 

koncessziós időtartam annak a hónapnak az első napjá-

val kezd telni, amely azt a hónapot követi, amelyben a 

használatbavételi határozat jogerőre emelkedett vagy ál-

landó használatba helyezték, vagy a koncessziós szerző-

désben meghatározott más esemény bekövetkezett, ha az 

engedményes már haszonhoz jutott vagy juthatott az 

építmény működtetéséből vagy a szolgáltatás nyújtásá-

ból. A koncessziós időtartam a meghatározott időtartam 

hónapjának utolsó napjával ér véget. A koncessziós idő-

tartamot nem lehet meghatározatlan időre megállapítani. 

(7) A koncessziós időtartam hossza függ a koncessziós 

szerződés tárgyától, a megvalósítandó építési munkála-

tokért vagy a nyújtandó szolgáltatásért járó pénzbeli tel-

jesítés nagyságától, valamint az engedményes becsült 

méltányos hasznától, amely a koncessziós szerződés tár-

gyának használati jogából vagy a koncessziós szerződés 

tárgyának haszonélvezeti jogából származik a koncesz-

szió időtartama alatt. 

dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným 

plnením. 

(2) Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako 

zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že pro-

tiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť, je buď 

právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas 

alebo je toto právo spojené s peňažným plnením. 

(3) Zadaním koncesie prechádza prevádzkové riziko na 

koncesionára pri využívaní stavby alebo poskytovaní 

služby, ktoré zahŕňa riziko na strane dopytu alebo po-

nuky. Prevádzkové riziko prechádza na koncesionára, ak 

za bežných prevádzkových podmienok nemá zaručenú 

návratnosť vynaložených investícií alebo nákladov 

vzniknutých pri prevádzkovaní stavby alebo poskyto-

vaní služby, ktorá je predmetom koncesie. Časť rizika 

preneseného na koncesionára musí zahŕňať reálne vysta-

venie voči výkyvom trhu tak, aby akákoľvek potenciálna 

strata vzniknutá koncesionárovi nebola iba nominálna 

alebo zanedbateľná. 

(4) Civilná koncesia na účely tohto zákona je koncesia, 

ktorá nie je koncesiou v oblasti obrany a bezpečnosti. 

(5) Koncesia v oblasti obrany a bezpečnosti na účely 

tohto zákona je koncesia, ktorá sa týka činností v oblasti 

obrany a bezpečnosti uvedených v § 3 ods. 6. 

(6) Koncesná lehota je lehota určená v koncesnej 

zmluve, počas ktorej má koncesionár právo užívať pred-

met koncesnej zmluvy alebo brať úžitky z predmetu 

koncesnej zmluvy. Koncesná lehota začína plynúť od pr-

vého dňa mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právo-

platnosti kolaudačného rozhodnutia alebo po jej uvedení 

do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti podľa kon-

cesnej zmluvy, ak už koncesionár mal alebo mohol mať 

výnosy z prevádzkovania stavby alebo z poskytovania 

služby. Koncesná lehota sa končí uplynutím posledného 

dňa mesiaca určenej lehoty. Koncesnú lehotu nemožno 

určiť na neurčitý čas. 

(7) Dĺžka koncesnej lehoty závisí od predmetu konces-

nej zmluvy, výšky peňažného plnenia za stavebné práce, 

ktoré sa majú uskutočniť alebo za službu, ktorá sa má 

poskytovať, a odhadovaného primeraného výnosu kon-

cesionára vyplývajúceho z práva užívať predmet kon-

cesnej zmluvy alebo brať úžitky z predmetu koncesnej 

zmluvy počas koncesnej lehoty. 

(8) Ak ide o koncesie, pri ktorých koncesná lehota je 

viac ako päť rokov, nesmie maximálna koncesná lehota 

prekročiť dobu, v súvislosti s ktorou by koncesionár mo-

hol odôvodnene očakávať, že sa mu počas nej vrátia in-

vestície vynaložené na uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb spolu s výnosom z investovaného 

kapitálu, a to pri zohľadnení investícií potrebných na do-

siahnutie osobitných cieľov určených v koncesnej 

zmluve. Investície zohľadnené na účely tohto výpočtu 

zahŕňajú počiatočné investície, ako aj investície vynalo-

žené počas trvania koncesnej zmluvy. 
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(8) Ha olyan koncessziókról van szó, melyek esetében a 

koncessziós időtartam több mint öt év, a maximális kon-

cessziós időtartam nem lépheti át azt az időt, mellyel 

kapcsolatban az engedményes indokoltan elvárhatná, 

hogy ezen idő alatt megtérülnek az építési munkálatok 

kivitelezésére és a nyújtott szolgáltatásokra fordított be-

fektetései a befektetett tőke hozamaival együtt, éspedig 

a koncessziós szerződésben meghatározott különleges 

célok eléréséhez szükséges befektetések figyelembe vé-

tele mellett. Ennek kiszámítása során figyelembe vett 

befektetések magukban foglalják a kezdeti befektetése-

ket, valamint a koncessziós szerződés időtartama alatt 

megvalósult befektetéseket is. 

 

 

5. § 

Pénzügyi értékhatárok 

(1) A beszerzés értékhatáron felüli, értékhatár alatti vagy 

alacsony összegű, a feltételezett értékétől függően. 

(2) Az értékhatár feletti beszerzés olyan beszerzés, 

melynek feltételezett értéke egyenlő vagy nagyobb, mint 

a pénzügyi értékhatár, melyet a Közbeszerzési Hivatal 

(a továbbiakban csak „hivatal“) általános érvényű jog-

szabályi előírásban meghatározott. 

(3) A közbeszerző által meghirdetett értékhatár alatti be-

szerzés olyan beszerzés, melynek feltételezett értéke ki-

sebb, mint a 2. bekezdése szerinti pénzügyi értékhatár és 

egyúttal egyenlő vagy több, mint 

a) 5 000 euró, ha a piacon szabadon hozzáférhető 

áruk beszerzéséről van szó, kivéve az élelmiszereket, 

vagy a piacon szabadon hozzáférhető építési munká-

latok kivitelezésének beszerzéséről vagy a piacon 

szabadon hozzáférhető szolgáltatás beszerzéséről 

van szó, kivéve az 1. sz. mellékletben feltüntetett 

szolgáltatást, 

b) 20 000 euró, ha olyan árubeszerzésről van szó, ki-

véve az élelmiszereket, amely nem tartozik az a) pont 

szerinti beszerzések közé, 

c) 40 000 euró, ha árubeszerzésről van szó, élelmi-

szerek esetében, 

d) 20 000 euró, ha olyan szolgáltatásnyújtás beszer-

zéséről van szó, amely nem tartozik az a) pont sze-

rinti beszerzések közé, kivéve az 1. sz. mellékletben 

feltüntetett szolgáltatást, 

e) 200 000 euró, ha olyan szolgáltatásnyújtás beszer-

zéséről van szó, az 1. sz. mellékletben fel van tün-

tetve, 

f) 70 000 euró, ha olyan építési munkálatok kivitele-

zésének beszerzéséről van szó, amely nem tartozik 

az a) pont szerinti beszerzések közé. 

(4) A közbeszerző által meghirdetett értékhatár alatti 

polgári beszerzés olyan beszerzés, melynek feltételezett 

értéke nem éri el a 3. bekezdésben feltüntetett pénzügyi 

  § 5 

Finančné limity 

(1) Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou 

hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty. 

(2) Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokla-

daná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit 

ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, 

ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len 

„úrad“). 

(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným ob-

starávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota 

je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne 

rovnaká alebo vyššia ako 

a) 5 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru 

bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných 

na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne do-

stupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 

1, 

b) 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, 

okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa písmena 

a), 

c) 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, 

ktorým sú potraviny, 

d) 20 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie 

služby, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a), 

okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, 

e) 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie 

služby uvedenej v prílohe č. 1, 

f) 70 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie sta-

vebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena 

a). 

(4) Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verej-

ným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná 

hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 

v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti 

zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako je-

den kalendárny rok. 

(5) Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je 

zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej 
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értékhatárt a naptári év folyamán vagy a szerződés érvé-

nyessége alatt, ha a szerződést egy naptári évtől hosz-

szabb időre kötik meg. 

(5) Az értékhatár alatti védelmi és biztonsági beszerzés 

olyan közbeszerző által meghirdetett beszerzés, mely-

nek feltételezett értéke nem éri el a 2. bekezdésben fel-

tüntetett pénzügyi értékhatárt és egyúttal egyenlő vagy 

több, mint 

a) 70 000 euró, ha árubeszerzésről van szó és szol-

gáltatásnyújtás beszerzéséről van szó, 

b) 800 000 euró, ha építési munkálatok kivitelezésé-

nek beszerzéséről van szó. 

(6) A koncesszió lehet értékhatáron felüli vagy értékha-

tár alatti, a feltételezett értékétől függően. 

(7) Az értékhatár feletti koncesszió olyan koncesszió, 

melynek feltételezett értéke egyenlő vagy nagyobb, mint 

a pénzügyi értékhatár, melyet a hivatal általános érvényű 

jogszabályi előírásban meghatározott. 

(8) Az értékhatár alatti koncesszió olyan közbeszerző 

vagy beszerző által meghirdetett koncesszió, melynek 

feltételezett értéke kisebb, mint a 7. bekezdés szerinti ér-

tékhatár. 

 

predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit 

podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 

a) 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a 

zákazku na poskytnutie služby, 

b) 800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie sta-

vebných prác. 

(6) Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti 

od jej predpokladanej hodnoty. 

(7) Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokla-

daná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit 

ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, 

ktorý vydá úrad. 

(8) Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným 

obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia 

ako finančný limit podľa odseku 7. 

 

6. § 

A feltételezett érték kiszámításának szabályai 

(1) A beszerzés feltételezett értékét hozzáadott értékadó 

nélküli árként kell meghatározni. A közbeszerző és be-

szerző a beszerzés feltételezett értékét, az azonos vagy 

összehasonlítható tárgyú beszerzésekről rendelkezésre 

álló adatok és információk alapján határozzák meg. Ha 

a közbeszerző vagy beszerző nem rendelkezik a második 

mondat szerinti adatokkal, a feltételezett érétket a szük-

séges teljesítésről végzett piackutatási adatok alapján 

vagy más megfelelő módon szerzett adatok alapján ha-

tározza meg. A beszerzés feltételezett értéke a közbe-

szerzésről szóló értesítés vagy a pályázati felhívásról 

szóló hirdetmény megjelentetése idején érvényes; ha az 

ilyen értesítés közzététele nem megkövetelt, a feltétele-

zett érték a közbeszerzési eljárás megkezdésének idején 

érvényes. 

(2) A közbeszerző és beszerző a beszerzés feltételezett 

értékébe beszámítja a következőket is 

a) az ismételt teljesítések értékét, ha tervezik ezek 

biztosítását, 

b) a lehetőségek minden formáját és a beszerzés min-

den megújítását, 

c) a tervpályázat érdeklődőinek és résztvevőinek (a 

továbbiakban csak „résztvevő“) szánt díjakat és ju-

talmakat, 

d) az áruk vagy szolgáltatások feltételezett értékét, 

melyeket a közbeszerző és beszerző az ajánlattevő-

nek/kivitelezőnek biztosít az építési munkálatok be-

szerzésével kapcsolatban, ha az építési munkálatok 

kivitelezéséhez szükségesek. 

  § 6 

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty 

(1) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena 

bez dane z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na zá-

klade údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo 

porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obsta-

rávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dis-

pozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov 

získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením 

alebo na základe údajov získaných iným vhodným spô-

sobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase 

odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstaráva-

nia alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na 

uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevy-

žaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia 

postupu zadávania zákazky. 

(2) Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obsta-

rávateľ a obstarávateľ zahrnú aj 

a) hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabez-

pečiť, 

b) všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky, 

c) ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom 

alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len 

„účastník“), 

d) predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, 

ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú 

dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočne-

nie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie 

stavebných prác. 
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(3) Ha a közbeszerző vagy beszerző önálló üzemegysé-

gekből áll, a beszerzés feltételezett értékébe beszámí-

tandó ezen üzemegységek beszerzéseinek teljes feltéte-

lezett értéke. A beszerzés feltételezett értékét meg lehet 

állapítani egy önálló üzemegység szintjén is akkor, ha ez 

az üzemegység önállóan valósítja meg a közbeszerzést. 

(4) Ha az építési munka vagy szolgáltatás egy beszerzés 

meghirdetése keretében több részre van osztva, melyek 

közül mindegyik külön szerződés tárgyát fogja képezni, 

a beszerzés feltételezett értékét a beszerzés minden része 

feltételezett értékeinek összegeként kell meghatározni. 

Ha a beszerzés teljes feltételezett értéke nagyobb, mint 

az 5. § 2. bek. szerinti értékhatár, akkor az értékhatár fe-

letti beszerzés meghirdetésének eljárását kell alkal-

mazni. Az értékhatár alatti beszerzés meghirdetésének 

eljárását akkor lehet alkalmazni, ha az építési munkála-

tok azon részéről van szó, melyek feltételezett értéke ke-

vesebb mint 1 000 000 euró, vagy ha a szolgáltatás azon 

részéről van szó, melyek feltételezett értéke kevesebb 

mint 80 000 euró, és ha ezen részek értéke nem lépi túl 

a beszerzés összes része teljes feltételezett értékének 

20%-át. 

(5) Ha az áruszállítás egy beszerzés meghirdetése keret-

ében több részre van osztva, melyek közül mindegyik 

külön szerződés tárgyát fogja képezni, a beszerzés felté-

telezett értékét a beszerzés minden része feltételezett ér-

tékeinek összegeként kell meghatározni. Ha a beszerzés 

teljes feltételezett értéke nagyobb, mint az 5. § 2. bek. 

szerinti értékhatár, akkor az értékhatár feletti beszerzés 

meghirdetésének eljárását kell alkalmazni. Az értékhatár 

alatti beszerzés meghirdetésének eljárását akkor lehet al-

kalmazni, ha az áruszállítás azon részéről van szó, me-

lyek feltételezett értéke kevesebb mint 80 000 euró, és 

ha ezen részek értéke nem lépi túl a beszerzés összes ré-

sze teljes feltételezett értékének 20%-át. 

(6) Ha lízingről, részletfizetéses áruvásárlásról vagy bér-

lésről – vételi joggal vagy anélkül – van szó, az áruszál-

lítási beszerzés feltételezett értéke megállapításának 

alapja 

a) a beszerzés teljes értéke, ha meghatározott időre 

megkötendő szerződésről van szó, amely egyenlő 

vagy kevesebb, mint 12 hónap, 

b) a beszerzés teljes értéke beleértve a becsült ma-

radványértéket, ha meghatározott időre megkötendő 

szerződésről van szó, amely hosszabb, mint 12 hó-

nap, 

c) a havonta fizetendő összeg 48-szorosa, ha olyan 

szerződésről van szó, melynek érvényességi ideje 

nincs szilárdan meghatározva vagy nem lehet meg-

határozni. 

(7) Ha olyan áruszállítási vagy szolgáltatásnyújtási be-

szerzésről van szó, amely rendszeresen ismétlődik, vagy 

megállapodott időben megújítódik, a beszerzés feltétele-

zett értékét a következőkből kell meghatározni 

(3) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pozos-

táva zo samostatných prevádzkových jednotiek, do pred-

pokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa celková predpo-

kladaná hodnota zákaziek týchto prevádzkových jedno-

tiek. Predpokladanú hodnotu zákazky možno určiť na 

úrovni samostatnej prevádzkovej jednotky, ak táto pre-

vádzková jednotka nezávisle uskutočňuje verejné obsta-

rávanie. 

(4) Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na nie-

koľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých 

každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokla-

daná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpoklada-

ných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková pred-

pokladaná hodnota zákazky nie je nižšia ako finančný 

limit podľa § 5 ods. 2, použije sa postup zadávania nad-

limitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zá-

kaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť stavebných 

prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 

1 000 000 eur, alebo ak ide o tú časť služby, ktorej pred-

pokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hod-

nota týchto častí nepresiahne 20% celkovej predpokla-

danej hodnoty všetkých častí zákazky. 

(5) Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v 

rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude 

predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota 

zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všet-

kých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota 

nie je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, použije 

sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup za-

dávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak 

ide o tú časť dodávky tovaru, ktorej predpokladaná hod-

nota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí 

nepresiahne 20% celkovej predpokladanej hodnoty všet-

kých častí zákazky. 

(6) Ak ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o pre-

nájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez mož-

nosti odkúpenia, základom na určenie predpokladanej 

hodnoty zákazky na dodanie tovaru je 

a) celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavie-

ranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 12 me-

siacov, 

b) celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej 

zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na 

určitý čas dlhší ako 12 mesiacov, 

c) 48-násobok mesačnej platby, ak ide o zmluvu, kto-

rej lehota platnosti nie je pevne určená alebo sa nedá 

určiť. 

(7) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku 

na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje, 

alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná 

hodnota zákazky sa určí z 

a) celkových skutočných nákladov rovnakého alebo 

porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli ob-

starané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo 
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a) ugyanolyan vagy egyenértékű áruk vagy szolgál-

tatások tényleges összköltsége, melyeket az előző 

naptári évben vagy az előző 12 hónap folyamán sze-

reztek be, módosítva a következő 12 hónapban vár-

ható mennyiségbeli vagy értékbeli változásokkal, 

vagy 

b) az első teljesítést követő 12 hónap folyamán vagy 

a szerződés érvényessége alatt – ha az 12 hónapnál 

hosszabb – beszerzett áruk vagy szolgáltatások teljes 

feltételezett értéke. 

(8) A szolgáltatásnyújtási beszerzés feltételezett érté-

kébe beleszámítandó, ha 

a) biztosítási szolgáltatásokról van szó, a fizetendő 

biztosítási díj és a jutalmak további formái is, 

b) banki szolgáltatásokról és más pénzügyi szolgál-

tatásokról van szó, az illetékek, províziók, kamatok 

és a szolgáltatásokkal összefüggő más kiadások va-

lamint a jutalmak további formái is, 

c) tervpályázatokról van szó, a pályaművekért oda-

ítélt díjak és a résztvevők jutalmai is. 

(9) A szolgáltatásnyújtási beszerzés feltételezett érté-

kébe, amely nem adja meg a teljes árat, ha 

a) a szerződést 48 hónapra vagy annál rövidebb meg-

határozott időre kötötték, beleszámítandó beszerzés 

teljes feltételezett értéke a szerződés érvényessége 

alatt, 

b) a szerződést 48 hónapnál hosszabb meghatározott 

időre kötötték vagy ha a szerződést határozatlan 

időre kötötték, beleszámítandó a havonta fizetendő 

összeg 48-szorosa. 

(10) A keretmegállapodás vagy dinamikus bevásárló 

rendszer feltételezett értékét úgy állapítják meg, mint az 

összes beszerzés maximális feltételezett értékét, ame-

lyek előreláthatólag megvalósulnak a keretmegállapo-

dás érvényességi ideje alatt vagy a dinamikus bevásárló 

rendszer érvényességi ideje alatt. 

(11) Ha innovatív partnerségről van szó, a feltételezett 

értéket a tervezett partnerség összes szakasza idején vég-

zett feltételezett kutatási és fejlesztési tevékenységek 

legmagasabb feltételezett értékeként határozzák meg, 

beleszámítva az áru, építési munkálatok vagy szolgálta-

tások feltételezett értékét is, melyeket a tervezett part-

nerség végére ki kell fejleszteni és be kell szerezni. 

(12) A koncesszió feltételezett értéke a jelen törvény cél-

jaira a közbeszerző vagy beszerző által feltételezett, hoz-

záadott-értékadó nélküli forgalom, melyet az engedmé-

nyesnek a koncessziós szerződés ideje alatt el kell érnie 

a koncesszió tárgyát képező építési munkálatok és szol-

gáltatások ellenértékeként, beleszámítva az áru értékét 

is, melyet a közbeszerző vagy beszerző biztosított, és 

amely ezekkel az építési munkálatokkal és szolgáltatá-

sokkal összefügg a koncessziós hirdetmény közzétételé-

nek idején vagy a koncesszió megadásának megkezdése 

idején, ha ilyen értesítés közzététele nem megkövetelt. 

v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o 

očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v na-

sledujúcich 12 mesiacoch, alebo 

b) celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo 

služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po pr-

vom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlh-

šia ako 12 mesiacov. 

(8) Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie 

služby sa zahrnie, ak ide o 

a) poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné 

formy odmien, 

b) bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, 

provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami 

a ostatné formy odmien, 

c) súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a ude-

lené odmeny účastníkom. 

(9) Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie 

služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o 

a) zmluvu uzavretú na určitý čas rovnaký alebo kratší 

ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná 

hodnota zákazky počas platnosti zmluvy, 

b) zmluvu uzavretú na určitý čas dlhší ako 48 mesia-

cov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, 

sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby. 

(10) Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dy-

namického nákupného systému sa určí ako maximálna 

predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa 

predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody alebo 

počas trvania dynamického nákupného systému. 

(11) Ak ide o inovatívne partnerstvo, predpokladaná 

hodnota sa určí ako najvyššia predpokladaná hodnota 

výskumných a vývojových činností predpokladaných 

počas všetkých etáp plánovaného partnerstva, vrátane 

predpokladanej hodnoty tovaru, stavebných prác alebo 

služby, ktoré majú byť vyvinuté a obstarané na konci 

plánovaného partnerstva. 

(12) Predpokladaná hodnota koncesie na účely tohto zá-

kona je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom 

predpokladaný celkový obrat bez dane z pridanej hod-

noty, ktorý má dosiahnuť koncesionár počas trvania 

koncesnej zmluvy v súvislosti s protiplnením za sta-

vebné práce a služby tvoriace predmet koncesie, vrátane 

hodnoty tovaru poskytnutého verejným obstarávateľom 

alebo obstarávateľom, ktorý s týmito stavebnými prá-

cami alebo službami súvisí a vzťahuje sa k času, keď sa 

oznámenie o koncesii posiela na uverejnenie alebo k 

času začatia zadávania koncesie, ak sa uverejnenie také-

hoto oznámenia nevyžaduje. 

(13) Ak je hodnota koncesie v čase zadania o 20% vyššia 

ako jej predpokladaná hodnota, na účely finančného li-

mitu podľa § 5 ods. 7 je rozhodujúca hodnota koncesie 

v čase jej zadania. 
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(13) Ha a koncesszió értéke annak odaítélése idején 

20%-kal magasabb, mint annak feltételezett értéke volt, 

az 5. § 7. bek. szerinti határérték megállapításának cél-

jából a koncesszió odaítélésekor meghatározott értéke a 

döntő. 

(14) A koncesszió feltételezett értékét a koncessziós do-

kumentációban meghatározott objektív módszer alkal-

mazásával kell meghatározni. A koncesszió feltételezett 

értékébe elsősorban a következőket kell belefoglalni: 

a) a lehetőségek minden formáját és a koncesszió 

szerződés esetleges meghosszabbításait, 

b) az építmény vagy szolgáltatás használóitól szár-

mazó illetékeket és bírságokat, kivéve a közbeszerző 

vagy beszerző nevében beszedett bevételeket, 

c) a közbeszerző vagy beszerző vagy más közhatalmi 

szerv által az engedményesnek bármilyen formában 

folyósított kifizetéseket vagy más pénzügyi előnyö-

ket, beleértve közérdekből nyújtott szolgáltatási kö-

telezettség betartásáért jár kompenzációt és az állami 

beruházásokért járó hozzájárulást, 

d) a koncessziós szerződés teljesítéséért, harmadik 

személyektől, bármilyen formában folyósított támo-

gatást vagy más pénzügyi előnyöket, 

e) a koncesszió részét képező aktívák eladásából 

származó bevételeket, 

f) a közbeszerző vagy beszerző által az engedmé-

nyesnek nyújtott áruk és szolgáltatások értékét, ha 

azok szükségesek az építési munkálatok kivitelezé-

séhez vagy a szolgáltatások nyújtásához, 

g) az érdeklődőknek vagy pályázóknak juttatott bár-

milyen jutalmakat vagy kifizetéseket. 

(15) Ha az építési munkálat vagy szolgáltatás több részre 

van osztva, melyek közül mindegyik önálló koncessziós 

szerződés tárgyát fogja képezni, a feltételezett értéket, 

mint az összes rész feltételezett értékeinek összegét kell 

meghatározni. Ha az összes rész feltételezett értékeinek 

összege nem alacsonyabb, mint az 5. § 7. bek. szerinti 

értékhatár, akkor minden különálló részre az értékhatár 

feletti beszerzés meghirdetésének folyamatát kell alkal-

mazni. 

(16) A beszerzést, koncessziót vagy tervpályázatot nem 

lehet részekre bontani, sem pedig olyan módot válasz-

tani a feltételezett érték meghatározására, melynek célja 

a feltételezett érték csökkentése az értékhatár alá a jelen 

törvény szerint. 

(17) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzési felhí-

vásban, a pályázati felhívásként használt hirdetményben 

vagy a koncessziós hirdetményben feltünteti a beszer-

zendő áruk, építési munkálatok vagy szolgáltatások fel-

tételezett értékét, mennyiségét vagy terjedelmét. Ha a 

közbeszerző vagy beszerző a részvétel feltételeivel ösz-

szefüggésben meghatározza a feltételezett értéket vagy 

ha biztosítékot/garanciát kér, a közbeszerzési felhívás-

ban, a pályázati felhívásként használt hirdetményben 

(14) Predpokladaná hodnota koncesie sa určí použitím 

objektívnej metódy určenej v koncesnej dokumentácii. 

Do predpokladanej hodnoty koncesie sa zahŕňajú najmä: 

a) všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia 

koncesnej zmluvy, 

b) poplatky a pokuty od užívateľov stavby alebo 

služby, okrem príjmov vybraných v mene verejného 

obstarávateľa alebo obstarávateľa, 

c) platby alebo iné finančné výhody v akejkoľvek 

forme poskytnuté verejným obstarávateľom alebo 

obstarávateľom alebo iným orgánom verejnej moci 

koncesionárovi vrátane kompenzácie za dodržiava-

nie povinnosti poskytovať služby vo verejnom zá-

ujme a príspevkov na verejné investície, 

d) granty alebo iné finančné výhody v akejkoľvek 

forme od tretích strán za plnenie koncesnej zmluvy, 

e) príjmy z predaja aktív, ktoré sú súčasťou koncesie, 

f) hodnota tovaru a služieb, ktoré verejný obstaráva-

teľ alebo obstarávateľ poskytne koncesionárovi, ak 

sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác alebo 

poskytnutie služieb, 

g) akékoľvek odmeny alebo platby záujemcom alebo 

uchádzačom. 

(15) Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na nie-

koľko častí, z ktorých každá bude predmetom samostat-

nej koncesnej zmluvy, predpokladaná hodnota sa určí 

ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí. Ak 

súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí nie je nižší 

ako finančný limit podľa § 5 ods. 7, použije sa postup 

zadávania nadlimitnej koncesie na každú samostatnú 

časť. 

(16) Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno 

rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej 

hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod fi-

nančné limity podľa tohto zákona. 

(17) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v ozná-

mení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení 

použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o kon-

cesii buď predpokladanú hodnotu, množstvo alebo roz-

sah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo slu-

žieb. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí 

podmienky účasti v spojení s predpokladanou hodnotou 

alebo ak vyžaduje zábezpeku, uvedie predpokladanú 

hodnotu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 

v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v ozná-

mení o koncesii. 

(18) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii 

k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a 

podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hod-

notu. 

 



21 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

vagy a koncessziós hirdetményben feltünteti a feltétele-

zett értéket is. 

(18) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzés doku-

mentációjában közzé teszi azokat az információkat és 

háttéranyagokat is, amelyek alapján a feltételezett érté-

ket meghatározta. 

 

7. § 

A közbeszerző 

(1) Közbeszerző a jelen törvény céljaira 

a) a hatóságai útján képviselt Szlovák Köztársaság, 

b) a község, 

c) a nagyobb területi egység, 

d) a jogi személy, mely megfelel a 2. bekezdés sze-

rinti követelményeknek, 

e) jogi személyek társulása, melynek tagjai kizárólag 

az a)–d) pontokban feltüntetett közbeszerzők. 

(2) Az 1. bekezdés d) pontja szerinti jogi személy a meg-

határozott általános közérdekű szükséglet kielégítése 

céljából alapított vagy létrehozott jogi személy, mely 

nem ipari vagy kereskedelmi tevékenység céljából jött 

létre, és 

a) teljes mértékben vagy nagyobb részt az 1. bekez-

dés a)–d) pontja szerinti közbeszerző finanszírozza, 

b) az 1. bekezdés a)–d) pontja szerinti közbeszerző 

ellenőrzése alatt áll, vagy 

c) az 1. bekezdés a)–d) pontja szerinti közbeszerző 

nevezi ki vagy választja meg az irányító szerve vagy 

az ellenőrző szerve tagjainak több mint a felét. 

 

  § 7 

Verejný obstarávateľ 

(1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je 

a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, 

b) obec, 

c) vyšší územný celok, 

d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa 

odseku 2, 

e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú 

výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách 

a) až d). 

(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba 

založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb 

všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charak-

ter alebo obchodný charakter, a 

a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným 

obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d), 

b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa 

odseku 1 písm. a) až d) alebo 

c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až 

d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej 

riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu. 

 

8. § 

(1) Ha a közbeszerző olyan személynek, aki/amely nem 

közbeszerző vagy beszerző, áruszállításra, építési mun-

kák kivitelezésére vagy szolgáltatásnyújtásra a pénzesz-

közök több mint 50%-át rendelkezésre bocsátja, ez a 

személy úgy köteles eljárni, 

a) mint ez a közbeszerző, ha a beszerzés feltételezett 

értéke egyenlő vagy magasabb, mint az 5. § 2. be-

kezdésében, ezen közbeszerző számára meghatáro-

zott értékhatár, 

b) a 108. § 1. bek. a) pontja vagy b) pontja szerint, ha 

a beszerzés feltételezett értéke alacsonyabb, mint az 

a) pont szerinti értékhatár és egyúttal egyenlő vagy 

magasabb mint 

1. 40 000 euró, ha árubeszerzésről van szó, ki-

véve az élelmiszereket és a szolgáltatásnyújtási 

beszerzést, kivéve az 1. sz. mellékletben feltün-

tetett szolgáltatást, 

2. 80 000 euró, ha árubeszerzésről van szó, me-

lyek élelmiszerek, 

3. 140 000 euró, ha építési munkálatok kivitele-

zésének beszerzéséről van szó, 

4. 400 000 euró, ha az 1. sz. mellékletben feltün-

tetett szolgáltatásnyújtás beszerzéséről van szó, 

  § 8 

(1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je 

verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50% fi-

nančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočne-

nie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto 

osoba povinná postupovať 

a) ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná 

hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako fi-

nančný limit podľa § 5 ods. 2 ustanovený pre tohto 

verejného obstarávateľa, 

b) podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak 

predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako fi-

nančný limit podľa písmena a) a súčasne rovná alebo 

vyššia ako 

1. 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie to-

varu, okrem potravín a zákazku na poskytnutie 

služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, 

2. 80 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie to-

varu, ktorým sú potraviny, 

3. 140 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie 

stavebných prác, 

4. 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie 

služby uvedenej v prílohe č. 1, 
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c) a 117. § 1., 3. és 4. bek. szerint, ha a beszerzés 

feltételezett értéke alacsonyabb, mint a b) pont sze-

rinti pénzügyi értékhatár. 

(2) Ha a közbeszerző olyan személynek, amely nem köz-

beszerző vagy beszerző, áruszállításra, építési munkák 

kivitelezésére vagy szolgáltatásnyújtásra a pénzeszkö-

zök arányának 50 vagy kevesebb, mint 50%-át rendel-

kezésre bocsátja, ez a személy úgy köteles 

a) a 108. § 1. bek. a) pontja vagy b) pontja szerint, ha 

a beszerzés feltételezett értéke egyenlő vagy maga-

sabb mint 

1. 40 000 euró, ha árubeszerzésről van szó, ki-

véve az élelmiszereket és a szolgáltatásnyújtási 

beszerzést, kivéve az 1. sz. mellékletben feltün-

tetett szolgáltatást, 

2. 80 000 euró, ha árubeszerzésről van szó, me-

lyek élelmiszerek, 

3. 140 000 euró, ha építési munkálatok kivitele-

zésének beszerzéséről van szó, 

4. 400 000 euró, ha az 1. sz. mellékletben feltün-

tetett szolgáltatásnyújtás beszerzéséről van szó, 

b) a 117. § 1., 3. és 4. bek. szerint, ha a beszerzés 

feltételezett értéke alacsonyabb, mint az a) pont sze-

rinti értékhatár. 

(3) Az 1. és 2. bekezdés szerinti kötelezettségek nem vo-

natkoznak arra a személyre, amely se nem közbeszerző 

se nem beszerző, és amely a pénzeszközöket a mezőgaz-

dasági piacok közös szervezése28) intézkedéseinek kere-

tében vagy a vidékfejlesztés, mezőgazdasági elsődleges 

termelés, élelmiszeripar, erdő- és halgazdálkodás támo-

gatására külön jogszabályok szerint29) szánt pénzeszkö-

zökből szerezte; ez nem érvényes, ha építési munkálatok 

kivitelezésének beszerzéséről vagy olyan szolgáltatás-

nyújtás beszerzéséről van szó, amely ezekkel az építési 

munkálatokkal függ össze, melyek feltételezett értéke 

magasabb, mint az 5. § 2. bek. szerinti értékhatár, és 

amelyre a közbeszerző a pénzeszközök több mint 50%-

át rendelkezésre bocsátja. 

(4) A 2. bekezdés szerinti kötelezettségek nem vonat-

koznak arra a személyre, aki se nem közbeszerző se nem 

beszerző és az áruszállításra, építési munkálatok kivite-

lezésére vagy szolgáltatásnyújtásra szolgáló anyagi esz-

közöket külön jogszabály29a) szerint szerezte. 

(5) Ha a közbeszerező anyagi eszközöket bocsát a be-

szerző rendelkezésére áruszállítás, építési munkálatok 

kivitelezése vagy szolgáltatásnyújtás céljából, melyek 

összefüggenek a 9. § 3–9. bek. szerinti tevékenységgel 

és melyek feltételezett értéke alacsonyabb, mint a be-

szerző által meghirdetett értékhatáron felüli beszerzé-

sekre vonatkozó értékhatár, vagy olyan árukról, építke-

zési munkálatokról vagy szolgáltatásokról van szó, me-

lyek nem függenek össze a 9. § 3–9. bek. szerinti tevé-

kenységgel, a beszerző köteles úgy eljárni, mint ez a je-

len törvény szerinti közbeszerző. 

c) podľa § 117 ods. 1, 3 a 4, ak predpokladaná hod-

nota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa pís-

mena b). 

(2) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je 

verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť fi-

nančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny 

podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných pro-

striedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 

prác a poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postu-

povať podľa 

a) § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokla-

daná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako 

1. 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie to-

varu, okrem potravín a zákazku na poskytnutie 

služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, 

2. 80 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie to-

varu, ktorým sú potraviny, 

3. 140 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie 

stavebných prác, 

4. 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie 

služby uvedenej v prílohe č. 1, 

b) § 117 ods. 1, 3 a 4, ak predpokladaná hodnota zá-

kazky je nižšia ako finančný limit podľa písmena a). 

(3) Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na 

osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ 

a ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení 

spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov28) 

alebo finančné prostriedky určené na podporu rozvoja 

vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, 

lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných pred-

pisov;29) to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie sta-

vebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, 

ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpo-

kladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 

ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 

50% finančných prostriedkov. 

(4) Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na osobu, 

ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a ktorá 

získala finančné prostriedky na dodanie tovaru, na usku-

točnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb 

podľa osobitného zákona.29a) 

(5) Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi fi-

nančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie 

stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré sú-

visia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 a ktorých pred-

pokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustano-

vený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávate-

ľom alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, 

ktoré nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9, je ob-

starávateľ povinný postupovať ako tento verejný obsta-

rávateľ podľa tohto zákona. 
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9. § 

A beszerző 

(1) A jelen törvény céljaira a beszerző 

a) az a jogi személy, melyben a közbeszerző közvet-

len vagy közvetett döntő befolyással bír tulajdon-

joga, pénzügyi részesedése vagy olyan szabályok 

alapján, melyekkel irányítja azt, és legalább a 3–9. 

bekezdésekben feltüntetett tevékenységek közül leg-

alább egyet ellát; döntő befolyás alatt azt értjük, hogy 

a közbeszerző közvetlen vagy közvetett módon 

1. tulajdonosa a részvények többségének vagy 

többségi üzletrész tulajdonosa, 

2. a szavazattöbbség birtokában van, vagy 

3. az irányító szerv vagy más végrehajtó szerv, 

illetve ellenőrző szerv tagjainak több mint a felét 

nevezi ki, 

b) az a jogi személy, amely a 3–9. bekezdésekben 

feltüntetett tevékenységek közül legalább egyet ellát 

különleges jogok alapján vagy kizárólagos jog alap-

ján. 

(2) Különleges jog vagy kizárólagos jog alatt törvényből 

fakadó jogot, bírósági döntésből fakadó jogot vagy az 

irányító szerv határozatából fakadó jogot értünk, mely-

nek az eredménye a 3–9. bekezdésben feltüntetett tevé-

kenységek korlátozása egyetlen személyre vagy több 

személyre, és amely döntő módon befolyásolja a 3–9. 

bekezdésben feltüntetett tevékenységek más személyek 

általi végzését. Különleges jog vagy kizárólagos jog 

alatt nem értendő a jelen törvény szerinti vagy a 2. sz. 

mellékletben szereplő jogszabályok szerinti objektív kri-

tériumokon alapuló átlátható eljárással megadott jog. 

(3) Energetikai és hőenergia ágazatban végzett tevé-

kenység a jelen törvény céljaira 

a) a villamosenergia-ágazatban 

1. áramszolgáltató rendszerek üzemeltetése köz-

szolgáltatások nyújtása céljából, vagy elosztó-

rendszerek üzemeltetése közszolgáltatás nyújtása 

céljából, vagy hozzáférés biztosítása az ilyen 

rendszerhez, vagy 

2. villamosáram-termelés közszolgáltatások 

nyújtása céljából, 

b) a gáziparban 

1. kitermelő rendszer üzemeltetése közszolgálta-

tások nyújtása céljából, vagy szállító rendszer 

üzemeltetése közszolgáltatások nyújtása céljá-

ból, vagy elosztó hálózat üzemeltetése közszol-

gáltatások nyújtása céljából, vagy hozzáférés biz-

tosítása az ilyen rendszerekhez, 

2. gáztározók üzemeltetése a kitermelési tevé-

kenység biztosítása céljából, a szállító hálózatok 

üzemeltetői tevékenységének biztosítása köz-

szolgáltatások nyújtása céljából, vagy az elosztó 

  § 9 

Obstarávateľ 

(1) Obstarávateľ na účely tohto zákona je 

a) právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ 

priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe 

vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravi-

diel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu z 

činností uvedených v odsekoch 3 až 9; rozhodujúcim 

vplyvom sa rozumie, že verejný obstarávateľ priamo 

alebo nepriamo 

1. vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový ob-

chodný podiel, 

2. ovláda väčšinový podiel na hlasovacích prá-

vach alebo 

3. vymenúva viac ako polovicu členov správneho 

orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo 

kontrolného orgánu, 

b) právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z čin-

ností uvedených v odsekoch 3 až 9 na základe oso-

bitných práv alebo výlučných práv. 

(2) Osobitným právom alebo výlučným právom sa rozu-

mie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu 

alebo z rozhodnutia správneho orgánu, ktorého výsled-

kom je obmedzenie výkonu činností uvedených v odse-

koch 3 až 9 na jednu osobu alebo viac osôb a ktoré pod-

statným spôsobom ovplyvňuje možnosť vykonávať čin-

nosti uvedené v odsekoch 3 až 9 inými osobami. Osobit-

ným právom alebo výlučným právom nie je právo ude-

lené transparentným postupom založeným na objektív-

nych kritériách podľa tohto zákona alebo podľa práv-

nych predpisov uvedených v prílohe č. 2. 

(3) Činnosťou v odvetví energetiky a tepelnej energetiky 

na účely tohto zákona je 

a) v elektroenergetike 

1. prevádzkovanie prenosovej sústavy určenej na 

poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzko-

vanie distribučnej sústavy určenej na poskytova-

nie služieb verejnosti alebo zabezpečovanie prí-

stupu do takýchto sústav alebo 

2. výroba elektriny na účely poskytovania služieb 

verejnosti, 

b) v plynárenstve 

1. prevádzkovanie ťažobnej siete určenej na po-

skytovanie služieb verejnosti, prevádzkovanie 

prepravnej siete určenej na poskytovanie služieb 

verejnosti alebo prevádzkovanie distribučnej 

siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti 

alebo zabezpečovanie prístupu do takýchto sietí, 

2. prevádzkovanie zásobníkov na účely zabezpe-

čenia ťažobnej činnosti, zabezpečenia činnosti 

prevádzkovateľov prepravnej siete určenej na po-

skytovanie služieb verejnosti alebo distribučnej 
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hálózatok tevékenységének biztosítása közszol-

gáltatások nyújtása szolgáltatások céljából, vagy 

3. gázelőállítás közszolgáltatások nyújtása céljá-

ból, 

c) a hőenergia ágazatban 

1. hővezeték-hálózatok üzemeltetése közszolgál-

tatások nyújtása céljából, vagy hozzáférés bizto-

sítása az ilyen vezetékekhez, vagy 

2. hőenergia-előállítás közszolgáltatások nyúj-

tása céljából. 

(4) Vízgazdálkodási ágazatban végzett tevékenység a je-

len törvény céljaira 

a) a közvízvezetékek üzemeltetése közszolgáltatások 

nyújtása céljából, ivóvíz-előállítással, -szolgáltatás-

sal, -szállítással és -elosztással kapcsolatosan, 

b) közvízvezetékek ellátása ivóvízzel. 

(5) A beszerző köteles a beszerzés kiírásakor vagy a 

tervpályázati verseny meghirdetésekor a jelen törvény 

szerint eljárni, amennyiben a 4. bekezdés szerinti tevé-

kenységet végez és párhuzamosan olyan tevékenysége-

ket is, amelyek 

a) vízügyi építkezésekkel, öntözéssel vagy a talaj 

vízmentesítésével (lecsapolásával) kapcsolatosak, 

azzal a feltétellel, hogy az ivóvíz-szolgáltatásra szánt 

víz mennyisége több mint a 20%-át teszi ki az ilyen 

építkezések, öntözés vagy lecsapolás során nyert víz-

mennyiségnek, 

b) szennyvíztisztítással, szennyvízelvezetéssel vagy 

szennyvíz-megsemmisítéssel kapcsolatosak. 

(6) Közlekedési ágazati tevékenységnek számít a jelen 

törvény céljaira a közösségi közlekedési szolgáltatások 

nyújtása és üzemeltetése a vasúti közlekedésben, az au-

tomatizált rendszerekben, a villamosközlekedésben, a 

trolibusz-közlekedésben, a rendszeres közösségi autó-

busz-közlekedésben vagy drótkötélpályás közlekedés-

ben. 

(7) Amennyiben közlekedési szolgáltatásokról vagy szó, 

a közlekedési szolgáltató hálózat létezőnek tekintendő, 

ha a nyújtott közlekedési szolgáltatás teljesíti az illetékes 

hatóság30) által előírt követelményeket, mint a rendsze-

res járatok, befogadóképesség vagy menetrendek. 

(8) A postai szolgáltatások ágazatában a jelen törvény 

céljaira tevékenységnek számít a postai szolgáltatások 

nyújtása31) vagy más mint postai szolgáltatások nyújtása, 

ha ezt a szolgáltatást a közbeszerző vagy beszerző 

nyújtja, amely postai szolgáltatásokat is nyújt, és azzal a 

feltétellel, hogy a postai szolgáltatásokkal kapcsolatosan 

nem teljesülnek a 184. § szerinti feltételek. Más szolgál-

tatásnak, mint a postai szolgáltatásnak minősül a jelent 

törvény értelmében 

a) a postaszolgálat-irányítás; a küldemény feladását 

megelőző és feladását követő szolgáltatások,32) bele-

értve az iktató irányítási szolgáltatásokat, 

siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti 

alebo 

3. výroba plynu na účely poskytovania služieb 

verejnosti, 

c) v tepelnej energetike 

1. prevádzkovanie verejného rozvodu tepla urče-

ného na poskytovanie služieb verejnosti alebo 

poskytovanie prístupu do takéhoto rozvodu alebo 

2. výroba tepla na účely poskytovania služieb ve-

rejnosti. 

(4) Činnosťou v odvetví vôd na účely tohto zákona je 

a) prevádzkovanie verejných vodovodov určených 

na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s vý-

robou, dodávkou, dopravou a distribúciou pitnej 

vody, 

b) zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri 

zadávaní zákazky alebo pri súťaži návrhov postupovať 

podľa tohto zákona, ak vykonávajú činnosti podľa od-

seku 4 a súčasne vykonávajú činnosti spojené s 

a) vodnými stavbami, zavlažovaním pôdy alebo od-

vodňovaním pôdy za predpokladu, že objem vody 

určenej na dodávku pitnej vody predstavuje viac ako 

20% celkového objemu vody získanej v súvislosti s 

týmito stavbami, zavlažovaním alebo odvodňovaním 

pôdy, 

b) čistením, odvedením odpadovej vody alebo likvi-

dáciou odpadovej vody. 

(6) Činnosť v odvetví dopravy na účely tohto zákona je 

poskytovanie prístupu do siete alebo prevádzkovanie 

siete dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej 

dopravy, automatizovaných systémov, električkovej do-

pravy, trolejbusovej dopravy, pravidelnej verejnej auto-

busovej dopravy alebo lanovej dopravy. 

(7) Ak ide o dopravné služby, sieť dopravných služieb 

sa považuje za existujúcu, ak poskytovaná dopravná 

služba spĺňa prevádzkové podmienky určené príslušným 

orgánom,30) ako sú pravidelné linky, kapacita alebo ces-

tovné poriadky. 

(8) Činnosť v odvetví poštových služieb na účely tohto 

zákona je poskytovanie poštových služieb31) alebo slu-

žieb iných ako poštové služby, ak túto službu poskytuje 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý poskytuje 

aj poštové služby a za predpokladu, že v súvislosti s poš-

tovými službami nie sú splnené podmienky podľa § 184. 

Službami inými ako poštové služby na účely tohto zá-

kona sú 

a) služby riadenia poštovej služby; služby predchá-

dzajúce odoslaniu alebo nasledujúce po odoslaní 

poštovej zásielky,32) vrátane služieb riadenia poda-

teľní, 

b) služby zásielok iných ako poštové zásielky, najmä 

reklamné neadresované zásielky. 
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b) más, mint postai küldemények kézbesítőszolgál-

tatása, például címezetlen reklámküldemények kéz-

besítése. 

(9) A jelen törvény vonatkozik a földrajzilag körülhatá-

rolt területek hasznosításával összefüggő tevékenysé-

gekre is, ha azok célja 

a) kőolaj- és földgázkitermelés, 

b) szén és más szilárd tüzelőanyagok lelőhelyeinek 

kutatása vagy szén és más szilárd tüzelőanyagok le-

lőhelyeinek kitermelése, 

c) nyilvános repterek, tengeri kikötők, belföldi fo-

lyami kikötők üzemeltetése, vagy egyéb terminálok 

berendezéseinek működtetése légi forgalom, tengeri 

forgalom vagy folyami hajóforgalom számára. 

(10) Nem számít a 3. bekezdés szerinti tevékenységnek, 

ha az ilyen tevékenységet nem közbeszerző végzi 

a) az áramtermelés, 

1. ha az áramot más, a 3–9. bekezdésekben taglalt 

tevékenységektől eltérő tevékenységek végzésé-

hez állítják elő, és 

2. a hálózatnak közszolgáltatási célra átadott vil-

lamos áram mennyisége a saját fogyasztástól 

függ és nem haladja meg a legutóbbi három év 

átlagos áramtermelésének 30%-át, 

b) a gáztermelés, 

1. ha a gáztermelés elkerülhetetlen mellékter-

méke egyéb, a 3–9. bekezdésekben taglalt tevé-

kenységektől eltérő tevékenységeknek, és 

2. a hálózatnak közszolgáltatási célra átadott 

mennyiség kizárólag a megtermelt gáz gazdasá-

gos hasznosítására szolgál, és nem haladja meg a 

legutóbbi három év átlagos forgalmának 20%-át, 

c) a hőtermelés, 

1. ha a hőtermelés elkerülhetetlen mellékterméke 

egyéb, a 3–9. bekezdésekben taglalt tevékenysé-

gektől eltérő tevékenységeknek, és 

2. a közvezeték-hálózatnak közszolgáltatási cé-

lokra átadott hőmennyiség kizárólag a megter-

melt hőenergia gazdaságos hasznosítására szol-

gál, és nem haladja meg a legutóbbi három év át-

lagos forgalmának 20%-át. 

(11) Nem tekinthető 4. bekezdés szerinti tevékenység-

nek az a tevékenység, melyet nem közbeszerző végez, és 

nem számít közvízvezeték ivóvízzel való ellátásának, ha 

a) az ivóvíz előállítása más tevékenységek végzését 

szolgálja, mint a 3–9. bekezdésekben taglalt tevé-

kenységek, 

b) a közvízvezeték ellátása csak a saját fogyasztás 

függvénye, és nem haladja meg a legutóbbi három év 

átlagos ivóvíz-termelésének 30%-át. 

 

(9) Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti súvisiace s 

využívaním geograficky vymedzeného územia na účely 

a) ťažby ropy a zemného plynu, 

b) prieskumu ložísk uhlia alebo ostatných tuhých pa-

lív alebo ťažby uhlia alebo ostatných tuhých palív, 

c) prevádzkovania verejných letísk, námorných prí-

stavov, vnútrozemských prístavov alebo iných termi-

nálových zariadení pre leteckých dopravcov, doprav-

cov v námornej doprave alebo vo vnútrozemskej 

plavbe. 

(10) Za činnosť podľa odseku 3, ak túto činnosť nevy-

konáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje výroba 

a) elektriny, 

1. ak sa elektrina vyrába na účely vykonávania 

iných činností, ako sú činnosti uvedené v odse-

koch 3 až 9, a 

2. dodanie elektriny do sústavy určenej na posky-

tovanie služieb verejnosti závisí len od vlastnej 

spotreby a nepresiahne 30% priemernej celkovej 

výroby elektriny za posledné tri roky, 

b) plynu, 

1. ak výroba plynu je nevyhnutným výsledkom 

vykonávania iných činností, ako sú činnosti uve-

dené v odsekoch 3 až 9, a 

2. dodanie plynu do siete určenej na poskytova-

nie služieb verejnosti je zamerané len na ekono-

mické využitie tejto výroby a nepresiahne 20% 

priemerného obratu za posledné tri roky, 

c) tepla, 

1. ak výroba tepla je nevyhnutným výsledkom 

vykonávania iných činností, ako sú činnosti uve-

dené v odsekoch 3 až 9, a 

2. dodanie tepla do verejného rozvodu tepla urče-

ného na poskytovanie služieb verejnosti je zame-

rané len na ekonomické využitie tejto výroby a 

nepresiahne 20% priemerného obratu za po-

sledné tri roky. 

(11) Za činnosť podľa odseku 4, ak túto činnosť nevy-

konáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje zásobovanie 

verejných vodovodov pitnou vodou, ak 

a) výroba pitnej vody sa využíva na vykonávanie 

iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 

3 až 9, 

b) zásobovanie verejných vodovodov závisí iba od 

vlastnej spotreby a nepresiahne 30% priemernej cel-

kovej výroby pitnej vody za posledné tri roky. 

 

10. § 

A közbeszerzők  

és beszerzők alapkötelezettségei 

  § 10 

Základné povinnosti  

verejného obstarávateľa a obstarávateľa 
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(1) A közbeszerző és beszerző köteles a beszerzések 

meghirdetése során a jelen törvény alapján eljárni. 

(2) A közbeszerző és beszerző köteles betartani az 

egyenlő bánásmód elvét, a gazdasági szereplők diszkri-

minációmentes elbírálásának elvét, az átláthatóság elvét, 

valamint az arányosság, a gazdaságosság és hatékonyság 

elvét. 

(3) A beszerzések, koncessziók és tervpályázatok előké-

szítését és meghirdetését nem szabad olyan szándékkal 

megvalósítani, amely a jelen törvény alóli meg nem en-

gedett kivétel érvényesítésére, vagy a gazdasági verseny 

megszegésére irányul, bizonyos gazdasági szereplők in-

dokolatlan előnyhöz juttatásával vagy hátráltatásával. 

(4) A tagállami gazdasági szereplőkkel szemben ugyan-

olyan kedvező feltételeket kell érvényesíteni a beszerzé-

sek és koncessziók meghirdetése során, mint amilyene-

ket a harmadik országbeli gazdasági szereplőkkel szem-

ben érvényesítenek a Kormányzati beszerzésekről szóló 

megállapodás vagy más nemzetközi szerződés végrehaj-

tásakor, melyek az Európai Uniót kötelezik. 

(5) Ha a közbeszerző a 9. § 3–9. bekezdése szerinti te-

vékenységek valamelyikét gyakorolja, az ezen tevé-

kenységekkel kapcsolatos beszerzéseinek meghirdetése 

során a beszerzőkre vonatkozó, értékhatár feletti közbe-

szerzési eljárás szabályait és eljárását követi, ha a jelen 

törvény másként nem rendelkezik. 

(6) Ha a közbeszerző a 9. § 3., 6–9. bekezdése szerinti 

tevékenységek valamelyikét gyakorolja, az ezen tevé-

kenységekkel kapcsolatos koncesszió meghirdetése so-

rán a beszerzőkre vonatkozó koncessziós eljárás szabá-

lyai szerint jár el, ha a jelen törvény másként nem ren-

delkezik. 

(7) A szerződést, keretmegállapodást és koncessziós 

szerződést írásban kell megkötni, ha a jelen törvény 

másként nem rendelkezik. 

 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri 

zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postu-

povať podľa tohto zákona. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať 

princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminá-

cie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, 

princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efek-

tívnosti. 

(3) Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže ná-

vrhov sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného 

uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hos-

podárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo 

znevýhodneným určitých hospodárskych subjektov. 

(4) Voči hospodárskym subjektom z členských štátov sa 

uplatnia rovnako výhodné podmienky pri zadávaní zá-

kaziek a zadávaní koncesií ako tie, ktoré sa uplatnia voči 

hospodárskym subjektom z tretích štátov pri vykonávaní 

Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárod-

nej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná. 

(5) Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z čin-

ností podľa § 9 ods. 3 až 9, postupuje pri zadávaní zá-

kazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pra-

vidiel a postupov zadávania nadlimitných zákaziek usta-

novených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustano-

vuje inak. 

(6) Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z čin-

ností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9, postupuje pri zadávaní 

koncesie súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa 

pravidiel zadávania koncesie ustanovených pre obstará-

vateľa, ak tento zákon neustanovuje inak. 

(7) Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia 

mať písomnú formu, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

11. § 

A kedvezmények végső felhasználója 

(1) A kedvezmények végső felhasználója a jelen törvény 

céljaira olyan természetes személy, aki 

a) jogi személy esetében 

1. közvetlen vagy közvetett tulajdonrésszel ren-

delkezik vagy ezek összege a jogi személy alap-

tőkéjének vagy a szavazati jogoknak legkevesebb 

25%-át teszi ki, beleértve a bemutatóra szóló 

részvényeket is, 

2. jogosult a jogi személy képviseleti szervének, 

a képviseleti szerve tagjai többségének, a felü-

gyelőbizottsága tagjai többségének vagy más irá-

nyító szervének, felügyeleti szervének vagy el-

lenőrző szervének kinevezésére, más módon való 

kijelölésére vagy visszahívására, 

3. az első és második pontokban feltüntetettektől 

eltérő módon vezeti a jogi személyt, 

  § 11 

Konečný užívateľ výhod 

(1) Konečný užívateľ výhod na účely tohto zákona je fy-

zická osoba, ktorá pri 

a) právnickej osobe 

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet 

najmenej 25% na základnom imaní alebo na hlaso-

vacích právach v právnickej osobe, vrátane akcií na 

doručiteľa, 

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo od-

volať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutár-

neho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo 

iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný 

orgán právnickej osoby, 

3. iným spôsobom, ako je uvedené v prvom alebo 

v druhom bode, ovláda právnickú osobu, 
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4. más tények alapján jogosult a jogi személy vál-

lalkozásából vagy más tevékenységéből szár-

mazó gazdasági haszon legkevesebb 25%-ára, 

b) természetes személy esetében jogosult annak vál-

lalkozásából vagy más tevékenységéből származó 

gazdasági haszon legkevesebb 25%-ára, 

c) vagyonközösség esetében33) 

1. a vagyonközösség által nyújtott eszközök leg-

kevesebb 25%-nak kedvezményezettje, ha ezen 

eszközök jövőbeli kedvezményezettjei meg let-

tek határozva, 

2. azon személyek körébe tartozik, akik javára a 

vagyonközösséget alapítják vagy működtetik, ha 

a vagyonközösség eszközeinek jövőbeli kedvez-

ményezettjei nem lettek meghatározva, 

3. a vagyonközösség alapítója, vagy ha az alapító 

jogi személy, akkor az a) pont szerinti természe-

tes személy, 

4. jogosult a vagyonközösség képviseleti szervé-

nek, a képviseleti szerve tagjai többségének, a fe-

lügyelőbizottsága tagjai többségének vagy más 

irányító szervének, felügyeleti szervének vagy 

ellenőrző szervének kinevezésére, más módon 

való kijelölésére vagy visszahívására. 

(2) Ha az 1. bekezdés a) pontja szerinti jogi személy a 

szabályozott piacon való kereskedésre elfogadott érték-

papírok kibocsátója, amelyre közzétételi követelmények 

vonatkoznak külön jogszabály,34) egyenértékű tagor-

szágbeli jogszabály vagy egyenértékű nemzetközi nor-

mák szerint, a kedvezmények végső felhasználóinak a 

értékpapír-kibocsátó képviseleti szervének tagjai tekin-

tendők a jelen bekezdés szerint. 

(3) Ha nincs olyan természetes személy, aki megfelelne 

az 1. bekezdésben feltüntetett feltételeknek, akkor a ked-

vezmények végső felhasználóinak jegyzékébe ennek a 

személynek az esetében a képviseleti szervének összes 

tagját kell bejegyezni, akik ennek a személynek a vállal-

kozásában, irányításában vagy ellenőrzésében az 1. be-

kezdés szerinti módon részt vesznek. Ha nincs olyan ter-

mészetes személy, aki megfelelne az első mondatban 

feltüntetett feltételeknek, akkor a kedvezmények végső 

felhasználóinak jegyzékébe ennek a személynek az ese-

tében a képviseleti szervének összes tagját kell beje-

gyezni. 

(4) A kedvezmények végső felhasználóinak tekintendők 

azok a természetes személyek is, akik tíznél nincsenek 

többen, és bár egyenként nem teljesítik az 1. bekezdés-

ben feltüntetett feltételeket, de közös tevékenységük 

alapján ennek a személynek a vállalkozásában, irányítá-

sában vagy ellenőrzésében hasonló mértékben vehetnek 

részt, mint az a természetes személy, aki teljesíti az 1. 

bekezdés feltüntetett feltételeket. 

 

4. na základe inej skutočnosti má právo na hos-

podársky prospech najmenej 25% z jej podnika-

nia alebo inej jej činnosti, 

b) fyzickej osobe má právo na hospodársky prospech 

najmenej 25% z jej podnikania alebo inej jej čin-

nosti, 

c) združení majetku33) 

1. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, 

ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení 

budúci príjemcovia týchto prostriedkov, 

2. patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa 

zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak ne-

boli určení budúci príjemcovia prostriedkov 

združenia majetku, 

3. je zakladateľom združenia majetku alebo ak je 

zakladateľom právnická osoba, tak fyzická osoba 

podľa písmena a), 

4. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo od-

volať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutár-

neho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo 

iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný 

orgán združenia majetku. 

(2) Ak právnická osoba podľa odseku 1 písm. a) je emi-

tentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na 

regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uve-

rejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,34) rov-

nocenného právneho predpisu členského štátu alebo rov-

nocenných medzinárodných noriem, za konečného uží-

vateľa výhod sa považujú členovia štatutárneho orgánu 

emitenta cenných papierov podľa tohto odseku. 

(3) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v 

odseku 1, zapisujú sa do registra konečných užívateľov 

výhod u tejto osoby všetci členovia štatutárneho orgánu 

osoby, ktorá sa na podnikaní, riadení alebo kontrole tejto 

osoby podieľa spôsobom podľa odseku 1. Ak žiadna fy-

zická osoba nespĺňa kritériá podľa prvej vety, zapisujú 

sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby 

všetci členovia jej štatutárneho orgánu. 

(4) Za konečného užívateľa výhod sa považujú aj fy-

zické osoby, ak ich nie je viac ako desať, ktoré jednot-

livo nespĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, avšak na zá-

klade spoločného postupu sa môžu na podnikaní, riadení 

alebo kontrole osoby podieľať v obdobnom rozsahu ako 

fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spĺňa. 

 

12. §   § 12 
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A referencia-nyilvántartó 

(1) A referencia-nyilvántartó a közigazgatás információs 

rendszere, melynek kezelője a hivatal, és benne a közbe-

szerzőktől és beszerzőktől származó referenciákat veze-

tik. 

(2) A referencia a jelen törvény céljaira az az elektroni-

kus dokumentum, melyben a teljesített áruszállítási, épí-

tésimunka-kivitelezési vagy szolgáltatásnyújtási bi-

zonylatokat tartják nyilván. A referencia tartalmazza 

a) az utó- és családi nevet, a cégnevet vagy cégszerű 

megnevezést, a lakcímet, székhelycímet vagy a vál-

lalkozás helyét, a kivitelező statisztikai azonosító 

számát vagy születési dátumát, ha statisztikai azono-

sító száma nincs, 

b) a közbeszerző vagy beszerző megnevezését, 

c) a szerződés vagy koncessziós szerződés számát, 

d) a szerződés vagy koncessziós szerződés szerinti 

teljesítés rövid leírását, 

e) a teljesítés mennyiségét, volumenét vagy terjedel-

mét, 

f) a szerződés vagy koncessziós szerződés teljesíté-

sének helyét, árát és határidejét, 

g) a teljesítés minőségének értékelését a 4. bekezdés-

ben feltüntetett kritériumok szerint, 

h) a végső értékelő osztályzatot a 6. bekezdés szerint, 

i) a referencia elkészítésének dátumát. 

(3) A közbeszerző és beszerző köteles referenciát készí-

teni 

a) a szerződés vagy koncessziós szerződés vagy egy 

részének – amely teljesíti a funkcionális egész köve-

telményét – teljesítését követő 30 napon belül, 

b) a naptári félév végét követő 30 napon belül az azt 

megelőző félévre, összesítve az összes teljesítésre, 

ha ismételt teljesítésektől van szó, és ha nem készült 

referencia az a) pont szerint, 

c) a beszállító, referencia elkészítéséről szóló kérvé-

nyének kézhezvételétől számított 10 napon belül, ha 

nem készült referencia az a) vagy a b) pont szerint, 

d) a beszállító, referencia elkészítéséről szóló kérvé-

nyének kézhezvételétől számított 10 napon belül, ha 

alacsony értékű beszerzésről van szó. 

(4) A minőség 2. bekezdés g) pontja szerinti értékelésé-

nek kritériumai a következők: 

a) a szerződés vagy koncessziós szerződés idő előtti 

befejezése a közbeszerző vagy beszerző által, a be-

szállító kötelezettségeinek megszegése miatt, 

b) a beszállító késedelmének teljes ideje, a beszállító 

részéről fennálló okok miatt, napokban kifejezve, 

c) az indokoltan érvényesített reklamációk száma, 

annak feltüntetésével, hogy a leszállított áru, kivite-

lezett építési munka vagy szolgáltatás mely részét 

érintette a reklamáció, és az egész szerződés vagy 

koncessziós szerződés hány százalékát tette ki, 

Evidencia referencií 

(1) Evidencia referencií je informačný systém verejnej 

správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú re-

ferencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov. 

(2) Referenciou na účely tohto zákona je elektronický 

dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, usku-

točnení stavebných prác alebo poskytnutí služby. Refe-

rencia obsahuje 

a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, 

adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, iden-

tifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak 

nebolo pridelené identifikačné číslo, 

b) názov verejného obstarávateľa alebo obstaráva-

teľa, 

c) číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, 

d) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo 

koncesnej zmluvy, 

e) množstvo, objem alebo rozsah plnenia, 

f) miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo kon-

cesnej zmluvy, 

g) hodnotenie kvality plnenia podľa kritérií ustano-

vených v odseku 4, 

h) výslednú hodnotiacu známku podľa odseku 6, 

i) dátum vyhotovenia referencie. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vy-

hotoviť referenciu do 

a) 30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy 

alebo koncesnej zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa 

požiadavku funkčného celku, 

b) 30 dní po skončení kalendárneho polroka za pred-

chádzajúci kalendárny polrok súhrnne za všetky pl-

nenia, ak ide o opakované plnenia, a ak nebola vyho-

tovená referencia podľa písmena a), 

c) 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o 

vyhotovenie referencie, ak nebola vyhotovená refe-

rencia podľa písmena a) alebo písmena b), 

d) 10 dní od doručenia žiadosti dodávateľa o vyho-

tovenie referencie, ak ide o zákazku s nízkou hodno-

tou. 

(4) Kritériami hodnotenia kvality podľa odseku 2 písm. 

g) sú 

a) predčasné ukončenie zmluvy alebo koncesnej 

zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávate-

ľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa, 

b) celkové trvanie omeškania dodávateľa, ku kto-

rému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, vyjad-

rené v dňoch, 

c) počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvede-

ním v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce 

alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vy-

jadrení voči celkovému objemu zmluvy alebo kon-

cesnej zmluvy, 

d) dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v 

zmluve alebo koncesnej zmluve vo vzťahu k spôsobu 
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d) szerződésben vagy koncessziós szerződésben rög-

zített kötelességek betartása a beszállító által, a telje-

sítés módjának és minőségének vonatkozásában, me-

lyet objektív módon lehet kifejezni vagy számszerű-

síteni. 

(5) A 4. bekezdés a) pontja szerinti kritérium tartalmazza 

az adatot, hogy a lejárat előtti szerződésbontásra a be-

szállító súlyos alapvető kötelességszegése vagy egyéb 

kötelességszegése miatt került-e sor, és ennek rövid 

megindokolását. A 4. bekezdés d) pontja szerinti krité-

rium teljesítését a közbeszerző vagy beszerző százaléko-

san fejezi ki 0%–100%-ig, rövid indoklás feltüntetésé-

vel. A 4. bekezdés c) és d) pontja szerinti kritériumok 

tájékoztató jellegűek, és nincsenek hatással a végső ér-

tékelést megadó, 6. bekezdés szerinti osztályzatra. 

(6) A végső értékelés osztályzata egy egész szám a nul-

lától százig terjedő skálán, mely automatikusan generá-

lódik a minta referencia-képletben. A végső érdemjegy 

mindig nulla, ha lejárat előtti szerződésbontásra kerül 

sor a beszállító alapvető súlyos kötelességszegése miatt; 

egyéb esetekben az egyes értékelési szempontok súlyo-

zásával és azok fontossági sorrendjének ereszkedő rend-

szerben való felállításával számítják ki a 4. bekezdés a) 

pontja szerinti kritériumától a 4. bekezdés b) pontja sze-

rinti kritériumáig. 

(7) A referencia-képletet a hivatal az internetes honlap-

ján teszi közzé elektronikus űrlap formájában. 

(8) A 3. bekezdés szerinti kötelességét a közbeszerző 

vagy beszerző elektronikus formában és olyan módon 

teljesíti, amilyet a hivatal a referencia-nyilvántartás fel-

tételrendszerének keretében meghatároz. A hivatal biz-

tosítja a közbeszerző és beszerző 3. bekezdés szerinti kö-

telessége teljesítésének műszaki paramétereit a szüksé-

ges terjedelemben. A gazdasági szereplőkről vezetett 

jegyzékben a referenciákat a hivatal tünteti fel. 

(9) Amennyiben a kivitelezett teljesítés jótállási ideje 

alatt változás következik be a 4. bekezdés szerinti tény-

állásban a 3. bekezdés a) pontja szerint már bejegyzett 

referenciában, a közbeszerző és beszerző változtatást 

hajt végre a 2. bekezdés g) pontja szerinti referenciaada-

tokban; a referencia-módosításra a 4–8. bekezdés ren-

delkezései arányos mértékben vonatkoznak. 

(10) A beszállító jogosult felkérni a közbeszerzőt vagy 

beszerzőt a referenciában található hibák kiküszöbölé-

sére, valamint a referencia módosítására, ha az nem a va-

lós helyzetet tükrözi, mégpedig három hónapon belül azt 

követően, hogy a referencia bejegyzésre került a gazda-

sági szereplők jegyzékében vezetett adatok közé; a refe-

renciában található hibák kiküszöbölésére és a referen-

cia módosítására egyaránt a 4–8. bekezdés rendelkezései 

vonatkoznak, és a közbeszerző vagy beszerző ezeket a 

kérvény kézhezvételétől számított 30 napon belül hajtja 

végre. A közbeszerző és beszerző jogosult az első mon-

dat értelmében eljárni saját kezdeményezésből is. 

a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť 

alebo kvantifikovať. 

(5) Kritérium podľa odseku 4 písm. a) obsahuje údaj, či 

došlo k predčasnému skončeniu z dôvodu podstatného 

porušenia povinností dodávateľa alebo iného porušenia 

povinností dodávateľa a stručné odôvodnenie. Splnenie 

kritéria podľa odseku 4 písm. d) hodnotia verejný obsta-

rávateľ a obstarávateľ percentuálnym vyjadrením od 0 

do 100%, s uvedením stručného odôvodnenia. Kritériá 

podľa odseku 4 písm. c) a d) sú informatívne a nemajú 

vplyv na výslednú hodnotiacu známku podľa odseku 6. 

(6) Výsledná hodnotiaca známka je celé číslo od nula do 

sto, ktoré je automaticky pridelené v rámci funkcionality 

vzoru referencie. Výsledná hodnotiaca známka je vždy 

nula, ak dôjde k predčasnému skončeniu z dôvodu pod-

statného porušenia povinností dodávateľa; v iných prí-

padoch je vypočítaná spôsobom váženia jednotlivých 

hodnotiacich kritérií a posudzovania ich poradia dôleži-

tosti v zostupnom poradí od kritéria podľa odseku 4 

písm. a) po kritérium podľa odseku 4 písm. b). 

(7) Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom 

sídle vo forme elektronického formulára. 

(8) Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ 

a obstarávateľ v elektronickej podobe a spôsobom, ktorý 

určí úrad v rámci funkcionality evidencie referencií. 

Úrad zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu 

potrebnom na plnenie povinností verejného obstaráva-

teľa a obstarávateľa podľa odseku 3. Zápis referencie do 

údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov 

zabezpečí úrad. 

(9) Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde 

k zmene skutočností podľa odseku 4 vo vzťahu k už za-

písanej referencii podľa odseku 3 písm. a), verejný ob-

starávateľ a obstarávateľ vykonajú zmenu v referencii v 

časti údajov podľa odseku 2 písm. g); na zmenu v refe-

rencii sa použijú ustanovenia odsekov 4 až 8 primerane. 

(10) Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obsta-

rávateľa alebo obstarávateľa o odstránenie chýb v refe-

rencii, ako aj o úpravu referencie, ak nezodpovedá sku-

točnému stavu, a to do troch mesiacov odo dňa zápisu 

referencie do údajov vedených v zozname hospodár-

skych subjektov; na odstránenie chýb v referencii a 

úpravu referencie sa použijú ustanovenia odsekov 4 až 8 

primerane a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich vy-

konajú do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení postupovať 

podľa prvej vety aj z vlastnej iniciatívy. 

(11) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní 

povinnosť podľa odseku 3, dodávateľ je oprávnený po-

dať verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pí-

somnú žiadosť o vyhotovenie referencie. Ak verejný ob-

starávateľ alebo obstarávateľ nevyhotoví referenciu 

podľa prvej vety, dodávateľ je oprávnený podať návrh 

na vyhotovenie referencie Rade úradu (ďalej len „rada“), 
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(11) Ha a közbeszerző és beszerző nem teljesíti 3. be-

kezdés szerinti kötelességét és nem készíti el a referen-

ciát, a beszállító jogosult írásos kérvényben kérni a köz-

beszerzőtől vagy beszerzőtől a referencia elkészítését. 

Ha a közbeszerző vagy beszerző az első mondat szerinti 

kérvény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül 

nem teljesíti a 3. bekezdés szerinti kötelességét és nem 

készíti el a referenciát, a kivitelező jogosult a Hivatal 

Tanácsánál (a továbbiakban csak „tanács”) javaslatot 

tenni a referencia elkészítésére, melyhez mellékeli a bi-

zonylatokat arról, hogy a referencia kidolgozásának fel-

tételeit teljesítette. Amennyiben a tanács arra a követ-

keztetésre jut, hogy a referencia elkészítésének 3. bekez-

désben felsorolt feltételei teljesültek, a közbeszerző 

vagy beszerző helyett elkészíti a referenciát, mégpedig 

15 munkanapon belül a javaslat tanács általi kézhezvé-

telét követően. 

(12) Ha a közbeszerző vagy beszerző nem teljesíti a be-

szállító 10. bekezdés szerinti kérvényét, a beszállító jo-

gosult javaslatot tenni a tanácsnál a referenciában talál-

ható hibák kiküszöbölésére vagy a referencia módosítá-

sára, melyhez mellékeli az áru leszállítását, az építési 

munkák kivitelezését és a szolgáltatás nyújtását bizo-

nyító dokumentumokat. Ha a tanács arra a következte-

tésre jut, hogy a referenciában található hibák kiküsz-

öbölése vagy a referencia módosítása indokolt, 15 mun-

kanapon belül, megfelelő módon módosítja a referenciát 

a közbeszerző vagy beszerző helyett. 

 

ku ktorému pripojí dôkazy o tom, že podmienky na vy-

hotovenie referencie boli splnené. Ak rada dospeje k zá-

veru, že podmienky na vyhotovenie referencie ustano-

vené v odseku 3 boli splnené, vyhotoví referenciu na-

miesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to 

do 15 pracovných dní. 

(12) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevy-

hovie žiadosti dodávateľa podľa odseku 10, je dodávateľ 

oprávnený podať návrh rade na odstránenie chýb v refe-

rencii alebo úpravu referencie, ku ktorému pripojí dô-

kazy o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác 

alebo poskytnutí služby. Ak rada dospeje k záveru, že sú 

dôvody na odstránenie chýb v referencii alebo úpravu 

referencie, náležite upraví referenciu namiesto verej-

ného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pra-

covných dní. 
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Az elektronikus piactér 

 

13. § 

(1) Az elektronikus piactér a közigazgatás információs 

rendszere, amely a piacon rendelkezésre álló áruk, épí-

tési munkálatok vagy szolgáltatások aukciós eljárással 

történő felkínálásának és megvételének biztosítására, 

valamint az ezekkel összefüggő tevékenységek biztosí-

tására szolgál. Az elektronikus piactér kezelője a Szlo-

vák Köztársaság Belügyminisztériuma (a továbbiakban 

csak „belügyminisztérium“). 

(2) A belügyminisztérium biztosítja, hogy az elektroni-

kus piactér tartalmazza azokat a funkciókat, amelyek 

szükségesek a közbeszerző, a beszerző, az érdeklődő 

vagy pályázó, a belügyminisztérium és a jelen törvény 

szerinti hivatal tevékenységéhez szükségesek, és hogy 

teljesítse legalább a következő feltételeket: 

a) nyilvánosan hozzáférhető legyen a belügyminisz-

térium honlapján található egységes hozzáférési pon-

ton keresztül, 

b) belsőleg részekre tagolódik, melyek tartalmazzák 

az áruk, építési munkálatok vagy szolgáltatások kí-

nálatát, és az egyes részeken belül tovább tagolódik 

az áruk, építési munkálatok vagy szolgáltatások faj-

tái vagy ezek kombinációi szerint, a fő közbeszerzési 

szójegyzék szerinti osztályozással összhangban, mi-

közben mindezen részek két részre tagolódnak, a 

közzétett ajánlatokat tartalmazó részre és közbeszer-

zők által közzétett megrendeléseket tartalmazó 

részre, 

c) lehetséges legyen minden közbeszerző és beszerző 

esetében automatikusan szerkeszteni és kiértékelni a 

megrendelések teljes mennyiségét a b) pont szerinti 

bontásban, 

d) legyenek nyilvánosan és térítésmentesen hozzá-

férhetők az áruk, építési munkálatok vagy szolgálta-

tások árainak alakulására vonatkozó adatok, melye-

ket az elektronikus piactér által kínáltak fel, éspedig 

havi intervallumokban, és a fő közbeszerzési szó-

jegyzék osztályozása szerinti, csoportszintű bontás-

ban, 

e) minden regisztrált érdeklődőnek vagy pályázónak 

lehetősége legyen, bármikor és térítésmentesen köz-

zétenni áru értékesítésére, építési munkálatok kivite-

lezésére vagy szolgáltatás biztosítására vonatkozó 

ajánlatát, 

f) strukturált formában is lehetséges legyen az infor-

mációszerzés az elektronikus piactérről; ebből a cél-

ból az elektronikus piactéren hozzáférhető a szüksé-

ges programozási felület, 

g) az elektronikus piactérhez és az érdeklődő szemé-

lyes profiljához való hozzáférés céljából szükséges a 

  Elektronické trhovisko 

 

§ 13 

(1) Elektronické trhovisko je informačný systém verej-

nej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu 

tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostup-

ných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabez-

pečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronic-

kého trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej repub-

liky (ďalej len „ministerstvo vnútra“). 

(2) Ministerstvo vnútra zabezpečuje, aby elektronické tr-

hovisko obsahovalo funkcie, potrebné na postup verej-

ného obstarávateľa, obstarávateľa, záujemcu alebo 

uchádzača, ministerstva vnútra a úradu podľa tohto zá-

kona a aby spĺňalo najmä tieto podmienky: 

a) bolo verejne prístupné prostredníctvom jednot-

ného prístupového miesta na webovom sídle minis-

terstva vnútra, 

b) bolo vnútorne členené na časti, obsahujúce po-

nuku tovarov, stavebných prác alebo služieb a v 

rámci jednotlivých častí členené podľa druhov tova-

rov, stavebných prác a služieb alebo ich kombinácií, 

v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka ob-

starávania, pričom každá z týchto častí sa člení na 

časť, obsahujúcu zverejnené ponuky a na časť, obsa-

hujúcu zadané zákazky verejných obstarávateľov, 

c) bolo možné pri každom verejnom obstarávateľovi 

a obstarávateľovi automatizovaným spôsobom evi-

dovať a vyhodnocovať celkové objemy zákaziek v 

členení podľa písmena b), 

d) boli verejne a bezodplatne dostupné údaje o vývoji 

cien tovarov, stavebných prác a služieb ponúkaných 

prostredníctvom elektronického trhoviska, a to v me-

sačných intervaloch a v členení podľa klasifikácie 

hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny, 

e) každému registrovanému záujemcovi alebo uchá-

dzačovi bolo umožnené kedykoľvek a bezodplatne 

zverejniť ponuku na dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služby, 

f) bolo možné získavať informácie z elektronického 

trhoviska aj v štruktúrovanej podobe; na tento účel je 

na elektronickom trhovisku sprístupnené potrebné 

programové rozhranie, 

g) na účely prístupu na elektronické trhovisko a do 

osobného profilu záujemcu bola vyžadovaná ús-

pešná autentifikácia, spočívajúca v zadaní platných 

identifikačných údajov a autentifikačných údajov zá-

ujemcu, 

h) bola zabezpečená možnosť registrovaným uchá-

dzačom alebo záujemcom zvoliť si možnosť zasiela-

nia informácií o udalostiach na elektronickom trho-

visku, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostred-

níctvom funkcionality elektronického trhoviska, 
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sikeres hitelesítés, amely az érdeklődő érvényes azo-

nosító adatainak és hitelesítő adatainak megadásán 

alapszik, 

h) regisztrált pályázók vagy érdeklődők számára biz-

tosítja annak lehetőségét, hogy az elektronikus piac-

téren zajló eseményekről információkat kapjanak, 

éspedig olyan terjedelemben, amilyet maguk válasz-

tanak meg az elektronikus piactér funkciói által, 

i) archiválva legyen az összes szerződés térítésmen-

tesen és nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartása, 

melyeket az pályázó a közbeszerzővel vagy a beszer-

zővel az elektronikus piactéren keresztül megkötött, 

a teljesítés tárgyának, árának és a szerződéskötés dá-

tumának feltüntetésével, 

j) lehetséges legyen a közbeszerzővel és a beszerző-

vel megkötött szerződések automatikus közzététele, 

elsősorban azoké a szerződéseké, amelyeket külön 

törvény szerint nyilvánosságra kell hozni,35) 

k) legalább ötéves időszakra visszamenőleg archi-

válva legyenek az összes rendszeresemény adatai, 

l) mindenki számára lehetővé tegye, hogy figyelmez-

tethesse a belügyminisztériumot az elektronikus pi-

actérrel való visszaélés eseteire, annak a törvénnyel 

ellentétes használatára vagy az erre utaló gyanúsa te-

vékenységre, 

m) a közbeszerző és a beszerző számára hozzáfér-

hető külön funkciót tartalmazzon, melynek segítség-

ével az elektronikus piactéren közzétett ajánlatokból 

valamint a közbeszerzőtől és a beszerzőtől származó 

információkból automatikusan létrehozza a közbe-

szerzési hirdetményt és az ajánlattételhez szükséges 

dokumentációt. 

(3) Elektronikus másodlatokat és kimeneteket külön tör-

vény szerint36) az elektronikus piactérről nem adnak ki. 

(4) Az elektronikus piactér, beleértve a rajta közzétett 

információkat is, nyilvánosan hozzáférhető azon szemé-

lyek számára is, akik nem regisztráltak az elektronikus 

piactéren a jelen törvény szerint; ezzel a 109. §, 1. be-

kezdésének rendelkezése nincs érintve. 

(5) A belügyminisztérium a piactér egyes részeinek lét-

rehozása során, amelyek az áruk, építési munkák vagy 

szolgáltatások ajánlatainak megjelenítésére fognak szol-

gálni, jogosult harmadik személyekkel együttműködni, 

miközben ha így tesz, köteles előre és legalább 15 napra 

közzétenni az ilyen együttműködésre vonatkozó felhí-

vást, és köteles az együttműködésre meghívni azokat a 

személyeket, akik erre érdeklődést tanúsítanak, úgy, 

hogy ne kerüljön sor az érdeklődők előnyben részesíté-

sére vagy hátrányba hozására. 

(6) A belügyminisztérium az elektronikus piacteret hoz-

záférhetővé teheti, a piacon szabadon hozzáférhető áruk-

kal, építési munkákkal és szolgáltatásokkal való keres-

kedelem céljából, a közbeszerzőken, beszerzőkön, a 8. § 

szerinti személyen és a pályázókon vagy érdeklődőkön 

i) bola bezodplatne uchovávaná a verejne prístupná 

evidencia o všetkých zmluvách, ktoré uchádzač uza-

tvoril s verejným obstarávateľom a obstarávateľom 

prostredníctvom elektronického trhoviska, s identifi-

káciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvore-

nia, 

j) bolo možné automatické zverejnenie zmlúv uza-

tvorených s verejným obstarávateľom a obstarávate-

ľom, najmä zmlúv, ktoré sa povinne zverejňujú 

podľa osobitného predpisu,35) 

k) boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané 

údaje o každej systémovej udalosti, 

l) bolo každému umožnené zaslať ministerstvu 

vnútra upozornenie v prípadoch zneužitia elektronic-

kého trhoviska, jeho využívania v rozpore so záko-

nom alebo podozrenia z takejto činnosti, 

m) obsahovalo osobitnú funkciu, prístupnú verej-

nému obstarávateľovi a obstarávateľovi, prostred-

níctvom ktorej sa z údajov zo zverejnenej ponuky na 

elektronickom trhovisku a informácií od verejného 

obstarávateľa a obstarávateľa automatizovaným spô-

sobom vytvoria oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania a súťažné podklady. 

(3) Elektronické odpisy a výstupy podľa osobitného 

predpisu36) sa z elektronického trhoviska nevydávajú. 

(4) Elektronické trhovisko, vrátane informácií na ňom 

zverejnených, je verejne prístupné aj osobám, ktoré nie 

sú registrované na elektronickom trhovisku podľa tohto 

zákona; ustanovenie § 109 ods. 1 tým nie je dotknuté. 

(5) Ministerstvo vnútra je pri vytváraní jednotlivých 

častí elektronického trhoviska, ktoré slúžia na zobraze-

nie ponuky tovarov, stavebných prác alebo služieb, 

oprávnené spolupracovať s tretími osobami, pričom ak 

tak urobí, musí vopred a aspoň po dobu 15 pracovných 

dní zverejniť výzvu na takúto spoluprácu a musí k spo-

lupráci prizvať osoby, ktoré o to prejavia záujem tak, aby 

nedošlo k zvýhodneniu alebo znevýhodneniu záujem-

cov. 

(6) Ministerstvo vnútra môže sprístupniť elektronické tr-

hovisko, na účely obchodovania s tovarmi, stavebnými 

prácami a službami, bežne dostupnými na trhu, aj iným 

osobám ako verejnému obstarávateľovi, obstarávate-

ľovi, osobe podľa § 8 a uchádzačom alebo záujemcom; 

na podmienky obchodovania sa použijú podmienky za-

dávania zákazky na elektronickom trhovisku podľa 

tohto zákona. 

(7) Ministerstvo vnútra vypracúva, mení a zverejňuje na 

elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektro-

nického trhoviska, podpísané zaručeným elektronickým 

podpisom37) alebo zaručenou elektronickou pečaťou38) a 

pripája k nim časovú pečiatku. 

(8) Obchodné podmienky elektronického trhoviska 

upravujú, tieto oblasti vzťahov: 
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kívül más személyek számára is; a kereskedésre vonat-

kozó feltételekre azokat a feltételeket kell alkalmazni, 

melyek a jelen törvény szerint az elektronikus piactéren 

a megrendelés közzétételére vonatkoznak. 

(7) A belügyminisztérium kidolgozza, módosítja és köz-

zéteszi az elektronikus piactéren az elektronikus piactér 

kereskedelmi feltételeit, melyek minősített elektronikus 

aláírással37) vagy minősített elektronikus bélyegzővel38) 

vannak ellátva, és időbélyeget csatol hozzájuk. 

(8) Az elektronikus piactér kereskedelmi feltételei a kap-

csolatok következő területeit szabályozzák: 

a) elektronikus piactér használatának feltételeit a kö-

vetkező szempontok szerint: 

1. biztonság, 

2. személyes adatok és más adatok védelme, 

3. az elektronikus piactéren való regisztráció fo-

lyamata és a regisztrációs feltételek teljesítésének 

igazolása módjának részletei, 

4. az áruszállítási, építés kivitelezési és szolgálta-

tásnyújtási ajánlat közzétételének folyamata, 

5. a napszak tartománya, mikor a közbeszerző és 

a beszerző az elektronikus piacteret közbeszer-

zésre használhatja és 

6. pályázók vagy érdeklődők, valamint a közbe-

szerző és a beszerző közötti kommunikáció, 

b) a közbeszerző vagy a beszerző és az érdeklődő kö-

zött megkötött szerződés alaki kellékei, amely első-

sorban a következőket tartalmazza 

1. a szerződés létrejöttének idejét és módját, 

2. a szerződő felek kommunikációját 

3. a szerződés befejezésének lehetőségeit, 

4. a szerződéses feltételek nem teljesítéséért járó 

szankciókat, 

5. az alkalmazandó jogot és a szerződésből eredő 

viták megoldásának módját, 

6. a szerződés hatályba lépésének idejét, ha köte-

lezően közzé teendő szerződésről van szó, külön 

törvény szerint.35) 

(9) Az elektronikus piactér műszaki és szoftver erőfor-

rásai használatával elektronikus formában megkötött 

szerződés írásos formában megkötött szerződésnek mi-

nősül. 

(10) A napszak tartománya, mikor a közbeszerző vagy a 

beszerző az elektronikus piacteret közbeszerzésre hasz-

nálhatja, nem foglalhatja magába az állami ünnepeket és 

a munkaszüneti napokat, valamint a 18:00 óra utáni és a 

08:00 óra előtti időt sem. 

(11) Az elektronikus piactér kereskedelmi feltételei a re-

gisztrált pályázók és érdeklődők számára kötelező érvé-

nyűek, és a 8. bekezdés b) pontja szerint a közbeszerző 

vagy beszerző és az érdeklődő között megkötött szerző-

dés részét képezik. 

a) podmienky používania elektronického trhoviska, 

z hľadiska 

1. bezpečnosti, 

2. ochrany osobných údajov a iných údajov, 

3. postupu registrácie na elektronickom trhovisku 

a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia 

podmienok registrácie, 

4. postupu zverejňovania ponuky na dodanie to-

varu, uskutočnenie stavebných prác alebo po-

skytnutie služby, 

5. rozsahu denného času, kedy verejný obstará-

vateľ a obstarávateľ môže elektronické trhovisko 

používať na verejné obstarávanie a 

6. komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujem-

cami a verejným obstarávateľom a obstarávate-

ľom, 

b) okrem náležitostí musí zmluva, uzatvorená medzi 

verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a 

uchádzačom obsahovať aj 

1. moment a spôsob vzniku zmluvy, 

2. komunikáciu zmluvných strán, 

3. možnosti skončenia zmluvy, 

4. sankcie za neplnenie zmluvných podmienok, 

5. rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo 

zmluvy, 

6. moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak 

ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa oso-

bitného predpisu.35) 

(9) Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použi-

tím technických a programových prostriedkov elektro-

nického trhoviska sa považuje za zmluvu uzavretú v pí-

somnej forme. 

(10) Rozsah denného času, kedy verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ môžu elektronické trhovisko používať na 

verejné obstarávanie, nesmie zahŕňať štátne sviatky a 

dni pracovného pokoja, ani čas pred 08.00 hodinou a po 

18.00 hodine. 

(11) Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú 

pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné a v 

časti podľa odseku 8 písm. b) sú súčasťou zmluvy uza-

tvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstará-

vateľom a uchádzačom. 

(12) Zmena obchodných podmienok elektronického tr-

hoviska, nemá vplyv na už zverejnené ponuky alebo za-

dané zákazky. 
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(12) Ha az elektronikus piactér kereskedelmi feltételei 

megváltoznak, ez a változás nincs hatással a már közzé-

tett ajánlatokra vagy a közzétett megrendelésekre. 

 

14. § 

(1) Az elektronikus piactéren történő regisztráció térítés-

mentesen végrehajtható az elektronikus piactér erre 

szolgáló funkcióján keresztül, vagy egyidejűleg a gazda-

sági szereplők listájára való feliratkozással a 152. § sze-

rint. Az elektronikus piactéren való regisztráció hatá-

lyosságának feltétele a gazdasági szereplők listájára, va-

lamint a kedvezmények végső felhasználóinak nyilván-

tartásába való feliratkozás, hacsak a jelen törvény 66. § 

8. bek. m) pontja másképpen nem rendelkezik. 

(2) Az elektronikus piactér használata során a személy 

azonosítása és hitelesítése céljából a következők hasz-

nálhatók: 

a) elektronikus chippel és biztonsági személyi kód-

dal ellátott személyi igazolvány, 

b) elektronikus chippel és biztonsági személyi kód-

dal ellátott tartózkodási okirat, vagy 

c) a belügyminisztérium által kiadott azonosító és hi-

telesítő adatok. 

(3) A belügyminisztérium az azonosító és hitelesítő ada-

tokat térítésmentesen kiadja mindenkinek, aki hatályos 

regisztrációval rendelkezik az elektronikus piactéren és 

nincsenek érvényes okiratai 2. bekezdés a) pontja sze-

rint; ez akkor is érvényes, ha a személy új adatok kiadá-

sát kérvényezi azok elvesztése, megsemmisülése, eltu-

lajdonítása vagy az eredeti adatokkal való visszaélés ve-

szélye esetén. Az azonosító és hitelesítő adatoknak je-

lentés nélkülieknek kell lenniük. 

(4) Az azonosító és hitelesítő adatokat a belügyminisz-

térium a kérvényező saját kezébe kézbesíti, vagy pedig 

elektronikus módon úgy, hogy az adatok védve legyenek 

más személyek hozzáférése elől, mint akinek azokat ki-

adták. 

(5) A belügyminisztérium megszünteti az elektronikus 

piactéren történt regisztrációt, ha törlik a személyt a gaz-

dasági szereplők listájáról; a regisztráció megszüntetése 

után a személyes profil inaktív megjelölést kap. 

(6) A belügyminisztérium az elektronikus piactéren re-

gisztrált minden érdeklődő és pályázó részére létrehozza 

a személyes profilt, amely a következőket tartalmazza: 

a) a 155. § a)–e) pontjai szerinti adatokat és az elekt-

ronikus kommunikáció céljait szolgáló elérhetősé-

get, 

b) a személyes jogállására vonatkozó adatokat, a 32. 

§, 2. bek. szerinti terjedelemben, 

c) további adatokat, ha azokat az érdeklődő feltün-

teti, elsősorban az áruk, építési munkák és szolgálta-

tások osztályozását, amelyeket közzétett, vagy ame-

lyekről ajánlatot szándékozik közzétenni. 

  § 14 

(1) Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vy-

konať bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronic-

kého trhoviska, na to určenej alebo súčasne so zápisom 

do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152. Pod-

mienkou účinnosti registrácie na elektronickom trhovi-

sku je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a zá-

pis do registra konečných užívateľov výhod, ak tento zá-

kon v § 66 ods. 8 písm. m) neustanovuje inak. 

(2) Na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri po-

užívaní elektronického trhoviska je možné použiť 

a) občiansky preukaz s elektronickým čipom a bez-

pečnostným osobným kódom, 

b) doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpeč-

nostným osobným kódom, alebo 

c) identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré 

vydá ministerstvo vnútra. 

(3) Ministerstvo vnútra vydáva identifikačné údaje a au-

tentifikačné údaje bezodplatne každému, kto má účinnú 

registráciu na elektronickom trhovisku a nemá platné 

doklady podľa odseku 2 písm. a); to platí aj ak osoba 

požiada o vydanie nových údajov po strate, zničení, od-

cudzení alebo v prípade nebezpečenstva zneužitia pô-

vodných údajov. Identifikačné údaje a autentifikačné 

údaje musia byť bezvýznamové. 

(4) Identifikačné údaje a autentifikačné údaje doručuje 

ministerstvo vnútra do vlastných rúk alebo elektronic-

kým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred vyzra-

dením inej osobe, než ktorej boli vydané. 

(5) Ministerstvo vnútra zruší registráciu na elektronic-

kom trhovisku, ak dôjde k vyčiarknutiu osoby zo zoz-

namu hospodárskych subjektov; po zrušení registrácie 

sa osobný profil vyznačí ako neaktívny. 

(6) Ministerstvo vnútra zriadi každému registrovanému 

záujemcovi alebo uchádzačovi na elektronickom trhovi-

sku jeho osobný profil, ktorý obsahuje 

a) údaje podľa § 155 písm. a) až e) a kontaktné údaje 

na účely elektronickej komunikácie, 

b) údaje o osobnom postavení v rozsahu podľa § 32 

ods. 2, 

c) ďalšie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä kla-

sifikáciu tovarov, stavebných prác alebo služieb, v 

ktorých zverejnil alebo má záujem zverejniť ponuku. 

(7) Údaje podľa § 155 písm. a) až e) a údaje podľa od-

seku 6 písm. b) v osobnom profile vedie a aktualizuje 

ministerstvo vnútra. Na účely podľa prvej vety je orgán 

verejnej moci, ktorý údaje podľa prvej vety vedie v re-

gistri alebo evidencii, povinný ich bezodplatne a bezod-

kladne poskytnúť ministerstvu vnútra, a to aj automati-

zovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak 



35 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

(7) A 155. § a)–e) pontjai szerinti adatokat és a 6. bekez-

dés b) pontja szerinti adatokat a személyes profilban a 

belügyminisztérium vezeti és tartja nyilván. Az első 

mondat szerinti célra a közhatalmi szerv, amely az első 

mondat szerinti adatokat jegyzékében vagy nyilvántar-

tásában vezeti, köteles azokat térítésmentesen és hala-

déktalanul a belügyminisztérium rendelkezésére bocsá-

tani, éspedig automatizált módon és az érintett szemé-

lyek beleegyezése nélkül is. Ha az első mondat szerinti 

adatok banktitok, adótitok, postai titok, telekommuniká-

ciós titok vagy más titok vagy titoktartási kötelezettség 

tárgyát képezik külön előírások szerint, a közhatalmi 

szerv csak akkor köteles azokat rendelkezésre bocsátani, 

ha hozzájárulását adta az a személy, aki a külön előírá-

sok szerint ilyen hozzájárulás megadására jogosult; ez 

nem érvényes, ha külön előírások szerint az ilyen adatok 

rendelkezésre bocsátásához nincs szükség hozzájáru-

lásra. 

(8) Ha az érdeklődő vagy az pályázó közzéteszi ajánlatát 

az elektronikus piactéren, a belügyminisztérium bizto-

sítja az áru, építési munkák vagy szolgáltatások osztá-

lyának feltüntetését, amelyben az ajánlat közzé lett téve, 

a 6. bekezdés, c) pontja szerinti adatokban. 

 

sú údaje podľa prvej vety predmetom bankového tajom-

stva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, teleko-

munikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo po-

vinnosti mlčanlivosti, orgán verejnej moci je povinný 

ich poskytnúť, len ak je udelený súhlas osoby, ktorá je 

takýto súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa na poskyt-

nutie týchto údajov súhlas nevyžaduje. 

(8) Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na 

elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpečí 

uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo slu-

žieb, v ktorej bola ponuka zverejnená, v údajoch podľa 

odseku 6 písm. c). 

 

15. § 

Központosított közbeszerzési tevékenységek 

(1) A központosított közbeszerzési tevékenység a jelen 

törvény céljaira olyan folyamatos tevékenység, melynek 

célja 

a) áruk vagy szolgáltatások beszerzése közbeszerzők 

vagy beszerzők részére, vagy 

b) megrendelések odaítélése vagy keretmegállapodá-

sok megkötése közbeszerzők vagy beszerzők ré-

szére. 

(2) A központi beszerző szervezet a jelen törvény célja-

ira 

a) az a közbeszerző, amely központi közbeszerzési 

tevékenységeket biztosít, és amely a közbeszerzők 

részére közbeszerzési támogató tevékenységeket is 

biztosíthat, 

b) az a beszerző, amely központi közbeszerzési tevé-

kenységeket biztosít, és amely a beszerzők részére 

közbeszerzési támogató tevékenységeket is biztosít-

hat, 

c) az az európai közhatalmi szerv, amely 

1. árukat vagy szolgáltatásokat szerez be a vé-

delmi és biztonsági szférában a közbeszerzők 

vagy beszerzők részére, vagy 

2. megrendeléseket ítél oda vagy keretmegálla-

podásokat köt a védelmi és biztonsági szférában 

a közbeszerzők vagy beszerzők részére. 

(3) A közbeszerző vagy beszerző 

a) árukat vagy szolgáltatásokat szerezhet be a köz-

ponti beszerző szervezettől, 

  § 15 

Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní 

(1) Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní na 

účely tohto zákona je nepretržite vykonávaná činnosť 

zameraná na 

a) nadobúdanie tovarov alebo služieb určených pre 

verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo 

b) zadávanie zákaziek alebo uzatváranie rámcových 

dohôd určených pre verejných obstarávateľov alebo 

obstarávateľov. 

(2) Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zá-

kona je 

a) verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizo-

vané činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže 

poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obsta-

rávaní pre verejných obstarávateľov, 

b) obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované čin-

nosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže posky-

tovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní 

pre obstarávateľov, 

c) európsky orgán verejnej moci, ktorý 

1. nadobúda tovary alebo služby v oblasti obrany 

a bezpečnosti určené pre verejných obstarávate-

ľov alebo obstarávateľov alebo 

2. zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové do-

hody v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre 

verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov. 

(3) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže 

a) nadobúdať tovary alebo služby od centrálnej ob-

starávacej organizácie, 
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b) beszerzéseket hirdethet meg a dinamikus beszer-

zési rendszer alapján, melyet a központi beszerző 

szervezet üzemeltet vagy 

c) keretmegállapodás alapján megrendeléseket ítél-

het oda, melyet a központi beszerző szervezet kötött. 

(4) Ha értékhatárt meghaladó beszerzésről van szó a 7. 

§ 1. bek. a) pontja szerinti közbeszerző számára, mely-

nek tárgyát a belügyminisztérium végrehajtási rendelke-

zése határozza meg, a központi közbeszerzési tevékeny-

ségeket a belügyminisztérium biztosítja, a Szlovák Köz-

társaság Pénzügyminisztériumával együttműködve. Az 

első mondat szerinti beszerzés tárgyára a szóban forgó 

közbeszerző köteles a belügyminisztérium által biztosí-

tott központosított közbeszerzési tevékenységeket hasz-

nálni, hacsak írásban másként nem állapodtak meg. 

(5) A központi beszerző szervezet felel a központosított 

közbeszerzési tevékenységért. A közbeszerző és a be-

szerző a közbeszerzés azon részeiért felel, melyet maguk 

végeznek, ezek elsősorban 

a) beszerzések meghirdetése a dinamikus beszerzési 

rendszer keretében, melyet a központi beszerző szer-

vezet üzemeltet, 

b) a pályázat újbóli megnyitása a keretmegállapodás 

alapján, melyet a központi beszerző szervezet kötött, 

c) a 83. § 4. bek. vagy 5. bek. a) pontja szerinti eljárás 

a keretmegállapodás alapján, a központi beszerző 

szervezet kötött. 

(6) A központi beszerző szervezet hajtja végre a közbe-

szerzés összes műveletét a 20. § szerinti elektronikus 

kommunikációs eszközökön keresztül. 

(7) A központi beszerző szervezet akkor teljesíti a jelen 

törvény szerinti, közbeszerzők vagy beszerzők azonosí-

tására vonatkozó kötelezettségét, akik számára közpon-

tosított közbeszerzési tevékenységeket végez, közbe-

szerzési támogató tevékenységeket végez vagy akik a 

központi beszerző szervezet által megkötött keretmegál-

lapodás alapján ítélik oda megrendeléseiket, ha legalább 

a közbeszerző vagy beszerző fajtájának feltüntetésével 

azonosítja, valamint területileg legalább a megye szint-

jén, amelyben a szerződés vagy keretmegállapodás tel-

jesítésére sor fog kerülni. 

 

b) zadávať zákazky na základe dynamického nákup-

ného systému prevádzkovaného centrálnou obstará-

vacou organizáciou alebo 

c) zadávať zákazky na základe rámcovej dohody 

uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou. 

(4) Ak ide o nadlimitnú zákazku určenú pre verejného 

obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorej predmet 

určí vykonávací predpis ministerstva vnútra, centralizo-

vané činnosti vo verejnom obstarávaní zabezpečuje mi-

nisterstvo vnútra v súčinnosti s Ministerstvom financií 

Slovenskej republiky. Na predmet zákazky podľa prvej 

vety je tento verejný obstarávateľ povinný využívať cen-

tralizované činnosti vo verejnom obstarávaní poskyto-

vané ministerstvom vnútra, ak nie je písomne dohodnuté 

inak. 

(5) Centrálna obstarávacia organizácia je zodpovedná za 

centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní. Ve-

rejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zodpovední za časť 

verejného obstarávania, ktorú vykonávajú sami, ide 

najmä o 

a) zadanie zákazky v rámci dynamického nákupného 

systému, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia 

organizácia, 

b) vykonanie opätovného otvorenia súťaže na zá-

klade rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna ob-

starávacia organizácia, 

c) postup podľa § 83 ods. 4 alebo ods. 5 písm. a) na 

základe rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna 

obstarávacia organizácia. 

(6) Centrálna obstarávacia organizácia vykonáva všetky 

postupy verejného obstarávania prostredníctvom elek-

tronických prostriedkov komunikácie podľa § 20. 

(7) Centrálna obstarávacia organizácia splní povinnosť 

identifikácie verejných obstarávateľov alebo obstaráva-

teľov podľa tohto zákona, pre ktorých vykonáva centra-

lizované činnosti vo verejnom obstarávaní, podporné 

činnosti vo verejnom obstarávaní alebo ktorí zadávajú 

zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrál-

nou obstarávacou organizáciou, ak identifikuje najmenej 

uvedením druhu verejného obstarávateľa alebo obstará-

vateľa a oblasti, najmenej na úrovni kraja, v ktorej bude 

plnená zmluva alebo rámcová dohoda. 

 

16. § 

Az alkalmi közös beszerzés 

(1) Több közbeszerző, írásos megállapodás alapján kö-

zös közbeszerzést valósíthat meg. Hasonlóképpen, több 

beszerző is megvalósíthat közös közbeszerzést. 

(2) Ha a közbeszerzés közösen, az összes résztvevő köz-

beszerző vagy beszerző nevében és javára valósul meg, 

akkor azok egyetemlegesen felelnek kötelezettségeik 

teljesítéséért. Ez érvényes akkor is, ha egy közbeszerző 

vagy egy beszerző irányítja, miközben az összes közbe-

szerző vagy beszerző javára jár el. 

  § 16 

Príležitostné spoločné obstarávanie 

(1) Viacerí verejní obstarávatelia môžu na základe pí-

somnej dohody uskutočniť verejné obstarávanie spo-

ločne. Rovnako môžu uskutočniť verejné obstarávanie 

spoločne aj viacerí obstarávatelia. 

(2) Ak sa verejné obstarávanie uskutoční spoločne v 

mene a na účet všetkých zúčastnených verejných obsta-

rávateľov alebo obstarávateľov, títo sú spoločne a neroz-

dielne zodpovední za plnenie svojich povinností. To 

platí aj vtedy, ak jeden verejný obstarávateľ alebo jeden 
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(3) Ha a közbeszerzés nem az összes résztvevő közbe-

szerző vagy beszerző nevében és javára valósul meg, ak-

kor azok egyetemlegesen csak azokért a részekért felel-

nek, amelyeket közösen valósítottak meg. Minden köz-

beszerző vagy beszerző önállóan felelős saját kötelezett-

ségeinek teljesítéséért, amelyek azokat a részeket érin-

tik, melyeket saját nevében és javára végez. 

 

obstarávateľ riadi verejné obstarávanie, pričom koná na 

účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov 

alebo obstarávateľov. 

(3) Ak sa verejné obstarávanie neuskutoční v mene a na 

účet zúčastnených verejných obstarávateľov alebo ob-

starávateľov, títo sú spoločne a nerozdielne zodpovední 

len za tie časti, ktoré uskutočnili spoločne. Každý ve-

rejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je samostatne zod-

povedný za plnenie svojich povinností týkajúcich sa 

tých častí, ktoré vykonáva vo svojom mene a na svoj 

účet. 

 

17. § 

A határokon átnyúló beszerzés 

(1) A határokon átnyúló beszerzés megvalósítására a kö-

vetkezők útján kerül sor: 

a) a 15. § 1. bek. b) pontja szerinti központosított 

közbeszerzési tevékenység által, melyet egy tagor-

szág központi beszerző szervezete biztosít, 

b) különböző tagországokból származó közbeszer-

zők vagy különböző tagországokból származó be-

szerzők együttműködésével vagy 

c) közös szervezet/alany által, melyet különböző tag-

országokból származó közbeszerzők vagy külön-

böző tagországokból származó beszerzők hoztak 

létre külön jogszabály szerint.39) 

(2) A közbeszerző vagy beszerző beszerzéseket hirdet-

het meg más tagállam központi beszerző szervezete által 

működtetett dinamikus beszerzési rendszer alapján vagy 

megrendeléseket ítélhet oda más tagállam központi be-

szerző szervezete által megkötött keretmegállapodás 

alapján, tekintet nélkül a 15. § 4. bek. szerinti kötelezett-

ségére. Ilyen esetekben a közbeszerzés annak a tagál-

lamnak a jogszabályaival összhangban valósul meg, 

amelyben a központi beszerző szervezet található. 

(3) A közbeszerző a más tagországból származó közbe-

szerzőkkel együtt vagy a beszerző a más tagországból 

származó beszerzőkkel együtt írásos megállapodás alap-

ján beszerzést tehet közzé, keretmegállapodást köthet, 

dinamikus beszerzési rendszert üzemeltethet, keretmeg-

állapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer alapján 

megrendelést ítélhet oda. Az írásos megállapodásnak, 

kivéve azt az esetet, amelyet a résztvevő tagállamok kö-

zötti nemzetközi szerződés szabályoz, a következőket 

kell tartalmaznia: 

a) a szerződő felek felelősségének és a vonatkozó 

jogszabályoknak a meghatározását, amelyeket erre a 

célra érvényesíteni fognak, 

b) a közbeszerzés belső szervezését, irányításának 

leírását, a beszerzett áruk, építési munkálatok vagy 

szolgáltatások elosztását, beleértve a szerződés vagy 

keretmegállapodás megkötését. 

(4) A 3. bekezdés a) pontja szerinti szerződő felek fele-

lősségét és vonatkozó jogszabályokat a közbeszerző 

  § 17 

Cezhraničné obstarávanie 

(1) Cezhraničné obstarávanie sa uskutočňuje prostred-

níctvom 

a) centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní 

podľa § 15 ods. 1 písm. b) poskytovaných centrálnou 

obstarávacou organizáciou z členského štátu, 

b) spolupráce verejných obstarávateľov z rôznych 

členských štátov alebo obstarávateľov z rôznych 

členských štátov alebo 

c) spoločného subjektu, ktorý zriadili verejní obsta-

rávatelia z rôznych členských štátov alebo obstará-

vatelia z rôznych členských štátov podľa osobitného 

predpisu.39) 

(2) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže zadá-

vať zákazky na základe dynamického nákupného sys-

tému prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organi-

záciou z iného členského štátu alebo zadávať zákazky na 

základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstará-

vacou organizáciou z iného členského štátu bez ohľadu 

na povinnosť podľa § 15 ods. 4. V týchto prípadoch sa 

verejné obstarávanie uskutočňuje v súlade s právnymi 

predpismi členského štátu, v ktorom sa centrálna obsta-

rávacia organizácia nachádza. 

(3) Verejný obstarávateľ spoločne s verejnými obstará-

vateľmi z iných členských štátov alebo obstarávateľ spo-

ločne s obstarávateľmi z iných členských štátov môže na 

základe písomnej dohody zadať zákazku, uzavrieť rám-

covú dohodu, prevádzkovať dynamický nákupný sys-

tém, zadávať zákazky na základe rámcovej dohody 

alebo na základe dynamického nákupného systému. Pí-

somná dohoda okrem prípadu, ak to upravuje medziná-

rodná zmluva uzavretá medzi zúčastnenými členskými 

štátmi, musí obsahovať 

a) určenie zodpovednosti zmluvných strán a prísluš-

ných právnych predpisov, ktoré sa na tento účel 

uplatnia, 

b) vnútornú organizáciu verejného obstarávania, po-

pis jeho riadenia, rozdelenie obstarávaných tovarov, 

stavebných prác alebo služieb vrátane uzavierania 

zmluvy alebo rámcovej dohody. 
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vagy beszerző feltünteti a pályázati felhívásban, a pályá-

zati felhívásként használt hirdetményben vagy a pályá-

zati dokumentációban. 

(5) Ha az 1. bekezdés c) pontja szerinti közbeszerzésről 

van szó a közbeszerzők vagy beszerzők a közös szerve-

zet illetékes szervének döntésével meghatározzák a jog-

szabályokat, amelyek szerint a közbeszerzés során el 

fognak járni. Annak a tagországnak a jogszabályairól le-

het szó, amelyben 

a) a közös szervezet székhelye van vagy 

b) a közös szervezet tevékenységét végzi. 

(6) Az 5. bekezdés szerinti megállapodást határozatlan 

időre köthetik meg, ha a közös szervezet alapító okirata 

így szabja meg, vagy meghatározott időre köthetik meg, 

bizonyos fajta megrendelésekre vagy bizonyos közbe-

szerzésekre. 

(7) A közbeszerző és beszerző az 1–6. bekezdés szerinti 

határon átnyúló beszerzéseket akkor használhatják ki, ha 

az alkalmazott jogszabályok összhangban vannak az Eu-

rópai Unió jogilag kötelező aktusaival. 

 

(4) Zodpovednosť zmluvných strán a príslušné právne 

predpisy podľa odseku 3 písm. a) verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž 

alebo v súťažných podkladoch. 

(5) Ak ide o verejné obstarávanie podľa odseku 1 písm. 

c) verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia sa rozhod-

nutím príslušného orgánu spoločného subjektu dohodnú 

na určení právnych predpisov, podľa ktorých budú po-

stupovať vo verejnom obstarávaní. Môže ísť o právne 

predpisy členského štátu, v ktorom 

a) má spoločný subjekt svoje sídlo alebo 

b) spoločný subjekt vykonáva svoje činnosti. 

(6) Dohoda uvedená v odseku 5 môže byť uzavretá na 

dobu neurčitú, ak sa tak ustanoví v zakladateľskom akte 

spoločného subjektu alebo sa môže uzavrieť na dobu ur-

čitú, na určité druhy zákaziek alebo na určité verejné ob-

starávania. 

(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu využiť 

cezhraničné obstarávanie podľa odsekov 1 až 6, ak 

uplatňované právne predpisy sú v súlade s právne záväz-

nými aktmi Európskej únie. 

 

18. § 

A szerződés, keretmegállapodás és koncessziós  

szerződés módosítása azok időtartama alatt 

(1) A szerződést, keretmegállapodást vagy koncessziós 

szerződést annak időtartama alatt akkor lehet módosítani 

új közbeszerzési eljárás nélkül, ha 

a) az eredeti szerződés, keretmegállapodás vagy kon-

cessziós szerződés világos, pontos és egyértelmű fel-

tételeket tartalmaz a módosítására vonatkozólag, be-

leértve az ár vagy opciók kiigazítását, a lehetséges 

kiigazítások és opciók terjedelmét és jellegét és ér-

vényesítésük feltételeit; nem lehet meghatározni 

olyan feltételt, amely megváltoztatná a szerződés, 

keretmegállapodás vagy koncessziós szerződés jelle-

gét, 

b) kiegészítő árukról, építkezési munkálatokról vagy 

szolgáltatásokról van szó, amelyek szükségesek, nin-

csenek belefoglalva az eredeti szerződésbe, keret-

megállapodásba vagy koncessziós szerződésbe, eze-

ket az eredeti beszállító vagy engedményes biztosítja 

és a beszállító vagy engedményes megváltoztatása 

1. gazdasági okokból vagy technikai okokból 

nem lehetséges, miközben elsősorban a létező lé-

tesítménnyel, szolgáltatásokkal vagy installáció-

val való kölcsönös felcserélhetőség vagy az in-

teroperabilitás követelményéről van szó az ere-

deti szerződés, keretmegállapodás vagy koncesz-

sziós szerződés szerint és 

2. a közbeszerzőnek vagy beszerzőnek jelentős 

nehézségeket vagy a költségek jelentős duplicitá-

sát okozza, 

  § 18 

Zmena zmluvy, rámcovej dohody  

a koncesnej zmluvy počas ich trvania 

(1) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 

možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného 

obstarávania, ak 

a) pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné pod-

mienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, 

rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky 

ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, kto-

rou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody 

alebo koncesnej zmluvy, 

b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo 

služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pô-

vodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo 

koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára 

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo 

technických dôvodov, pričom ide najmä o požia-

davku vzájomnej zameniteľnosti alebo intero-

perability s existujúcim zariadením, službami 

alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rám-

covej dohody alebo koncesnej zmluvy a 

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo ob-

starávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú 

duplicitu nákladov, 

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré ve-

rejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri 
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c) a módosítás szükségessége olyan körülményekből 

fakad, melyeket a közbeszerző vagy beszerző a meg-

felelő gondosság mellett sem láthatott előre és a mó-

dosítással nem változik a szerződés, keretmegállapo-

dás vagy koncessziós szerződés jellege, 

d) az eredeti beszállító új beszállítóval vagy az ere-

deti engedménye új engedményessel való helyettesí-

téséről van szó 

1. az a) pont szerinti feltétel alkalmazása alapján, 

2. azon tény alapján, hogy más gazdasági sze-

replő, amely teljesíti az eredetileg meghatározott 

részvételi feltételeket, az eredeti beszállító vagy 

az eredeti engedményes jogutódja annak átszer-

vezése következtében, beleértve a fúziót, össze-

olvadást vagy csődöt, azzal az előfeltétellel, hogy 

az eredeti szerződés, keretmegállapodás vagy 

koncessziós szerződés lényegesen nem változik 

és a módosítás célja nem a jelen törvény szerinti 

eljárások és szabályok alkalmazásának megkerü-

lése, vagy 

3. azon tény alapján, hogy a közbeszerző vagy 

beszerző teljesíti a fő beszállító vagy fő enged-

ményes kötelezettségeit annak alvállalkozóival 

szemben a 41. § szerint, vagy 

e) nem kerül sor az eredeti szerződés, keretmegálla-

podás vagy koncessziós szerződés lényeges módosí-

tására tekintet nélkül ezen módosítás értékére. 

(2) Az eredeti szerződés, keretmegállapodás vagy kon-

cessziós szerződés lényeges módosítása alatt olyan mó-

dosítások értendők, amelyek elsősorban 

a) megváltoztatják az eredeti szerződés, keretmegál-

lapodás vagy koncessziós szerződés jellegét vagy 

bővítik terjedelmét, 

b) jelentős módon kiegészítik vagy megváltoztatják 

azokat a feltételeket, amelyek a beszerzés vagy kon-

cesszió eredeti meghirdetési folyamatában lehetővé 

tennék más gazdasági szereplők részvételét is, vagy 

amelyek lehetővé tennék más ajánlat elfogadását, 

mint az eredetileg elfogadott ajánlat, 

c) megváltoztatják a gazdasági egyensúlyt a beszál-

lító javára oly módon, ahogy azt az eredeti szerződés, 

keretmegállapodás vagy koncessziós szerződés nem 

szabályozta, vagy 

d) az eredeti beszállítót új beszállítóval vagy az ere-

deti engedményest új engedményessel helyettesíti 

más módon helyettesíti, mint az az 1. bekezdés d) 

pontjában szerepel. 

(3) A szerződést, keretmegállapodást vagy koncessziós 

szerződést annak időtartama alatt új közbeszerzési eljá-

rás nélkül lehet módosítani akkor is, ha az összes módo-

sítás értéke kisebb, mint az 5. § szerinti értékhatár, a be-

szerzés vagy koncesszió típusától függően, és egyúttal 

kevesebb, mint 

vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zme-

nou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody 

alebo koncesnej zmluvy, 

d) ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým 

dodávateľom alebo pôvodného koncesionára novým 

koncesionárom na základe 

1. uplatnenia podmienky podľa písmena a), 

2. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý 

spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je práv-

nym nástupcom pôvodného dodávateľa alebo pô-

vodného koncesionára v dôsledku jeho reorgani-

zácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, 

za predpokladu, že pôvodná zmluva, rámcová 

dohoda alebo koncesná zmluva sa podstatne ne-

mení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu 

postupov a pravidiel podľa tohto zákona alebo 

3. skutočnosti, že verejný obstarávateľ alebo ob-

starávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa 

alebo hlavného koncesionára voči jeho subdodá-

vateľom podľa § 41 alebo 

e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez 

ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

(2) Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, rámcovej do-

hody alebo koncesnej zmluvy sa rozumie taká zmena, 

ktorou sa najmä 

a) mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej 

zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, 

b) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom pod-

mienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zá-

kazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospo-

dárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať 

inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

c) mení ekonomická rovnováha v prospech dodáva-

teľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, rámcová do-

hoda alebo koncesná zmluva neupravovala alebo 

d) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávate-

ľom alebo pôvodný koncesionár novým koncesioná-

rom inak, ako podľa odseku 1 písm. d). 

(3) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu 

možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného 

obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je niž-

šia ako finančný limit podľa § 5 v závislosti od typu zá-

kazky alebo koncesie a zároveň je nižšia ako 

a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej 

dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie staveb-

ných prác, 

b) 10% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej 

dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na 

poskytnutie služby, 

c) 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy. 

(4) Zmenou podľa odseku 3 sa nesmie meniť charakter 

zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 
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a) az eredeti szerződés vagy keretmegállapodás 

15%-a, ha építési munkálatok kivitelezésének be-

szerzéséről van szó, 

b) az eredeti szerződés vagy keretmegállapodás 

10%-a, ha árubeszerzésről vagy szolgáltatásnyújtás-

ról van szó, 

c) az eredeti koncessziós szerződés 10%-a. 

(4) A 3. bekezdés szerinti módosítással nem változhat a 

szerződés, keretmegállapodás vagy koncessziós szerző-

dés jellege. 

(5) Ha közbeszerzőről van szó és az 1. bekezdés b) vagy 

c) pontja szerinti módosításról, az összes módosítás ér-

téke nem haladhatja meg az eredeti szerződés, keretmeg-

állapodás vagy koncessziós szerződés értékének 50%-át. 

A szerződés, keretmegállapodás vagy koncessziós szer-

ződés ismételt módosításaival nem lehet elkerülni a jelen 

törvény szerinti eljárások és szabályok használatát. 

(6) Ha a szerződés, keret-megállapodás vagy koncesz-

sziós szerződés szabályozza az 1. bekezdés a) pontja 

szerinti árindexálást, a 3. és 5. bekezdések szerinti érték-

módosulás kiszámításának céljaira, referenciaértéknek 

az eredeti szerződés, keret-megállapodás vagy koncesz-

sziós szerződés aktualizált értéke tekintendő. Ha a kon-

cessziós szerződés nem szabályozza az árindexálást, a 3. 

és 5. bekezdések szerinti értékmódosulás kiszámításá-

nak céljaira a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala 

által megerősített, az előző naptári évben elért infláció 

átlagos mértékét kell figyelembe venni. 

(7) A szerződés, keret-megállapodás vagy koncessziós 

szerződés módosítását írásba kell foglalni. 

 

(5) Ak ide o verejného obstarávateľa a o zmenu podľa 

odseku 1 písm. b) alebo písm. c), hodnota všetkých 

zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej 

zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

Opakovanými zmenami zmluvy, rámcovej dohody 

alebo koncesnej zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu 

postupov a pravidiel podľa tohto zákona. 

(6) Ak zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva 

upravuje indexáciu ceny podľa odseku 1 písm. a), na 

účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5, sa 

za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota 

pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy. Ak koncesná zmluva neupravuje indexáciu 

ceny, na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 

a 5 sa zohľadní priemerná miera inflácie dosiahnutá v 

predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdená Štatis-

tickým úradom Slovenskej republiky. 

(7) Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej 

zmluvy musí byť písomná. 

 

19. § 

A szerződéstől, keretmegállapodástól  

vagy koncessziós szerződéstől való visszalépés 

(1) A közbeszerző vagy beszerző visszaléphet 

a) a szerződéstől, keretmegállapodástól vagy kon-

cessziós szerződéstől, ha annak megkötése idején lé-

tezett olyan ok, amely miatt a beszállítót vagy enged-

ményest ki lehetett zárni a 32. §1. bek. a) pontja sze-

rinti feltétel nem teljesítése miatt, 

b) a szerződéstől vagy keretmegállapodástól, ha azt 

nem kellett volna megkötni a beszállítóval, az Euró-

pai Unió jogilag kötelező aktusából40) következő kö-

telezettség súlyos megszegése miatt, melyről az Eu-

rópai Unió Bírósága döntött, az Európai Unió műkö-

déséről szóló szerződéssel összhangban,41) 

c) a koncessziós szerződéstől, ha a Szlovák Köztár-

saság megszegte az Európai Unió jogilag kötelező 

aktusából40) következő kötelezettségét arra hivat-

kozva, hogy a közbeszerző vagy beszerző megszegte 

az ebből a jogilag kötelező aktusából eredő kötele-

zettségét, melyről az Európai Unió Bírósága döntött, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel 

összhangban.41) 

  § 19 

Odstúpenie od zmluvy,  

rámcovej dohody a koncesnej zmluvy 

(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstú-

piť od 

a) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na 

vylúčenie dodávateľa alebo koncesionára pre nespl-

nenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), 

b) zmluvy alebo rámcovej dohody, ak táto nemala 

byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závaž-

ným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne zá-

väzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol 

Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o 

fungovaní Európskej únie,41) 

c) koncesnej zmluvy, ak Slovenská republika poru-

šila povinnosť vyplývajúcu z právne záväzného aktu 

Európskej únie40) z dôvodu, že verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ porušil povinnosť vyplývajúcu z 

tohto právne záväzného aktu, o ktorom rozhodol 

Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o 

fungovaní Európskej únie.41) 
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(2) A közbeszerző vagy beszerző visszaléphet a szerző-

dés, keretmegállapodás vagy koncessziós szerződés egy 

részétől, amellyel a szerződés, keretmegállapodás vagy 

koncessziós szerződés lényeges módosítására került sor, 

és amely új közbeszerzési eljárást igényel. 

(3) A közbeszerző és beszerző visszaléphet a szerződés-

től, keretmegállapodástól vagy koncessziós szerződés-

től, melyet olyan pályázóval kötöttek, kinek a szerződés, 

keretmegállapodás vagy koncessziós szerződés megkö-

tése idején a kedvezmények végső felhasználóinak nyil-

vántartójában nem voltak bejegyezve a kedvezmények 

végső felhasználói, vagy ha jogerős határozatban töröl-

ték ezt a pályázót a kedvezmények végső felhasználói-

nak nyilvántartójából, vagy ha jogerősen megtiltották 

neki a részvételt a 182. § 3. bek. b) pontja szerint. 

(4) Ezzel a rendelkezéssel nincs érintve a közbeszerző 

vagy beszerző szerződéstől, keretmegállapodástól vagy 

koncessziós szerződéstől vagy annak egy részétől való 

visszalépésének joga külön jogszabály szerint.42) 

 

(2) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstú-

piť od časti zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej 

zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a 

ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť 

od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 

uzavretej s uchádzačom, ktorý nemal v čase uzavretia 

zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy v re-

gistri konečných užívateľov výhod zapísaných koneč-

ných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne roz-

hodnuté o vyčiarknutí tohto uchádzača z registra koneč-

ných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne ulo-

žený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b). 

(4) Týmto ustanovením nie je dotknuté právo verejného 

obstarávateľa alebo obstarávateľa odstúpiť od zmluvy, 

rámcovej dohody, koncesnej zmluvy alebo jej časti 

podľa osobitného predpisu.42) 

 

20. § 

A kommunikáció 

(1) A kommunikáció és az információcsere a közbeszer-

zésben írásban, elektronikus eszközökön keresztül való-

sul meg, ha a jelen törvény másként nem rendelkezik. 

Az elektronikus kommunikációra használt eszközök és 

berendezések valamint azok műszaki jellemzői nem le-

hetnek diszkriminatívak, általánosan hozzáférhetőnek, 

továbbá az általánosan használt információs és kommu-

nikációs technológiákkal összekapcsolhatónak kell len-

niük. 

(2) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzési felhívás-

ban, a pályázati felhívásként használt hirdetményben, a 

koncessziós hirdetményben, a tervpályázati kiírásban 

vagy a pályázati felhívásban, ha értékhatár alatti, az 

elektronikus piactér használata nélküli beszerzésről van 

szó, közzéteszi az elektronikus kommunikáció – bele-

értve a kézbesítést is – részleteit és azonosítja azt az in-

formációs rendszert, melynek segítségével a közbeszer-

zést megvalósítja. 

(3) Az elektronikus kommunikáció – beleértve a kézbe-

sítést is – az információs rendszer funkcionalitása által 

meghatározott módon történik, melyen keresztül a köz-

beszerzés megvalósul. Az érintett feleknek rendelkez-

niük kell minden elengedhetetlen műszaki jellegű infor-

mációval, melyet mindegyiküknek azonos feltételek 

mellett tesznek hozzáférhetővé, melyeket a közbeszerző 

vagy beszerző előre meghatározott. 

(4) Az információs rendszer a csatlakozó személy azo-

nosítása és hitelesítése segítségével biztosítja a hozzáfé-

rés irányítását, miközben azonosítás és hitelesítés céljá-

ból a közbeszerzőnek és beszerzőnek mindig lehetővé 

kell tenni a 14. § 2. bek. a) pontja szerinti eszközök hasz-

nálatát is. 

  § 20 

Komunikácia 

(1) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom ob-

starávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustano-

vuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektro-

nickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky 

nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne do-

stupné a prepojiteľné so všeobecne používanými pro-

duktmi informačných a komunikačných technológií. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom 

ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o 

vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predklada-

nie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia 

elektronického trhoviska, zverejnia podrobnosti o elek-

tronickej komunikácii vrátane doručovania a identifi-

kujú informačný systém, prostredníctvom ktorého sa ve-

rejné obstarávanie realizuje. 

(3) Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa 

uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou infor-

mačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné 

obstarávanie realizuje. Zainteresované strany musia mať 

k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej 

povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých 

podmienok, určených vopred verejným obstarávateľom 

alebo obstarávateľom. 

(4) Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu 

prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupu-

júcej osoby, pričom na účely identifikácie a autentifiká-

cie musia verejný obstarávateľ a obstarávateľ vždy 

umožniť aj použitie nástrojov podľa § 14 ods. 2 písm. a). 

(5) Identifikácia v informačnom systéme je proces pou-

žívania osobných identifikačných údajov v elektronickej 
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(5) Az információs-rendszerbeli azonosítás elektronikus 

formában lévő személyes azonosító adatok használatá-

nak folyamata, melyek egyedülállóan jellemzik a termé-

szetes személyt vagy jogi személyt vagy a jogi személyt 

képviselő természetes személyt. 

(6) A hitelesítés az információs rendszer olyan elektro-

nikus folyamata, amely lehetővé teszi a természetes sze-

mély vagy jogi személy elektronikus azonosításának 

megerősítését. 

(7) Az 1. bekezdés szerinti elektronikus eszközök hasz-

nálata nem kötelező, ha 

a) a közbeszerzés sajátos jellege speciális eszközö-

ket, berendezéseket vagy fájlformátumokat köve-

telne meg, melyek általánosan nem hozzáférhetőek, 

vagy amelyek az általánosan hozzáférhető számító-

gépes programok által nem támogatottak, 

b) az ajánlat kidolgozására alkalmas fájlformátumo-

kat támogató számítógépes programok olyan fájlfor-

mátumokat használnak, amelyek mellett nem hasz-

nálhatók más, nyílt forráskódú számítógépes progra-

mok, általánosan hozzáférhető számítógépes progra-

mok vagy ezekre a számítógépes programokra olyan 

licencfeltételek vonatkoznak, amelyek megakadá-

lyozzák ezek távolról való átvételét vagy használatát, 

c) speciális irodai berendezés szükséges hozzá, 

mellyel a közbeszerző vagy beszerző általában nem 

rendelkezik vagy 

d) olyan minta, fizikai modell vagy méretarányos 

nagyságú modell benyújtását követeli meg, melyet 

nem lehet elektronikus eszközökön benyújtani. 

(8) Ha a 7. bekezdés szerinti esetről van szó, a kommu-

nikáció megvalósítható írásban, a posta, más kézbesítő, 

vagy a posta és más kézbesítő valamint elektronikus esz-

közök kombinációjának igénybevételével. 

(9) Az 1. bekezdés szerinti elektronikus eszközök hasz-

nálata akkor sem kötelező, ha más kommunikációs esz-

közök használata elengedhetetlen az elektronikus eszkö-

zök biztonságának megsértése vagy az információk kü-

lönösen kényes jellegének védelme miatt, amelyek oly 

magas fokú védelmet igényelnek, hogy azt olyan elekt-

ronikus eszközökkel és berendezésekkel nem lehet meg-

felelő módon biztosítani, melyek könnyen hozzáférhe-

tőek a gazdasági szereplők számára, vagy ezeket az in-

formációkat a 10. bekezdés szerinti alternatív hozzáfé-

rési eszközökkel lehet számukra hozzáférhetővé tenni. 

(10) A kommunikáció általánosan nem hozzáférhető 

eszközök és berendezések igénybevételével is megvaló-

sulhat, ha a közbeszerző vagy beszerző 

a) a közbeszerzési felhívás, a pályázati felhívásként 

használt hirdetmény, a koncessziós hirdetmény, a 

tervpályázati kiírás vagy a pályázati felhívás közzé-

tételétől kezdve korlátlan és teljes, közvetlen térítés-

mentes hozzáférést biztosít az alternatív eszközök-

forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo 

právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu práv-

nickú osobu. 

(6) Autentifikácia v informačnom systéme je elektro-

nický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú 

identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby. 

(7) Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 

nie je povinné, ak 

a) by si osobitná povaha verejného obstarávania vy-

žadovala špeciálne nástroje, zariadenia alebo for-

máty súborov, ktoré nie sú všeobecne dostupné alebo 

ktoré nie sú podporované všeobecne dostupnými po-

čítačovými programami, 

b) počítačové programy podporujúce formáty súbo-

rov vhodné na vypracovanie ponuky používajú také 

formáty súborov, pri ktorých nemožno používať iné 

počítačové programy s otvoreným zdrojovým kó-

dom, všeobecne dostupné počítačové programy 

alebo sa na tieto počítačové programy vzťahujú také 

licenčné podmienky, ktoré znemožňujú ich prevzatie 

alebo použitie na diaľku, 

c) je potrebné špeciálne kancelárske zariadenie, 

ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemá 

bežne k dispozícii alebo 

d) sa vyžaduje predloženie vzorky, fyzického mo-

delu alebo modelu v pomernej veľkosti, ktorý ne-

možno predložiť elektronickými prostriedkami. 

(8) Ak ide o situáciu podľa odseku 7, komunikáciu 

možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, 

iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo 

iného doručovateľa a elektronických prostriedkov. 

(9) Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 

nie je povinné ani vtedy, ak použitie iných prostriedkov 

komunikácie je nevyhnutné z dôvodu narušenia bezpeč-

nosti elektronických prostriedkov komunikácie alebo z 

dôvodu ochrany osobitne citlivej povahy informácií, 

ktoré si vyžadujú takú vysokú úroveň ochrany, že ju ne-

možno náležite zabezpečiť použitím elektronických ná-

strojov a zariadení, ktoré sú bežne dostupné hospodár-

skym subjektom alebo im môžu byť tieto informácie 

sprístupnené alternatívnymi prostriedkami prístupu 

podľa odseku 10. 

(10) Komunikácia sa môže uskutočniť prostredníctvom 

nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne dostupné, 

ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

a) poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezod-

platný prístup k alternatívnym nástrojom a zariade-

niam elektronickými prostriedkami od uverejnenia 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 

oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenie 

o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov 

alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o pod-

limitnú zákazku, v ktorej uvedie internetovú adresu, 
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höz és berendezésekhez elektronikus eszközökön ke-

resztül, ha értékhatár alatti beszerzésről van szó, 

amelyben feltünteti a honlap címét, amelyen az alter-

natív eszközök és berendezések hozzáférhetőek, 

b) biztosítja, hogy a gazdasági szereplő, amelynek 

nincs hozzáférése a megadott eszközökhöz és beren-

dezésekhez, vagy nincs lehetősége azok megszerzé-

sére a megadott határidőkön belül és amely a hiányzó 

hozzáférésért nem felelős, ideiglenes hozzáférési 

eszközön keresztül férhessen hozzá a közbeszerzés 

folyamatához, melyet térítésmentesen, online bocsát 

rendelkezésére, vagy 

c) támogatja az ajánlatok vagy javaslatok elektroni-

kus benyújtásának alternatív csatornáit. 

(11) Az elektronikus kommunikációra használt eszkö-

zöknek és berendezéseknek, melyeket elsősorban az 

ajánlatok, javaslatok és részvételi kérvények elektroni-

kus átvitelére és fogadására használnak, technikai esz-

közök és megfelelő eljárások által biztosítaniuk kell, 

hogy 

a) pontosan meg lehessen határozni az ajánlat, javas-

lat és részvételi kérvény átvételének idejét és dátu-

mát, 

b) megfelelően biztosítani lehessen, hogy a megha-

tározott határidő letelte előtt senkinek ne legyen hoz-

záférése az ezekkel a követelményekkel összhang-

ban átvitt információkhoz, 

c) kizárólag csak a jogosult személyek tudják meg-

határozni vagy megváltoztatni a kézbesített informá-

ciókhoz való hozzáférés időpontját, 

d) kizárólag csak a jogosult személyek férhessenek 

hozzá az összes leadott információhoz vagy a leadott 

információk egy részéhez, 

e) a kizárólagos jogosultsággal rendelkező szemé-

lyek is csak egy előre meghatározott időpontban fér-

hessenek hozzá a leadott információkhoz, 

f) az ezekkel a követelményekkel összhangban kéz-

besített és hozzáférhetővé tett információk kizárólag 

csak azon személyek számára legyenek elérhetők, 

akik jogosultak ezekkel megismerkedni, 

g) megfelelően biztosítani lehessen, hogy ha meg-

szegik a b)–f) pontok szerinti hozzáférés tilalmát 

vagy a hozzáférés feltételeit, pontosan meg lehessen 

állapítani a behatolást vagy behatolási kísérletet. 

(12) A 11. bekezdés szerinti követelményeken kívül az 

ajánlatok, javaslatok és részvételi kérvények elektroni-

kus átvitelére és fogadására használt eszközökre és be-

rendezésekre az alábbi szabályokat kell alkalmazni: 

a) az információknak, melyek az ajánlatok, javasla-

tok és részvételi kérvények specifikus elektronikus 

benyújtására vonatkoznak, beleértve a kódolást, rejt-

jelezését és időbélyeggel való ellátását, hozzáférhe-

tőknek kell lenni az érintett felek számára, 

na ktorej sú alternatívne nástroje a zariadenia do-

stupné, 

b) zabezpečí, aby hospodársky subjekt, ktorý nemá 

prístup k príslušným nástrojom a zariadeniam, alebo 

nemá možnosť získať ich v príslušných lehotách a 

ktorý za chýbajúci prístup nie je zodpovedný, mohol 

mať prístup k procesu verejného obstarávania pro-

stredníctvom využitia dočasného prístupového pro-

striedku dostupného bezodplatne online, alebo 

c) podporuje alternatívne kanály elektronického 

predkladania ponúk alebo návrhov. 

(11) Nástroje a zariadenia používané na elektronickú ko-

munikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie po-

núk, návrhov a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom 

technických prostriedkov a vhodných postupov zabez-

pečovať, aby 

a) bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia po-

nuky, návrhu a žiadosti o účasť, 

b) bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uply-

nutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k in-

formáciám prenášaným v súlade s týmito požiadav-

kami, 

c) výlučne oprávnené osoby mohli určiť alebo zme-

niť termín na sprístupnenie doručených informácií, 

d) bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám 

alebo k časti odovzdaných informácií možný vý-

lučne pre oprávnené osoby, 

e) bol prístup výlučne pre oprávnené osoby k odo-

vzdaným informáciám možný až po vopred určenom 

termíne, 

f) informácie doručené a sprístupnené v súlade s tý-

mito požiadavkami boli prístupné výlučne osobám, 

ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať, 

g) bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zá-

kaz prístupu alebo podmienky prístupu podľa pís-

men b) až f), presné zistenie tohto porušenia alebo 

pokusu o toto porušenie. 

(12) Okrem požiadaviek podľa odseku 11 sa pre nástroje 

a zariadenia na elektronický prenos a elektronické prijí-

manie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť uplatňujú tieto 

pravidlá: 

a) informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronic-

kého predkladania ponúk a žiadostí o účasť vrátane 

kódovania, šifrovania a časového označovania, mu-

sia byť dostupné zainteresovaným stranám, 

b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia v doku-

mentoch potrebných na vypracovanie ponuky, ná-

vrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok 

účasti úroveň bezpečnosti, ktorá je potrebná pre elek-

tronické prostriedky komunikácie v rôznych fázach 

konkrétneho postupu verejného obstarávania a ktorá 

musí byť primeraná súvisiacemu riziku. 

(13) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vzhľa-

dom na úroveň možného rizika podľa odseku 12 písm. 
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b) a közbeszerző és beszerző határozzák meg az 

ajánlat, javaslat kidolgozásához vagy a részvételi fel-

tételek teljesítésének igazolásához szükséges doku-

mentumokban a biztonsági szintet, amely az elektro-

nikus kommunikációs eszközökhöz szükséges a köz-

beszerzés konkrét folyamatának különféle fázisai-

ban, és melynek az összefüggő kockázattal arányos-

nak kell lennie. 

(13) Ha a közbeszerző vagy beszerző, tekintettel a 12. 

bekezdés b) pontja szerinti lehetséges kockázati szintre, 

minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás 

vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírás használa-

tát követeli meg, a minősített tanúsítványt olyan hitele-

sítés-szolgáltatónak kell kiállítania, amely szerepel a kü-

lön jogszabály szerinti listán;43) egyúttal a következő fel-

tételeknek kell teljesülniük: 

a) a minősített tanúsítványon alapuló elektronikus 

aláírásnak vagy a fokozott biztonságú elektronikus 

aláírásnak külön jogszabály szerinti44) formátumban 

kell lennie és 

b) a közbeszerzőnek vagy beszerzőnek rendelkeznie 

kell az a) pont szerinti elektronikus aláírás formátu-

mának feldolgozásához szükséges műszaki eszkö-

zökkel. 

(14) Ha a közbeszerző vagy beszerző más formátumú 

elektronikus aláírást követel meg, mint az a 13. bekezdés 

a) pontjában fel van tüntetve, az elektronikus aláírás 

vagy az elektronikus dokumentum adathordozója egyút-

tal tartalmazza ennek a minősített tanúsítványon alapuló 

elektronikus aláírásnak a hitelesítési lehetőségeiről szóló 

információkat. A minősített tanúsítványon alapuló elekt-

ronikus aláírás a hitelesítési lehetőségeiről szóló infor-

mációk lehetővé teszik a közbeszerző és beszerző szá-

mára, hogy online, térítésmentesen és oly módon hitele-

sítsék a minősített tanúsítványon alapuló elektronikus 

aláírást, amely érthető azon személyek számára is, akik-

nek nem a szlovák nyelv az anyanyelvük. 

(15) A közbeszerző és beszerző kötelesek jelenteni a hi-

vatalnak a 14. bekezdés szerinti hitelesítési szolgáltatá-

sokat nyújtóról szóló információkat. 

(16) Ha az ajánlatot minősített tanúsítványon alapuló 

elektronikus aláírással látták el, melyet olyan hitelesítés-

szolgáltató adott ki, amely szerepel a külön jogszabály 

szerinti listán,43) a közbeszerzőnek és beszerzőnek nem 

szabad további követelményeket támasztani az elektro-

nikus aláírással kapcsolatban, melyek megakadályozzák 

a pályázókat az elektronikus aláírások használatában. 

(17) Ha a közbeszerzés folyamatával kapcsolatban hasz-

nált dokumentumokról van szó, melyeket egy tagország 

illetékes szerve vagy más kibocsátó szubjektum írt alá, 

az illetékes kibocsátó szerv vagy szubjektum meghatá-

rozhatja az elektronikus aláírások megkövetelt formátu-

mát, a külön jogszabály45) szerinti követelményekkel 

b) vyžaduje použitie elektronického podpisu založeného 

na kvalifikovanom certifikáte alebo použitie zaručeného 

elektronického podpisu, kvalifikovaný certifikát musí 

byť vydaný poskytovateľom certifikačných služieb, 

ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného pred-

pisu;43) zároveň musia byť splnené tieto podmienky: 

a) elektronický podpis založený na kvalifikovanom 

certifikáte alebo zaručený elektronický podpis musí 

mať formát podľa osobitného predpisu44) a 

b) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí dis-

ponovať technickými prostriedkami na spracovanie 

formátu elektronického podpisu podľa písmena a). 

(14) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poža-

duje iný formát elektronického podpisu, ako je uvedený 

v odseku 13 písm. a), elektronický podpis alebo nosič 

elektronického dokumentu obsahuje zároveň informácie 

o možnostiach overenia tohto elektronického podpisu 

založeného na kvalifikovanom certifikáte. Informácie o 

možnostiach overenia elektronického podpisu založe-

ného na kvalifikovanom certifikáte umožňujú verej-

nému obstarávateľovi a obstarávateľovi overiť elektro-

nický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte on-

line, bezodplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre 

osoby s iným materinským jazykom, ako slovenským. 

(15) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní 

oznámiť úradu informácie o poskytovateľovi služieb 

overenia podľa odseku 14. 

(16) Ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom 

založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal 

poskytovateľ certifikačných služieb uvedený v zozname 

podľa osobitného predpisu,43) verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ nesmú uplatňovať ďalšie požiadavky na elek-

tronický podpis, ktoré zabraňujú použitiu elektronic-

kých podpisov uchádzačmi. 

(17) Ak ide o dokumenty použité v súvislosti s postupom 

verejného obstarávania, ktoré podpísal príslušný orgán 

členského štátu alebo iný vydávajúci subjekt, môže prí-

slušný vydávajúci orgán alebo subjekt určiť požadovaný 

formát elektronických podpisov v súlade s požiadav-

kami podľa osobitného predpisu,45) pričom sa zavedú ne-

vyhnutné opatrenia umožňujúce technicky spracovať 

požadované formáty zahrnutím informácií požadova-

ných na účely spracovania podpisu do dotknutého doku-

mentu. Dokumenty podľa prvej vety obsahujú v elektro-

nickom podpise alebo na nosiči elektronických doku-

mentov informácie o existujúcich možnostiach overenia, 

ktoré umožnia overenie prijatého elektronického pod-

pisu online, bezodplatne a spôsobom, ktorý je zrozumi-

teľný pre osoby s iným materinským jazykom, ako slo-

venským. 

(18) Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa 

uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a za-

chovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, ná-

vrhu a žiadosti o účasť. Obsah ponúk, návrhov a žiadostí 
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összhangban, miközben bevezetik azokat az elkerülhe-

tetlenül szükséges intézkedéseket, hogy technikailag ké-

pesek legyenek feldolgozni ezeket a formátumokat bele-

foglalva azokat az információkat, melyeket az aláírás 

feldolgozása az adott dokumentumba megkövetel. Az 

első mondat szerinti dokumentumok tartalmazzák az 

elektronikus aláírásban vagy az elektronikus dokumen-

tumok adathordozóján a hitelesítés adott lehetőségeiről 

szóló információkat, amelyek lehetővé teszik a fogadott 

elektronikus aláírás online hitelesítését, térítésmentesen 

és oly módon, amely érthető azon személyek számára is, 

akiknek nem a szlovák az anyanyelvük. 

(18) A kommunikáció, az információcsere és az infor-

mációk tárolása oly módon valósul meg, amely bizto-

sítja az ajánlatban, javaslatban vagy részvételi kérelem-

ben feltüntetett adatok integritását és bizalmasságának 

megőrzését. Az ajánlatok, javaslatok vagy részvételi ké-

relmek tartalmát csak az azok benyújtására megadott ha-

táridő letelte után lehet hozzáférhetővé tenni és megvizs-

gálni. 

 

o účasť možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí 

lehoty určenej na ich predloženie. 

 

21. § 

A határidők kijelölése 

(1) A jelen törvény céljaira a napokban megadott határ-

időkbe nem számítódik bele az a nap, amikor a határidő 

kezdetét meghatározó tények bekövetkeztek. A hetek-

ben, hónapokban vagy években megadott határidők an-

nak a napnak a végén járnak le, amelyeknek a megjelö-

lése megegyezik azon napéval, amikor a határidő kezde-

tét jelentő tények bekövetkeztek, s ha ilyen nap a hónap-

ban nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Ha a 

határidő vége szombatra vagy munkaszüneti napra esik, 

a határidő utolsó napja a legközelebbi következő mun-

kanap. 

(2) Az ajánlattételi határidők és a részvételi kérvények 

benyújtási határidőinek meghatározásakor a közbe-

szerző vagy beszerző figyelembe veszi a beszerzés tár-

gyának bonyolultságát és az ajánlat kidolgozásához 

szükséges időt; ez nem érinti a jelen törvény szerinti mi-

nimális ajánlattétel-benyújtási és részvételikérelem-be-

nyújtási határidőket. 

(3) Ha az ajánlat kidolgozásához szükséges a beszerzés 

agy koncesszió tárgya teljesítési helyének megtekintése, 

vagy terjedelmes dokumentáció átvizsgálása egy meg-

határozott helyen, a közbeszerző és beszerző hozzámér-

ten meghosszabbítja a jelen törvényben meghatározott, 

az ajánlatok benyújtásának minimális határidejét úgy, 

hogy az érdeklődők megismerhessék az összes informá-

ciót, melyek az ajánlatok kidolgozásához szükségesek. 

(4) A közbeszerző vagy beszerző hozzámérten meg-

hosszabbítja az ajánlatok benyújtásának, a részvételi ké-

relmek előterjesztésének vagy a javaslatok benyújtásá-

nak határidejét, ha 

  § 21 

Určenie lehôt 

(1) Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní 

nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov 

alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svo-

jím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutoč-

nosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci 

nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak ko-

niec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného 

pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pra-

covný deň. 

(2) Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na 

predloženie žiadostí o účasť verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ prihliadajú na zložitosť predmetu zákazky 

alebo koncesie a čas potrebný na vypracovanie ponúk; 

tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie 

ponúk a na predloženie žiadostí o účasť podľa tohto zá-

kona. 

(3) Ak sa na vypracovanie ponuky vyžaduje obhliadka 

miesta dodania predmetu zákazky alebo koncesie, alebo 

preskúmanie rozsiahlej dokumentácie na určenom 

mieste, verejný obstarávateľ a obstarávateľ primerane 

predĺžia minimálnu lehotu na predkladanie ponúk usta-

novenú týmto zákonom tak, aby sa záujemcovia mohli 

oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné 

na vypracovanie ponúk. 

(4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane 

predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na pred-

loženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie ná-

vrhov, ak 

a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracova-

nie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia 
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a) az ajánlat, javaslat vagy a részvételi feltételek tel-

jesítése igazolásának kidolgozásához szükséges in-

formációk magyarázata nincs biztosítva a 48. § és 

114. § 8. bek. szerinti határidőkre annak ellenére 

sem, hogy ennek kikérésére kellő időben sor került, 

vagy 

b) az ajánlat, javaslat vagy a részvételi feltételek tel-

jesítése igazolásának kidolgozásához szükséges do-

kumentumokban jelentős változtatást hajtanak 

végre. 

(5) Ha az ajánlat, javaslat vagy a részvételi feltételek tel-

jesítése igazolásának kidolgozásához szükséges infor-

mációk magyarázatát a gazdasági szereplő, érdeklődő 

vagy pályázó nem kérte kellő időben vagy annak jelen-

tése az ajánlat elkészítése szempontjából lényegtelen, a 

közbeszerző vagy beszerző nem köteles meghosszabbí-

tani az ajánlatok benyújtásának, a részvételi feltételek 

teljesítése igazolásának vagy az ajánlatok előterjesztésé-

nek határidejét. 

(6) Az ajánlatokat, javaslatokat valamint egyéb okmá-

nyokat és dokumentumokat a közbeszerzési eljárásban 

államnyelven nyújtják be. A közbeszerző vagy beszerző 

a közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítésben vagy 

a versenypályázati felhívásként használt értesítőben en-

gedélyezheti az ajánlatok más nyelven történő benyújtá-

sát is. Ha az okmány vagy dokumentum idegen nyelven 

készült, akkor az államnyelvre történt hitelesített fordí-

tásával együtt nyújtandó be; ez nem érvényes a cseh 

nyelven készült ajánlatokra, javaslatokra, okmányokra 

és dokumentumokra. Amennyiben tartalmi különbséget 

állapítanak meg, a hivatalos államnyelvű fordítás tart-

alma az irányadó. A közbeszerző és beszerző a közbe-

szerzési felhívásban, a pályázati felhívásként használt 

hirdetményben, a koncessziós hirdetményben vagy a 

tervpályázati kiírásban lehetővé teheti az ajánlat más 

nyelven történő benyújtását is, ha értékhatár feletti be-

szerzés, értékhatár feletti koncesszió vagy tervpályázat 

meghirdetési folyamatáról van szó. 

 

podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa 

§ 48 a § 114 ods. 8 aj napriek tomu, že bolo vyžia-

dané dostatočne vopred alebo 

b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie po-

nuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmie-

nok účasti vykonajú podstatnú zmenu. 

(5) Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypraco-

vanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia 

podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo 

uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho vý-

znam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, ve-

rejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný pre-

dĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predlože-

nie žiadostí o účasti alebo lehotu na predkladanie návr-

hov. 

(6) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo ve-

rejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak 

je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štát-

neho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 

dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí 

rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 

štátneho jazyka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v 

oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o 

koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov umož-

niť predloženie ponuky aj v inom jazyku, ak ide o postup 

zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie 

alebo súťaž návrhov. 

 

22. § 

Bizalmas jellegű információk 

(1) A közbeszerzőt vagy beszerzőt titoktartási kötele-

zettség köti a bizalmasként megjelölt információk vo-

natkozásában, melyeket a pályázó vagy érdeklődő a ren-

delkezésére bocsátott; e célból a pályázó vagy érdeklődő 

megjelöli, mely tényeket tekinti bizalmasnak.  

(2) Bizalmas információnak a jelen törvény céljaira ki-

zárólag az üzleti titkot, műszaki megoldásokat és vázla-

tokat, használati útmutatásokat, műszaki rajzokat, terv-

dokumentációt, modelleket, egységár-számítási módo-

kat, s amennyiben egységárakat nem tüntetnek fel, csak 

árat, az ár kiszámításának módját és képletét is. 

  § 22 

Dôvernosť informácií 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní za-

chovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako 

dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na 

tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré sku-

točnosti považuje za dôverné. 

(2) Za dôverné informácie je na účely tohto zákona 

možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické 

riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové doku-

mentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a 

ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj 

spôsob výpočtu ceny a vzory. 
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(3) Az 1. bekezdés rendelkezései nem érintik a jelen tör-

vény rendelkezéseit, melyek a közbeszerzőnek vagy be-

szerzőnek kötelességül adják a dokumentumok és egyéb 

jelentések hivatalnak való átadását vagy a hivatal tájé-

koztatását ezekről, ahogyan a közbeszerző, beszerző és 

hivatal kötelességét, hogy a jelen törvény értelmében 

nyilvánosságra hozza a dokumentumokat és egyéb je-

lentéseket, valamint a szerződések külön jogszabály sze-

rinti46) nyilvánosságra hozatalának kötelességét. 

(4) A közbeszerző és beszerző a gazdaság szereplőivel 

szemben, a közbeszerzés folyamán számukra hozzáfér-

hetővé tett, bizalmas információk védelmére vonatkozó 

kötelezettséget támaszthat. 

 

(3) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia 

tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstará-

vateľa a obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu do-

kumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia uklada-

júce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu 

zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zá-

kona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa oso-

bitného predpisu.46) 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu hospodár-

skym subjektom uložiť povinnosti zamerané na ochranu 

dôverných informácií, ktoré sprístupňujú počas priebehu 

verejného obstarávania. 

 

23. § 

Az összeférhetetlenség  

(1) A közbeszerző és beszerző köteles biztosítani, hogy 

a közbeszerzésben ne kerüljön sor összeférhetetlen-

ségre, amely megzavarhatná vagy korlátozhatná a gaz-

dasági versenyt vagy megsérthetné az átláthatóság és 

egyenlő bánásmód elvét. 

(2) Az összeférhetetlenség elsősorban azt a helyzetet je-

lenti, amikor az érdekelt személy, aki befolyásolhatja a 

közbeszerzés eredményét vagy menetét, közvetlenül 

vagy közvetve pénzügyi, gazdasági vagy más érdekelt-

séggel bír, amely a közbeszerzéssel szembeni pártatlan-

sága és függetlensége veszélyeztetésének tekinthető. 

(3) Érdekelt személy elsősorban 

a) a közbeszerző vagy beszerző alkalmazottja, aki 

részt vesz a közbeszerzés előkészítésében vagy meg-

valósításában vagy más személy, aki a közbeszerző-

nek vagy beszerzőnek a közbeszerzésben támogató 

tevékenységet nyújt, és aki részt vesz a közbeszerzés 

előkészítésében vagy megvalósításában vagy 

b) a közbeszerző vagy beszerző döntési jogkörrel 

rendelkező személye, aki anélkül befolyásolhatja a 

közbeszerzés eredményét, hogy elengedhetetlenül 

részt vegyen annak előkészítésében vagy megvalósí-

tásában. 

(4) Az érdekelt személy haladéktalanul jelenti a közbe-

szerzőnek vagy beszerzőnek bárminemű összeférhetet-

lenségét az előkészítő piaci konzultációkon résztvevő 

gazdasági szereplővel, érdeklődővel, pályázóval, részt-

vevővel vagy beszállítóval kapcsolatban, mihelyst az 

összeférhetetlenségről tudomást szerez. 

(5) A közbeszerző és beszerző, ha összeférhetetlenséget 

állapít meg, köteles megfelelő intézkedéseket hozni és a 

helyzetet rendezni. Az első mondat szerinti intézkedések 

elsősorban az érdekelt személy kizárása a közbeszerzés 

előkészítésének vagy megvalósításának folyamatából, 

vagy kötelezettségeinek és felelősségének módosítása az 

összeférhetetlenség megakadályozása céljából. 

 

  § 23 

Konflikt záujmov 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní za-

bezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku kon-

fliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť 

hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparen-

tnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

(2) Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainter-

esovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo 

priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo ne-

priamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný 

osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej 

nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obsta-

rávaním. 

(3) Zainteresovanou osobou je najmä 

a) zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obsta-

rávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizá-

cii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá po-

skytuje verejnému obstarávateľovi alebo obstaráva-

teľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a 

ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verej-

ného obstarávania alebo 

b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného 

obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže 

ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, 

aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo 

realizácii. 

(4) Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstaráva-

teľovi alebo obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záuj-

mov vo vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zú-

častňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, 

uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi bezod-

kladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní prijať 

primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia kon-

flikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä 

vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy 

alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej 

povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvá-

vaniu konfliktu záujmov. 



48 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

 

24. § 

A dokumentáció 

(1) A közbeszerző és beszerző köteles dokumentálni az 

egész közbeszerzés folyamatát, különös tekintettel a 

közbeszerzés összes fázisában elfogadott döntések át-

vizsgálhatóságára, tekintet nélkül a kommunikáció so-

rán használt eszközökre. Ebből a célból teljes dokumen-

tációt vezet, melyet a közbeszerzés eredményéről szóló 

értesítés napjától számított öt évig archivál; a szerződés, 

keret-megállapodás vagy koncessziós szerződés eredeti 

példányát annak teljes fennállási ideje alatt archiválja. 

(2) A közbeszerző és beszerző írásos jelentést dolgoz ki 

minden beszerzésről, keretmegállapodásról, koncesszió-

ról, tervpályázatról és a dinamikus beszerzési rendszer 

minden létrehozásáról. 

(3) A jelentés elsősorban a következőket tartalmazza 

a) a közbeszerző vagy beszerző azonosítását, a be-

szerzés, koncesszió, keretmegállapodás vagy dina-

mikus beszerzési rendszer tárgyát és értékét, 

b) a beszerzés, koncesszió vagy tervpályázat meghir-

detése során használt eljárást, 

c) közbeszerzési felhívás, a pályázati felhívásként 

használt hirdetmény, koncessziós hirdetmény vagy 

tervpályázati kiírás közzétételének dátumát az euró-

pai közlönyben és a Közbeszerezési Közlönyben (a 

továbbiakban csak „közlöny“) valamint ezen hirdet-

mények számát, az ajánlattételi felhívás közzétételé-

nek dátumát a közlönyben és a felhívás, ha értékhatár 

alatti beszerzésről van szó, 

d) a kiválasztott érdeklődők azonosítását és kiválasz-

tásuk indoklását, 

e) a kizárt pályázók vagy érdeklődők azonosítását és 

kizárásuk indoklását, 

f) a különösen olcsó ajánlatok kizárásának indoklá-

sát, 

g) a sikeres pályázó azonosítást és ajánlata kiválasz-

tásának indoklását, a beszerzés vagy keret-megálla-

podás azon hányadát, melyet a sikeres pályázó alvál-

lalkozóknak kíván kiadni, és az alvállalkozók azono-

sítását, ha azok ismertek, 

h) a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos el-

járás, versenypárbeszéd, közvetlen tárgyalásos eljá-

rás vagy koncesszió-meghirdetés alkalmazásának in-

doklását a 101. § 2. bek. szerint, 

i) a 135. § 1. bek. h) és l) pontja szerinti határidő át-

lépésének valamint a 135. § 1.bek. k) pontja szerinti 

hányad átlépésének indoklását, 

j) a 133. § 2. bek. szerinti határidő átlépésének in-

doklását, 

k) a beszerzés koncesszió vagy tervpályázat meghir-

detése során alkalmazott eljárás megszüntetésének 

indoklását vagy a dinamikus beszerzési rendszer 

létre nem hozásának okait, 

  § 24 

Dokumentácia 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdo-

kumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôra-

zom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všet-

kých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na po-

užité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú 

kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú päť rokov 

odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného ob-

starávania; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trva-

nia. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú pí-

somnú správu o každej zákazke, rámcovej dohode, kon-

cesii, súťaži návrhov a o každom zriadení dynamického 

nákupného systému. 

(3) Správa obsahuje najmä 

a) identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obsta-

rávateľa, predmet a hodnotu zákazky, koncesie, rám-

covej dohody alebo dynamického nákupného sys-

tému, 

b) použitý postup zadávania zákazky, koncesie alebo 

súťaže návrhov, 

c) dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verej-

ného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva 

na súťaž, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlá-

sení súťaže návrhov v európskom vestníku a vo Ves-

tníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a 

čísla týchto oznámení, dátum uverejnenia výzvy na 

predkladanie ponúk vo vestníku a číslo tejto výzvy, 

ak ide o podlimitnú zákazku, 

d) identifikáciu vybraných záujemcov a odôvodne-

nie ich výberu, 

e) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záu-

jemcov a odôvodnenie ich vylúčenia, 

f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych po-

núk, 

g) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie 

výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej 

dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať 

subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi, 

h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania so 

zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokova-

cieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 

ods. 2, 

i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 

1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 

1 písm. k), 

j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 

2, 

k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zá-

kazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody ne-

zriadenia dynamického nákupného systému, 
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l) az elektronikus kommunikációs eszközöktől eltérő 

eszközök használatának indoklását, 

m) a megállapított összeférhetetlenséget és az azt kö-

vetően meghozott intézkedéseket, 

n) a közbeszerzési eljárás előkészítésének céljából 

bevont érdeklődők vagy pályázók bevonásával kap-

csolatban meghozott intézkedéseket. 

(4) A beszerző, a szerződés megkötésétől számított öt 

évig, köteles archiválni annak a beszerzésnek az odaíté-

lésére vonatkozó írásos indoklást is, amelyre a jelen tör-

vény nem vonatkozik. 

(5) A közbeszerző és beszerző, az Európai Bizottság, a 

hivatal, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Versenyhiva-

tala, a bíróságok és bűnüldöző szervek valamint további 

ellenőrző szervek kérésére köteles rendelkezésre bocsá-

tani a 3. bekezdés szerinti jelentést vagy a teljes doku-

mentációt, ha a törvény így rendelkezik. 

 

l) odôvodnenie použitia iných ako elektronických 

prostriedkov komunikácie, 

m) zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatre-

nia, 

n) opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapo-

jením záujemcov alebo uchádzačov na účely prí-

pravy postupu verejného obstarávania. 

(4) Obstarávateľ je povinný uchovávať písomné odô-

vodnenie zadania zákazky, na ktorú sa nevzťahuje tento 

zákon, po dobu piatich rokov od uzavretia zmluvy. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie 

predložia správu podľa odseku 3 alebo kompletnú doku-

mentáciu Európskej komisii, úradu, Protimonopolnému 

úradu Slovenskej republiky, súdom a orgánom činným 

v trestnom konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom, 

ak tak ustanovuje zákon. 

 

25. § 

Az előkészítő piaci konzultáció és az érdeklődő  

vagy pályázók előzetes bekapcsolódása 

(1) A közbeszerző vagy beszerző a közbeszerzési eljárás 

megkezdése előtt piaci konzultációt valósíthat meg, a 

tervezett közbeszerzési folyamat előkészítése és a gaz-

dasági szereplők tájékoztatása céljából. A közbeszerző 

vagy beszerző ebből a célból tanácsot kérhet vagy taná-

csot fogadhat el független szakértőktől, független intéz-

ményektől vagy piaci szereplőktől, melyet felhasználhat 

a közbeszerzés tervezése és megvalósítása folyamán, ha 

ezzel nem sérül a gazdasági verseny, sem pedig a meg-

különböztetés-mentesség és az átláthatóság elve. 

(2) Ha az érdeklődő, pályázó vagy gazdasági szereplő az 

érdeklődővel vagy pályázóval kapcsolatban a közbe-

szerzőnek vagy beszerzőnek tanácsot adott, beleértve az 

1. bekezdés szerinti konzultációt, vagy ha más módon 

vett részt a közbeszerzési folyamat előkészítésében, a 

közbeszerző vagy beszerző megfelelő intézkedéseket fo-

gad el arra vonatkozólag, hogy az adott érdeklődő vagy 

pályázó részvételével ne sérüljön a gazdasági verseny. 

(3) A 2. bekezdés szerinti intézkedések közé tartozik el-

sősorban a releváns információk közlése a többi érdek-

lődővel vagy pályázóval, melyeket az érdeklődő, pá-

lyázó vagy gazdasági szereplő részvételével kapcsolat-

ban az érdeklődővel vagy pályázóval cseréltek a közbe-

szerzési folyamat előkészítése során, vagy azon infor-

mációké, melyek az érdeklődő, pályázó vagy gazdasági 

szereplő előtt az érdeklődővel vagy pályázóval kapcso-

latban előjöttek, beleértve az ajánlatok benyújtására 

szánt megfelelő határidő megállapítását is. A közbe-

szerző vagy beszerző a közbeszerzési felhívásban, a pá-

lyázati felhívásként használt hirdetményben, koncesz-

sziós hirdetményben, tervpályázati kiírásban vagy ver-

senytárgyalási felhívásban értékhatár alatti beszerzés 

  § 25 

Prípravné trhové konzultácie  

a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov 

(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pred 

začatím postupu verejného obstarávania uskutočniť tr-

hové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania 

hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verej-

ného obstarávania. Verejný obstarávateľ alebo obstará-

vateľ môže na tento účel najmä požiadať o radu alebo 

prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých in-

štitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri 

plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstaráva-

nia, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší 

princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti. 

(2) Ak záujemca, uchádzač alebo hospodársky subjekt 

so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi poskytol 

verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi radu 

vrátane konzultácie podľa odseku 1 alebo ak sa iným 

spôsobom podieľal na príprave postupu verejného obsta-

rávania, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príjme 

primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu 

alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 

(3) Medzi opatrenia podľa odseku 2 patrí najmä ozná-

menie príslušných informácií ostatným záujemcom 

alebo uchádzačom, ktoré sa vymenili v súvislosti s účas-

ťou záujemcu, uchádzača alebo hospodárskeho subjektu 

so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi na príprave 

postupu verejného obstarávania alebo informácií, ktoré 

z účasti záujemcu, uchádzača alebo hospodárskeho sub-

jektu so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyp-

lynuli, vrátane určenia primeranej lehoty na predklada-

nie ponúk. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uve-

die v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 

oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o 

koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo 
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esetén feltünteti, a honlap címét, amelyen a szükséges 

információk hozzáférhetők. 

 

 

výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zá-

kazku, internetovú adresu, na ktorej sú príslušné infor-

mácie dostupné. 

 

 

MÁSODIK RÉSZ 

Az értékhatár feletti beszerzések  

és értékhatár feletti koncessziók  

meghirdetésének folyamatai  

 

ELSŐ FEJEZET 

Közös eljárási rendelkezések 

 

A közbeszerzési eljárásban használatos értesítők 

 

26. § 

(1) A közbeszerzési eljárásban használatos értesítőket a 

közbeszerző és beszerző megküldi az Európai Unió Ki-

adóhivatalának (a továbbiakban csak „kiadóhivatal”) és 

a hivatalnak nyilvánosságra hozatal céljából. 

(2) Az előzetes értesítés és a rendszeres tájékoztató jel-

legű értesítések a közbeszerző vagy beszerző profiljában 

is közzétehetők. Az előzetes értesítés közzététele vagy a 

rendszeres tájékoztató jellegű értesítés profilban történő 

közzététele előtt értesítést küldenek a kiadóhivatalnak 

vagy hivatalnak arról, hogy ebben a formában lesz köz-

zétéve. Az előzetes értesítést és a rendszeres tájékoztató 

jellegű értesítést nem szabad közzétenni a profilban ad-

dig, amíg nem került sor a profilban történő közzétételé-

ről szóló értesítés elküldésére a kiadóhivatalnak. Az elő-

zetes értesítésben és a rendszeres tájékoztató jellegű ér-

tesítésben a közbeszerző és beszerző feltünteti a profil-

ban történő közzétételéről szóló, kiadóhivatalnak elkül-

dött, értesítés elküldésének dátumát. 

(3) A közbeszerzés eredményéről szóló értesítés a köz-

beszerző és beszerző 

a) a szerződés, keret-megállapodás és koncessziós 

szerződés megkötésétől számított 30 napon belül 

küldi meg, 

b) haladéktalanul megküldi, az olyan közbeszerzés 

megszüntetéséről szóló döntés meghozatala után, 

amely közbeszerzési felhívás, a pályázati felhívás-

ként használt hirdetmény, koncessziós hirdetmény 

vagy tervpályázati kiírás tárgyát képezte. 

(4) A 18. § 1. bek. b) és c) pontjai szerinti, a szerződés, 

keret-megállapodás és koncessziós szerződés módosítá-

sáról szóló értesítést a közbeszerző és beszerző, a szer-

ződés, keretmegállapodás és koncessziós szerződés mó-

dosítását követő 30 napon belül küldi meg. 

(5) A közbeszerző és beszerző nem köteles a kiadóhiva-

talnak elküldeni a közbeszerzés eredményéről szóló ér-

tesítést, ha keretmegállapodás alapján megkötött szerző-

  DRUHÁ ČASŤ 

Postupy zadávania  

nadlimitných zákaziek  

a nadlimitných koncesií 

 

PRVÁ HLAVA 

Spoločné procesné ustanovenia 

 

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní 

 

§ 26 

(1) Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní ve-

rejný obstarávateľ a obstarávateľ posielajú Úradu pre 

úradné publikácie Európskej únie (ďalej len „publikačný 

úrad“) a úradu na uverejnenie. 

(2) Predbežné oznámenie a pravidelné informatívne 

oznámenie možno uverejniť v profile verejného obstará-

vateľa alebo v profile obstarávateľa. Pred uverejnením 

predbežného oznámenia alebo pravidelného informatív-

neho oznámenia v profile sa pošle publikačnému úradu 

a úradu oznámenie o tom, že bude uverejnené touto for-

mou. Predbežné oznámenie alebo pravidelné informa-

tívne oznámenie sa nesmie uverejniť v profile pred 

odoslaním oznámenia o jeho uverejnení v profile publi-

kačnému úradu. V predbežnom oznámení a v pravidel-

nom informatívnom oznámení verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ uvedú dátum odoslania oznámenia o jeho 

uverejnení v profile publikačnému úradu. 

(3) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošlú 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

a) do 30 dní po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody a 

koncesnej zmluvy, 

b) bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného 

obstarávania, ktoré bolo predmetom oznámenia o 

vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použi-

tého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii alebo 

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov. 

(4) Oznámenie o zmene zmluvy, rámcovej dohody a 

koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) pošlú 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ do 30 dní po zmene 

zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní 

posielať publikačnému úradu oznámenia o výsledku ve-

rejného obstarávania, ak ide o zmluvy uzavreté na zá-

klade rámcovej dohody. Úradu posielajú oznámenia o 

výsledku verejného obstarávania, ak ide o zmluvy uzav-
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désekről van szó. Az értesítőt a közbeszerzés eredmé-

nyéről, ha keretmegállapodás alapján megkötött szerző-

désekről van szó, a hivatalnak tömegesen, negyedéven-

ként, mindig a negyedév végét követő 30 napon belül 

küldi meg. 

(6) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzés eredmé-

nyéről szóló értesítést a dinamikus beszerzési rendszer 

keretében megkötött minden szerződés megkötése után 

30 napon belül, vagy tömegesen, negyedévenként, min-

dig a negyedév végét követő 30 napon belül küldi meg a 

hivatalnak. 

(7) Ha a közbeszerző vagy beszerző úgy ítéli meg a be-

szerzést vagy koncessziót, hogy annak meghirdetésekor 

nem köteles értesítőt közzétenni a közbeszerzési felhí-

vás, a pályázati felhívásként használt hirdetmény, kon-

cessziós hirdetmény vagy tervpályázati kiírás meghirde-

téséről, a kiadóhivatalnak és hivatalnak közzétételre a 

szerződéskötési szándéknyilatkozatot küldheti el. Ha a 

közbeszerző és beszerző közvetlen tárgyalásos eljárást 

alkalmaz, köteles megküldeni a kiadóhivatalnak és a hi-

vatalnak a szerződéskötési szándéknyilatkozatot; ez nem 

érvényes, ha rendkívüli esemény miatti közvetlen tár-

gyalásos eljárásról van szó. A közbeszerző és beszerző a 

szerződéskötési szándéknyilatkozatban elsősorban a kö-

vetkezőket tünteti fel: 

a) a közbeszerző vagy beszerző megnevezése, szék-

helyének címe és elérhetőségei, 

b) a beszerzés vagy koncesszió tárgyának leírása és 

teljes értéke, 

c) a szándék indoklása, amiért a szerződéskötésre, 

keret-megállapodásra vagy koncessziós szerződés 

megkötésére közbeszerzési eljárás meghirdetése, pá-

lyázati felhívásként használt hirdetmény, koncesszi-

óról szóló hirdetmény vagy versenypályázat meghir-

detéséről szóló értesítő közzététele nélküli eljárásban 

kerül sor, 

d) a beszállító vagy érdeklődő megnevezése, székhe-

lyének címe és elérhetőségei, akivel szerződést, ke-

retmegállapodást vagy koncessziós szerződést fog 

kötni, 

e) további szükséges információk. 

(8) A közbeszerző és beszerző profiljában használt köz-

beszerzésről szóló értesítőkben a személyes adatokat a 

következő terjedelemben lehet feltüntetni: családi és ke-

resztnév, lakcím, születési dátum, ha azonosító szám 

nem került kiadásra, e-mail cím és telefonszám. 

(9) A közbeszerző és beszerző nem köteles közzétenni 

azokat az információkat a közbeszerzés eredményéről, 

melyek közzététele a törvénnyel vagy közérdekkel el-

lentétes lenne, más személyek jogos érdekeit károsít-

hatná vagy a gazdasági versenyt akadályozná. 

 

reté na základe rámcovej dohody hromadne za každý ka-

lendárny štvrťrok do 30 dní po skončení kalendárneho 

štvrťroka. 

(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošlú oznámenie 

o výsledku verejného obstarávania do 30 dní po uzavretí 

každej zmluvy v rámci dynamického nákupného sys-

tému alebo hromadne za každý kalendárny štvrťrok do 

30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. 

(7) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje 

zákazku alebo koncesiu za takú, pri ktorej zadávaní nie 

je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, 

oznámenie o koncesii alebo oznámenie o vyhlásení sú-

ťaže návrhov, môže poslať publikačnému úradu a úradu 

na uverejnenie oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu. 

Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použijú priame 

rokovacie konanie, sú povinní poslať publikačnému 

úradu a úradu oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu; to 

neplatí, ak ide o priame rokovacie konanie z dôvodu mi-

moriadnej udalosti. V oznámení o zámere uzavrieť 

zmluvu verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú najmä 

a) názov, adresu a kontaktné údaje verejného obsta-

rávateľa alebo obstarávateľa, 

b) opis predmetu a celkovú hodnotu zákazky alebo 

koncesie, 

c) odôvodnenie zámeru uzavrieť zmluvu, rámcovú 

dohodu alebo koncesnú zmluvu bez uverejnenia 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 

oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia 

o koncesii alebo oznámenia o vyhlásení súťaže návr-

hov, 

d) názov, adresu a kontaktné údaje dodávateľa alebo 

záujemcu, s ktorým uzavrie zmluvu, rámcovú do-

hodu alebo koncesnú zmluvu, 

e) ďalšie potrebné informácie. 

(8) V oznámeniach používaných vo verejnom obstará-

vaní, v profile verejného obstarávateľa a v profile obsta-

rávateľa možno osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo 

pridelené identifikačné číslo, e-mailová adresa a tele-

fónne číslo. 

(9) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemusia uverej-

niť určité informácie o výsledku verejného obstarávania, 

ktorých uverejnenie by mohlo byť v rozpore so záko-

nom, s verejným záujmom, mohlo by poškodiť opráv-

nené záujmy iných osôb alebo by bránilo hospodárskej 

súťaži. 

 

27. §   § 27 
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(1) A közbeszerző és beszerző kidolgozza és megküldi a 

kiadóhivatalnak és a hivatalnak a közbeszerzésben hasz-

nálatos közleményt, elektronikusan, a kiadóhivatal hon-

lapján és a hivatal honlapján hozzáférhető adattovábbí-

tási formátumban és eljárással. A közbeszerzésben hasz-

nált értesítő megküldésének dátumát a közbeszerző és 

beszerző igazolja. 

(2) A közbeszerzésben használatos közleményt meg le-

het jelentetni az értesítőben, annak európai közlönyben 

történő megjelenése előtt, éspedig leghamarább a közbe-

szerzésben használatos értesítő kiadóhivatal általi átvé-

telének igazolása után 48 óra elteltével, ha a kiadóhivatal 

ezen határidő alatt nem jelenti be annak megjelentetését. 

(3) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzésben hasz-

nálatos értesítő, közlönyben történő megjelentetésének 

céljából a 2. bekezdés szerint, köteles a hivatal honlap-

ján hozzáférhető módon jelenteni a közbeszerzésben 

használatos értesítő megjelenésének dátumát, amelyet 

az európai közlönyben való megjelentetésre küldött el, 

és amelyet a közbeszerzőnek vagy beszerzőnek a kiadó-

hivatal jelzett, vagy az arról szóló információt, hogy a 

kiadóhivatal a 2. bekezdés szerinti határidőre nem je-

lezte a közbeszerzőnek vagy beszerzőnek a közbeszer-

zésben használatos értesítő megjelenésének dátumát, ha 

a hivatal a közbeszerzésben használatos értesítő megje-

lentetésére az európai közlönyben nem nyújt olyan szol-

gáltatást, amely lehetővé teszi az ilyen értesítő közvetlen 

elektronikus előterjesztését. 

(4) A hivatalnak megküldött közbeszerzésben használa-

tos értesítő nem tartalmazhat más információkat, mint 

azokat, amelyek a kiadóhivatalnak megküldött közbe-

szerzésben használatos értesítőben fel voltak tüntetve 

vagy a profilban meg lettek jelentetve. A kiadóhivatal-

nak megküldött közbeszerzésben használatos értesítő el-

küldésének vagy a profilban való megjelentetésének dá-

tumát szintúgy nem szabad megváltoztatni. 

(5) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzési eljárás-

ban használatos értesítők közzétételével megegyező mó-

don tehetik közzé azokat az értesítéseket is, amelyeket 

nem kötelesek közzétenni. 

(6) A kiadóhivatal az európai közlönyben a hivatal pedig 

a közlönyben biztosítja az értesítés tartós közzétételét, 

amellyel dinamikus beszerzési rendszert hoznak létre, a 

dinamikus beszerzési rendszer teljes fennállási ideje 

alatt. 

 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú a po-

šlú oznámenie používané vo verejnom obstarávaní pub-

likačnému úradu a úradu elektronicky vo formáte a po-

stupmi na prenos dostupnými na webovom sídle publi-

kačného úradu a na webovom sídle úradu. Dátum odo-

slania oznámenia používaného vo verejnom obstarávaní 

preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ. 

(2) Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní 

možno uverejniť vo vestníku pred jeho uverejnením v 

európskom vestníku, a to najskôr po uplynutí 48 hodín 

po potvrdení prijatia oznámenia používaného vo verej-

nom obstarávaní publikačným úradom, ak publikačný 

úrad v tejto lehote neoznámi jeho uverejnenie. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní ozná-

miť úradu na účely uverejnenia oznámenia používaného 

vo verejnom obstarávaní vo vestníku podľa odseku 2, 

spôsobom dostupným na webovom sídle úradu, dátum 

uverejnenia oznámenia používaného vo verejnom obsta-

rávaní poslaného na uverejnenie v európskom vestníku, 

ktorý verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 

oznámil publikačný úrad alebo informáciu, že publi-

kačný úrad v lehote podľa odseku 2 neoznámil verej-

nému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi dátum uve-

rejnenia oznámenia používaného vo verejnom obstará-

vaní, ak úrad na uverejnenie oznámenia používaného vo 

verejnom obstarávaní v európskom vestníku neposky-

tuje službu priameho elektronického predkladania také-

hoto oznámenia. 

(4) Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní 

odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako 

tie, ktoré boli uvedené v oznámení používanom vo ve-

rejnom obstarávaní odoslanom publikačnému úradu 

alebo uverejnené v profile. Dátum odoslania oznámenia 

používaného vo verejnom obstarávaní publikačnému 

úradu alebo uverejnenia v profile sa rovnako nesmie me-

niť. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uverejňo-

vať rovnakým spôsobom ako oznámenia používané vo 

verejnom obstarávaní aj oznámenia, ktoré nie sú povinní 

uverejňovať. 

(6) Publikačný úrad zabezpečuje v európskom vestníku 

a úrad zabezpečuje vo vestníku trvalé uverejnenie ozná-

menia, ktorým sa zriaďuje dynamický nákupný systém, 

počas doby trvania dynamického nákupného systému. 

 

28. § 

A beszerzések részekre osztása 

(1) A közbeszerző és beszerző a beszerzést vagy kon-

cessziót különálló részekre oszthatja, miközben a közbe-

szerzési felhívásban, a pályázati felhívásként használt 

hirdetményben vagy a koncessziós hirdetményben meg-

  § 28 

Rozdelenie zákaziek na časti 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu rozdeliť 

zákazku alebo koncesiu na samostatné časti, pričom v 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení 

použitom ako výzva na účasť alebo v oznámení o kon-

cesii určia veľkosť a predmet takýchto častí a uvedú, či 
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határozzák ezen részek nagyságát és tárgyát és feltünte-

tik, hogy az ajánlatot egy részre, több részre vagy az ösz-

szes részre lehet-e előterjeszteni. 

(2) Ha a közbeszerző nem osztja részekre a beszerzést, 

ennek indoklását feltünteti a közbeszerzési felhívásban 

vagy a beszerzésről szóló jelentésben; ez a kötelezettség 

nem vonatkozik a koncesszió meghirdetésére. 

(3) Ha az ajánlatot több részre vagy az összes részre is 

elő lehet terjeszteni, a közbeszerző és beszerző korlátoz-

hatja a részek számát, amelyeket egy pályázónak oda le-

het ítélni. Az egy pályázónak odaítélhető részek maxi-

mális számát a közbeszerző és beszerző feltünteti a köz-

beszerzési felhívásban, a pályázati felhívásként használt 

hirdetményben vagy a koncessziós hirdetményben. A 

közbeszerző és beszerző a pályázati dokumentációban 

vagy a koncessziós dokumentációban meghatározza 

azokat az objektív és megkülönböztetés-mentes szabá-

lyokat, amelyeket azon részek meghatározására alkal-

maz, amelyeket egy pályázónak ítélnek oda, ha az aján-

latok kiértékelésének kritériumai alapján több rész ese-

tében is sikeres lenne, mint az odaítélhető részek meg-

határozott maximális száma.  

(4) Ha egy pályázónak több részt lehet odaítélni, a köz-

beszerző és beszerző olyan beszerzéseket vagy koncesz-

sziókat hirdethet meg, amelyek több részt vagy az összes 

részt kombinálják, ha a közbeszerzési felhívásban, a pá-

lyázati felhívásként használt hirdetményben vagy a kon-

cessziós hirdetményben feltüntetik ezt a lehetőséget, és 

egyúttal feltüntetik azokat a részeket vagy részek cso-

portjait, melyeket kombinálni lehet. A közbeszerző és 

beszerző a pályázati dokumentációban vagy koncessziós 

dokumentációban feltünteti azokat az objektív és meg-

különböztetés-mentes szabályokat, amelyeket a pályázat 

vagy koncesszió azon részeinek meghatározására alkal-

maz, amelyeket egy pályázónak ítélnek oda. 

 

ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí 

alebo všetky časti. 

(2) Ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, 

odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania alebo v správe o zákazke; táto povinnosť sa 

nevzťahuje na zadávanie koncesie. 

(3) Ak ponuky možno predložiť na niekoľko častí alebo 

všetky časti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu 

obmedziť počet častí, ktoré možno zadať jednému uchá-

dzačovi. Maximálny počet častí, ktoré možno zadať jed-

nému uchádzačovi, verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 

oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo oznámení 

o koncesii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v 

súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii 

objektívne a nediskriminačné pravidlá, ktoré uplatnia na 

určenie častí, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi, ak 

by na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bol ús-

pešný vo viacerých častiach, ako je určený maximálny 

počet. 

(4) Ak jednému uchádzačovi možno zadať niekoľko 

častí, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zadať 

zákazky alebo koncesie, ktoré kombinujú niekoľko častí 

alebo všetky časti, ak v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž 

alebo oznámení o koncesii uvedú túto možnosť a záro-

veň uvedú časti alebo skupiny častí, ktoré možno kom-

binovať. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v 

súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii 

objektívne a nediskriminačné pravidlá, ktoré uplatnia na 

určenie častí zákazky alebo koncesie, ktoré sa zadajú 

jednému uchádzačovi. 

 

29. § 

A közbeszerzési eljárások  

értékhatár feletti beszerzések esetén 

A közbeszerzési eljárások értékhatár feletti beszerzések 

esetén a következők: 

a) nyílt pályázat, 

b) meghívásos pályázat, 

c) tárgyalásos eljárás közzététellel, 

d) versenypárbeszéd, 

e) innovatív partnerség, 

f) közvetlen tárgyalásos eljárás. 

 

  § 29 

Postupy vo verejnom obstarávaní  

pri nadlimitných zákazkách 

Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zá-

kazkách sú 

a) verejná súťaž, 

b) užšia súťaž, 

c) rokovacie konanie so zverejnením, 

d) súťažný dialóg, 

e) inovatívne partnerstvo, 

f) priame rokovacie konanie. 

 

30. § 

Vegyes beszerzések 

(1) Azt a beszerzést, melynek tárgya építési munkálatok 

kivitelezése és áruszállítás, építési munkálatok kivitele-

zése és szolgáltatásnyújtás vagy építési munkálatok ki-

  § 30 

Zmiešané zákazky 

(1) Zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie staveb-

ných prác a dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 

prác a poskytnutie služby alebo uskutočnenie staveb-
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vitelezése, áruszállítás és szolgáltatásnyújtás, a beszer-

zés fő tárgyára érvényes eljárás alkalmazásával kell 

meghirdetni. 

(2) Az 1. sz. mellékletben szereplő szolgáltatást és más 

szolgáltatást magában foglaló, valamint a szolgáltatást 

és árut magában foglaló beszerzést azok szerint a szabá-

lyok szerint kell meghirdetni, melyek a beszerzés felté-

telezhetőleg legnagyobb értékű tárgyára vonatkoznak. 

(3) Az elválaszthatatlanul összekapcsolódó és objektíve 

oszthatatlan egységet alkotó részeket magában foglaló 

beszerzést, a beszerzés fő tárgyára érvényes eljárás sze-

rint kell koordinálni, ha a jelen törvény másként nem 

rendelkezik.  

(4) Ha a közbeszerző vagy beszerző úgy dönt, hogy a 

beszerzés objektíve szétválasztható részeit különállóan 

hirdeti meg, az adott részre érvényes szabályok és folya-

matok szerint jár el. 

(5) Ha a beszerző úgy dönt, hogy minden különálló te-

vékenység céljából külön beszerzést hirdet meg, minden 

különálló rész meghirdetésére olyan eljárást határoz 

meg, amely figyelembe veszi az adott különálló rész jel-

lemzőit. 

(6) Ha az objektíve szétválasztható részekre bontható 

beszerzés, olyan részt tartalmaz, amelyre az értékhatár 

feletti, közbeszerző általi beszerzési eljárás vonatkozik, 

a beszerzést ezzel az eljárással kell meghirdetni, tekintet 

nélkül a többi rész feltételezett értékére, ha a jelen tör-

vény másként nem rendelkezik. 

(7) A 9. § 3–9. bek. szerinti tevékenységet érintő, objek-

tíve szétválasztható részekre bontható beszerzésre, az ér-

tékhatár feletti, beszerző általi beszerzési eljárás vonat-

kozik, tekintet nélkül azon részek feltételezett értékére, 

amelyekre a jelen törvény szerint más szabályok és fo-

lyamatok vonatkoznának, ha a jelen törvény másként 

nem rendelkezik. 

(8) Az objektíve szétválasztható részekre bontható be-

szerzés esetén, amely a9. § 3–9. bek. szerinti tevékeny-

séget érintő részt foglal magába, a közbeszerző az érték-

határ feletti, beszerző általi beszerzési eljárások szabá-

lyait alkalmazza, ha a jelen törvény másként nem ren-

delkezik. 

(9) Azon beszerzés esetében, amely polgári beszerzés 

elemeit és koncesszió elemeit is tartalmazza, és melynek 

részei objektíve szétválaszthatók, a közbeszerző az ér-

tékhatár feletti, közbeszerző általi beszerzés meghirde-

tésének eljárását alkalmazza, ha a polgári beszerzés fel-

tételezett értéke egyenlő vagy nagyobb, mint az 5. § 2. 

bek. szerinti értékhatár. 

(10) Azon beszerzés esetében, amely polgári beszerzés 

elemeit és koncesszió elemeit is tartalmazza, és melynek 

részei objektíve szétválaszthatók, a beszerző az értékha-

tár feletti, beszerző általi beszerzés meghirdetésének el-

járását alkalmazza, ha a polgári beszerzés feltételezett 

ných prác, dodanie tovaru a poskytnutie služby sa za-

dáva použitím postupu platného pre hlavný predmet zá-

kazky. 

(2) Zákazka zahŕňajúca službu uvedenú v prílohe č. 1 a 

inú službu a zákazka zahŕňajúca službu a tovar sa zadáva 

podľa pravidiel platných pre tú časť predmetu zákazky, 

ktorej predpokladaná hodnota je najvyššia. 

(3) Zákazka zahŕňajúca časti, ktoré sú neoddeliteľne 

spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa riadi 

postupom platným pre hlavný predmet zákazky, ak tento 

zákon neustanovuje inak. 

(4) Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ roz-

hodne samostatne zadávať časti zákazky, ktoré sú objek-

tívne oddeliteľné, postupuje podľa pravidiel a postupov 

platných pre príslušnú časť. 

(5) Ak sa obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať zá-

kazky na účely každej samostatnej činnosti, pri určení 

postupu, ktorý použije na zadávanie každej samostatnej 

časti, musí zohľadniť charakteristické vlastnosti prísluš-

nej samostatnej činnosti. 

(6) Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, za-

hŕňajúca časť, na ktorú sa vzťahuje postup zadávania 

nadlimitnej zákazky verejným obstarávateľom, sa za-

dáva týmto postupom bez ohľadu na predpokladanú 

hodnotu ostatných častí, ak tento zákon neustanovuje 

inak. 

(7) Zákazka týkajúca sa činnosti podľa § 9 ods. 3 až 9, 

ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, sa zadáva postu-

pom zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom 

bez ohľadu na predpokladanú hodnotu častí, na ktoré by 

sa vzťahovali iné pravidlá a postupy podľa tohto zákona, 

ak tento zákon neustanovuje inak. 

(8) Pri zákazke, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a 

ktorá zahŕňa časť týkajúcu sa činnosti podľa § 9 ods. 3 

až 9, verejný obstarávateľ použije postup zadávania nad-

limitných zákaziek obstarávateľom, ak tento zákon neu-

stanovuje inak. 

(9) Pri zákazke, ktorá zahŕňa prvok civilnej zákazky a 

prvok koncesie a ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, 

verejný obstarávateľ použije postup zadávania nadlimit-

ných zákaziek verejným obstarávateľom, ak predpokla-

daná hodnota časti civilnej zákazky je rovná alebo vyš-

šia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2. 

(10) Pri zákazke, ktorá zahŕňa prvok civilnej zákazky a 

prvok koncesie a ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, 

obstarávateľ použije postup zadávania nadlimitných zá-

kaziek obstarávateľom, ak predpokladaná hodnota časti 

civilnej zákazky je rovná alebo vyššia ako finančný limit 

podľa § 5 ods. 2. 

(11) Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne zadať zá-

kazku, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej 

predmetom je aj časť, na ktorú sa nevzťahuje tento zá-

kon okrem § 1 ods. 2 písm. a), zákazka sa zadáva použi-

tím postupu zadávania nadlimitných zákaziek verejným 
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értéke egyenlő vagy nagyobb, mint az 5. § 2. bek. sze-

rinti értékhatár. 

(11) Ha a közbeszerző olyan beszerzés meghirdetéséről 

dönt, melynek részei objektíve szétválaszthatók, és 

melynek tárgya olyan rész is, melyre az 1. § 2. bek. a) 

pontja kivételével a jelen törvény nem vonatkozik, a be-

szerzés meghirdetésekor az értékhatár feletti, közbe-

szerző által meghirdetett beszerzés eljárását kell alkal-

mazni, ha annak egy részét ezzel az eljárással kell koor-

dinálni. 

(12) Ha a beszerző olyan beszerzés meghirdetéséről 

dönt, melynek részei objektíve szétválaszthatók, és 

melynek tárgya olyan rész is, melyre az 1. § 2. bek. a) 

pontja kivételével a jelen törvény nem vonatkozik, a be-

szerzés meghirdetésekor az értékhatár feletti, beszerző 

által meghirdetett beszerzés eljárását kell alkalmazni, ha 

annak egy részét ezzel az eljárással kell koordinálni. 

(13) A beszerzés a biztonsági és védelmi szféra beszer-

zési eljárásrendje szerint zajlik, ha annak tárgya áru, épí-

tési munka vagy szolgáltatás a 3. § 6. bekezdése szerint, 

és egyben áru, építési munka vagy szolgáltatás a 3. § 5. 

bekezdése szerint, amennyiben annak különböző részei 

szétválaszthatatlanul tartoznak egybe és objektíve egyet-

len oszthatatlan egységet alkotnak. 

(14) A beszerzés nem igazodik a jelen törvény szerinti 

beszerzési eljárásokhoz, ha annak tárgya áru, építési 

munka vagy szolgáltatás a 3. § 6. bekezdése szerint, és 

egyben áru, építési munka vagy szolgáltatás, melyre az 

1. § 2. bek. a) pontja vonatkozik, amennyiben annak kü-

lönböző részei szétválaszthatatlanul tartoznak egybe és 

objektíve egyetlen oszthatatlan egységet alkotnak. 

(15) A beszerzés, melynek részei objektíve szétválaszt-

hatóak és melynek tárgya egy olyan rész is, melyre az 1. 

§ 2. bek. a) pontja vonatkozik, nem igazodik a jelen tör-

vény szerinti eljárásrendhez, ha az egyetlen beszerzés 

meghirdetése objektív okokkal megalapozott. 

(16) A beszerzés, melynek részei objektíve szétválaszt-

hatóak és melynek tárgya áru, építési munkálatok vagy 

szolgáltatás a 3. § 6. bek. szerint és egyúttal áru, építési 

munkálatok vagy szolgáltatás a 3. § 5. bek. szerint, a biz-

tonsági és védelmi szféra beszerzési eljárásrendjéhez 

igazodik, ha az egyetlen beszerzés meghirdetése objek-

tív okokkal megalapozott. 

(17) A 9. § 3–9. bek. szerinti, több tevékenységet magá-

ban foglaló beszerzés vagy a 9. § 3–9. bek. szerinti tevé-

kenységet és más tevékenységet magában foglaló be-

szerzés, azon szabályokhoz igazodik, amelyek az elsőd-

legesen megállapított tevékenységre vonatkoznak. 

(18) A 9. § 3–9. bek. szerinti, több tevékenységet magá-

ban foglaló beszerzést vagy a 9. § 3–9. bek. szerinti te-

vékenységet és más tevékenységet magában foglaló ve-

gyes beszerzést, mely esetében nem lehet objektíve 

megállapítani azt a tevékenységet, amelyre elsődlegesen 

obstarávateľom, ak jej časť sa má riadiť týmto postu-

pom. 

(12) Ak sa obstarávateľ rozhodne zadať zákazku, ktorej 

časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je aj 

časť, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon okrem § 1 ods. 

2 písm. a), zákazka sa zadáva použitím postupu zadáva-

nia nadlimitných zákaziek obstarávateľom, ak jej časť sa 

má riadiť týmto postupom. 

(13) Zákazka sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek 

v oblasti obrany a bezpečnosti, ak jej predmetom je to-

var, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 6 a sú-

časne tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 

5, ak jej rôzne časti sú neoddeliteľne spojené a objek-

tívne tvoria nedeliteľný celok. 

(14) Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak 

jej predmetom je tovar, stavebné práce alebo služba 

podľa § 3 ods. 6 a súčasne tovar, stavebné práce alebo 

služba, na ktorú sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. a), ak jej 

rôzne časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria 

nedeliteľný celok. 

(15) Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a 

ktorej predmetom je aj časť, na ktorú sa vzťahuje § 1 

ods. 2 písm. a), sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, 

ak zadanie jedinej zákazky je opodstatnené objektív-

nymi dôvodmi. 

(16) Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a 

ktorej predmetom je tovar, stavebné práce alebo služba 

podľa § 3 ods. 6 a súčasne tovar, stavebné práce alebo 

služba podľa § 3 ods. 5, sa riadi postupom pre zadávanie 

zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak zadanie je-

dinej zákazky je opodstatnené objektívnymi dôvodmi. 

(17) Zákazka zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 

ods. 3 až 9 alebo zákazka zahŕňajúca činnosť podľa § 9 

ods. 3 až 9 a inú činnosť, sa riadi pravidlami platnými 

pre činnosť, na ktorú je primárne určená. 

(18) Zákazka zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 

ods. 3 až 9 alebo zmiešaná zákazka zahŕňajúca činnosť 

podľa § 9 ods. 3 až 9 a inú činnosť, pri ktorej nie je ob-

jektívne možné určiť činnosť, na ktorú je primárne ur-

čená, sa zadáva použitím postupu zadávania nadlimit-

ných zákaziek 

a) verejným obstarávateľom, ak sa na jednu z čin-

ností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje postup 

zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom a 

na ďalšie činnosti sa vzťahuje postup zadávania nad-

limitných zákaziek verejným obstarávateľom, 

b) obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú 

je zákazka určená, vzťahuje tento postup a na ďalšie 

činnosti sa vzťahujú pravidlá pre zadávanie koncesií, 

c) obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú 

je zákazka určená, vzťahuje tento postup a ďalšie 

činnosti sa neriadia postupmi podľa tohto zákona. 
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szánják, az értékhatár feletti beszerzések eljárásrendje 

szerint kell meghirdetni 

a) közbeszerző által, ha a tevékenységek közül az 

egyikre, melyre a beszerzést szánják, a beszerző által 

meghirdetett, értékhatár feletti beszerzés eljárás-

rendje vonatkozik, a további tevékenységekre pedig 

a közbeszerző által meghirdetett, értékhatár feletti 

beszerzés eljárásrendje vonatkozik, 

b) beszerző által, ha a tevékenységek közül az 

egyikre, melyre a beszerzést szánják, ez az eljárás-

rend vonatkozik, a többire pedig a koncessziók meg-

hirdetésének szabályai vonatkoznak, 

c) beszerző által, ha a tevékenységek közül az 

egyikre, melyre a beszerzést szánják, ez az eljárás-

rend vonatkozik, a többi pedig nem igazodik jelen 

törvény szerinti eljárásrendhez.  

(19) a 9. § 3–9. bek. szerinti tevékenységet, és olyan te-

vékenységet magában foglaló beszerzést, amelyre nem 

vonatkozik a védelmi és biztonsági szférába tartozó be-

szerzések eljárásrendje, a védelmi és biztonsági szférába 

tartozó beszerzések eljárásrendje szerint kell meghir-

detni, ha az egyetlen beszerzés meghirdetése objektív 

okokkal megalapozott. 

(20) A beszerzés nem igazodik a jelen törvény szerinti 

eljárásrendhez, ha a 9. § 3–9. bek. szerinti tevékenységet 

foglalja magába és olyan tevékenységet, melyre az 1. § 

2. bek. a) pontja vonatkozik, ha az egyetlen beszerzés 

meghirdetése objektív okokkal megalapozott. 

(21) A beszerzés nem igazodik a jelen törvény szerinti 

eljárásrendhez, ha a 9. § 3–9. bek. szerinti tevékenységet 

foglalja magába és olyan tevékenységet, amelyre a vé-

delmi és biztonsági szférába tartozó beszerzések eljárás-

rendje vonatkozik, valamint olyan tevékenységet, 

melyre az 1. § 2. bek. a) pontja vonatkozik, ha az egyet-

len beszerzés meghirdetése objektív okokkal megalapo-

zott. 

(22) A közbeszerző és beszerző nem hirdethet meg ve-

gyes beszerzést abból a célból, hogy elkerülje a jelen tör-

vény szerinti szabályok és eljárások alkalmazását. 

 

(19) Zákazka zahŕňajúca činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a 

činnosť, na ktorú sa vzťahuje zadávanie zákaziek v ob-

lasti obrany a bezpečnosti, sa zadáva postupom zadáva-

nia zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak zadáva-

nie jedinej zákazky je opodstatnené objektívnymi dô-

vodmi. 

(20) Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak 

zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a činnosť, na ktorú 

sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. a), ak je zadávanie jedinej 

zákazky opodstatnené objektívnymi dôvodmi. 

(21) Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak 

zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a činnosť, na ktorú 

sa vzťahuje zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bez-

pečnosti a činnosť, na ktorú sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. 

a), ak je zadávanie jedinej zákazky opodstatnené objek-

tívnymi dôvodmi. 

(22) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať 

zmiešanú zákazku s cieľom vyhnúť sa použitiu pravidiel 

a postupov podľa tohto zákona. 

 

31. § 

Vegyes koncessziók 

(1) A koncesszió meghirdetése, melynek tárgya építési 

munkálatok kivitelezése és szolgáltatásnyújtás, a kon-

cesszió fő tárgyára érvényes szabályokhoz igazodik. 

(2) A koncesszió meghirdetése, melynek tárgya az 1. sz. 

mellékletben feltüntetett szolgáltatás és más szolgálta-

tás, az arra a részre érvényes szabályokhoz igazodik, 

melynek feltételezett értéke a legnagyobb. 

(3) A koncesszió meghirdetése, melynek részei elvá-

laszthatatlanul összefonódnak és objektíve oszthatatlan 

egészet alkotnak, a koncesszió fő tárgyára érvényes sza-

bályokhoz igazodik; ha olyan szerződésről van szó, 

  § 31 

Zmiešané koncesie 

(1) Zadávanie koncesie, ktorej predmetom je uskutočne-

nie stavebných prác a poskytnutie služby, sa riadi pra-

vidlami platnými pre hlavný predmet koncesie. 

(2) Zadávanie koncesie, ktorej predmetom je služba uve-

dená v prílohe č. 1 a iná služba, sa riadi pravidlami plat-

nými pre tú časť, ktorej predpokladaná hodnota je naj-

vyššia. 

(3) Zadávanie koncesie, ktorej časti sú neoddeliteľne 

spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa riadi 

pravidlami platnými pre hlavný predmet koncesie; ak 

ide o zmluvu zahŕňajúcu prvok koncesie na služby a pr-

vok zákazky na dodanie tovaru, za hlavný predmet sa 
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amely szolgáltatási koncessziós és áruszállítási beszer-

zési elemeket is tartalmaz, fő tárgynak az tekintendő, 

melynek feltételezett értéke a legnagyobb. 

(4) Ha a közbeszerző vagy beszerző úgy dönt, hogy a 

koncesszió részeit, melyek objektíve elválaszthatóak, 

külön-külön hirdeti meg, az adott részre érvényes szabá-

lyok és eljárásrend szerint jár el. 

(5) Olyan koncesszió esetében, amely koncessziós és be-

szerzési elemet is tartalmaz és melynek részei objektíve 

szétválaszthatók, a koncesszió meghirdetésének eljárás-

rendjét kell alkalmazni, tekintet nélkül az egyes részek 

feltételezett étékére, amelyekre más szabályok és eljá-

rásrend vonatkozna a jelen törvény szerint, ha a jelen tör-

vény másként nem rendelkezik. 

(6) Ha a közbeszerző vagy beszerző úgy dönt, minden 

különálló tevékenység céljára külön koncessziót hirdet 

meg, az eljárásrend meghatározása során, amelyet a 

meghirdetésre használni fog, figyelembe veszi az adott 

különálló tevékenység jellemző tulajdonságait. 

(7) A koncesszió, amely több tevékenységet is magában 

foglal a 9. § 3., 6–9. bek. szerint, vagy a 9. § 3., 6–9. bek. 

szerinti tevékenységet és más tevékenységet magában 

foglaló vegyes koncesszió, azon tevékenységre érvényes 

szabályokhoz igazodik, amelyre elsődlegesen szánják. 

(8) A több tevékenységet magában foglaló koncessziót, 

mely esetében nem lehet objektíve meghatározni azt a 

tevékenységet, melyre elsődlegesen szánják, a követke-

zők alkalmazásával kell meghirdetni: 

a) a közbeszerzőre érvényes koncesszió meghirde-

tési szabályokkal, ha a tevékenységek közül egyre, 

amelyre a koncessziót szánják, a közbeszerzőre ér-

vényes koncesszió meghirdetési szabályok vonat-

koznak, a többi tevékenységre pedig a beszerzőre ér-

vényes koncesszió meghirdetési szabályok vonat-

koznak, 

b) a közbeszerző által meghirdetett, értékhatár feletti 

beszerzés eljárásrendje szerint, ha a tevékenységek 

közül egyre, amelyre a koncessziót szánják, a kon-

cesszió meghirdetésének szabályai vonatkoznak, a 

többi tevékenységre pedig a közbeszerző által meg-

hirdetett, értékhatár feletti beszerzés eljárásrendje 

vonatkozik, 

c) a koncesszió meghirdetésének szabályai szerint, 

ha a tevékenységek közül egyre, amelyre a koncesz-

sziót szánják, a koncesszió meghirdetésének szabá-

lyai vonatkoznak, a többi tevékenységre pedig a je-

len törvény nem vonatkozik. 

(9) A koncesszió, melynek részei objektíve szétválaszt-

hatóak és melynek tárgya olyan részt is tartalmaz, 

melyre az 1. § 2. bek. a) pontja vonatkozik, nem igazodik 

a jelen törvény szerinti eljárásrendhez, ha egyetlen kon-

cesszió meghirdetése objektív okokkal van megala-

pozva. 

považuje ten, ktorého predpokladaná hodnota je najvyš-

šia. 

(4) Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ roz-

hodne samostatne zadávať časti koncesie, ktoré sú ob-

jektívne oddeliteľné, postupuje podľa pravidiel a postu-

pov platných pre príslušnú časť. 

(5) Pri koncesii, ktorá zahŕňa prvok koncesie a prvok zá-

kazky a ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, použije sa 

postup zadávania koncesie bez ohľadu na predpokla-

danú hodnotu jednotlivých častí, na ktoré by sa vzťaho-

vali iné pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ak tento 

zákon neustanovuje inak. 

(6) Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ roz-

hodne samostatne zadávať koncesiu na účely každej sa-

mostatnej činnosti, pri určení postupu, ktorý použije na 

jej zadávanie, musí zohľadniť charakteristické vlastnosti 

príslušnej samostatnej činnosti. 

(7) Koncesia zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 

ods. 3, 6 až 9 alebo zmiešaná koncesia zahŕňajúca čin-

nosť podľa § 9 ods. 3,6 až 9 a inú činnosť, sa riadi pra-

vidlami platnými pre činnosť, na ktorú je primárne ur-

čená. 

(8) Koncesia zahŕňajúca niekoľko činností, pri ktorej nie 

je objektívne možné určiť činnosť, na ktorú je primárne 

určená, sa zadáva použitím 

a) pravidiel zadávania koncesie platných pre verej-

ného obstarávateľa, ak sa na jednu z činností, na 

ktorú je koncesia určená, vzťahujú pravidlá zadáva-

nia koncesie pre verejného obstarávateľa a na ďalšiu 

činnosť sa vzťahujú pravidlá zadávania koncesie pre 

obstarávateľa, 

b) postupu zadávania nadlimitných zákaziek verej-

ným obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na 

ktorú je koncesia určená, vzťahujú pravidlá zadáva-

nia koncesie a na ďalšiu činnosť sa vzťahuje postup 

zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstará-

vateľom, 

c) pravidiel zadávania koncesie, ak sa na jednu z čin-

ností, na ktorú je koncesia určená, vzťahujú pravidlá 

zadávania koncesie a na ďalšiu činnosť sa nevzťa-

huje tento zákon. 

(9) Koncesia, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a 

ktorej predmetom je aj časť, na ktorú sa vzťahuje § 1 

ods. 2 písm. a), sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, 

ak zadanie jedinej koncesie je opodstatnené objektív-

nymi dôvodmi. 

(10) Koncesia, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a 

ktorej časť sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v 

oblasti obrany a bezpečnosti, sa riadi postupom pre za-

dávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti alebo 

postupom pre zadávanie koncesie, ak zadanie jedinej 

koncesie je opodstatnené objektívnymi dôvodmi. 

(11) Koncesia, ktorej časti sú neoddeliteľne spojené a 

objektívne tvoria nedeliteľný celok a ktorej časť sa riadi 



58 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

(10) A koncesszió, melynek részei objektíve szétválaszt-

hatóak, és melynek egy része a védelmi és biztonsági 

szféra beszerzésinek meghirdetésére vonatkozó eljárás-

rendhez igazodik, a védelmi és biztonsági szféra beszer-

zésinek meghirdetésére vonatkozó eljárásrendhez igazo-

dik vagy a koncesszió meghirdetésére vonatkozó eljá-

rásrendhez, ha egyetlen koncesszió meghirdetése objek-

tív okokkal van megalapozva. 

(11) A koncesszió, melynek részei elválaszthatatlanul 

összefonódnak és objektíve oszthatatlan egészet alkot-

nak és melynek egy része a védelmi és biztonsági szféra 

beszerzésinek meghirdetésére vonatkozó eljárásrendhez 

igazodik, a védelmi és biztonsági szféra beszerzésinek 

meghirdetésére vonatkozó eljárásrendhez igazodik vagy 

a koncesszió meghirdetésének eljárásrendjéhez. 

(12) A koncesszió, melynek részei elválaszthatatlanul 

összefonódnak és objektíve oszthatatlan egészet alkot-

nak, nem igazodik a jelen törvény szerinti eljárásrend-

hez, ha egy részére az 1. § 2. bek. a) pontja vonatkozik.  

(13) A 9. § 3., 6–9. bek. szerinti tevékenységet, valamint 

a védelmi és biztonsági szféra beszerzésinek meghirde-

tésére vonatkozó eljárásrend szerinti tevékenységet ma-

gában foglaló koncessziót, a koncesszió meghirdetésére 

vonatkozó szabályok szerint vagy a védelmi és bizton-

sági szféra beszerzésinek meghirdetésére vonatkozó el-

járásrend szerint kell meghirdetni, ha egyetlen koncesz-

szió meghirdetése objektív okokkal van megalapozva. 

(14) A koncesszió nem igazodik a jelen törvény szerinti 

eljárásrendhez, ha a 9. § 3., 6–9. bek. szerinti tevékeny-

séget foglal magába, valamint olyan tevékenységet, 

melyre az 1. § 2. bek. a) pontja vonatkozik, ha egyetlen 

koncesszió meghirdetése objektív okokkal van megala-

pozva. 

(15) A koncesszió nem igazodik a jelen törvény szerinti 

eljárásrendhez, ha a 9. § 3., 6–9. bek. szerinti tevékeny-

séget foglal magába, továbbá a védelmi és biztonsági 

szféra beszerzésinek meghirdetésére vonatkozó eljárás-

rend szerinti tevékenységet, valamint olyan tevékenysé-

get, melyre az 1. § 2. bek. a) pontja vonatkozik, ha egyet-

len koncesszió meghirdetése objektív okokkal van meg-

alapozva. 

(16) A közbeszerző és beszerző nem hirdethet meg ve-

gyes koncessziót abból a célból, hogy elkerülje a jelen 

törvény szerinti szabályok és eljárások alkalmazását. 

 

postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bez-

pečnosti, sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v ob-

lasti obrany a bezpečnosti alebo postupom pre zadávanie 

koncesie. 

(12) Koncesia, ktorej časti sú neoddeliteľne spojené a 

objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa neriadi postupmi 

podľa tohto zákona, ak sa na jej časť vzťahuje § 1 ods. 2 

písm. a). 

(13) Koncesia zahŕňajúca činnosť podľa § 9 ods. 3, 6 až 

9 a činnosť, na ktorú sa vzťahuje zadávanie zákaziek v 

oblasti obrany a bezpečnosti, sa zadáva podľa pravidiel 

zadávania koncesie alebo postupom zadávania zákaziek 

v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je zadávanie jedinej 

koncesie opodstatnené objektívnymi dôvodmi. 

(14) Koncesia sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, 

ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 a činnosť, na 

ktorú sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. a), ak je zadávanie 

jedinej koncesie opodstatnené objektívnymi dôvodmi. 

(15) Koncesia sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, 

ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3,6 až 9, činnosť, na 

ktorú sa vzťahuje zadávanie zákaziek v oblasti obrany a 

bezpečnosti a činnosť, na ktorú sa vzťahuje § 1 ods. 2 

písm. a), ak je zadávanie jedinej koncesie opodstatnené 

objektívnymi dôvodmi. 

(16) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať 

zmiešanú koncesiu s cieľom vyhnúť sa použitiu pravi-

diel a postupov podľa tohto zákona. 

 

Részvételi feltételek 

 

32. § 

Személyi alkalmasság 

(1) Közbeszerzési eljárásban csak az vehet részt, aki tel-

jesíti a részvétel alábbi, személyi alkalmassági fel-

tételeit: 

a) sem ő, sem képviseleti szerve vagy képviseleti 

szervének, sem felügyelő testületének tagja, sem 

  Podmienky účasti 

 

§ 32 

Osobné postavenie 

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, 

kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia: 
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cégvezetője nem volt jogerősen elítélve korrupciós 

bűncselekménykért, az Európai Közösség pénzügyi 

érdekeit károsító bűncselekményért, bűncselek-

ményből származó jövedelem legalizálása (pénzmo-

sás) bűncselekményért, bűnszervezet létrehozása, 

tervezése és támogatása bűncselekményért vagy ter-

rorszervezet létrehozása, tervezése és támogatása 

bűncselekményért, vagy terrorcselekmény bűncse-

lekményért és a terrorizmusban való részvétel egyes 

fajtáiért, emberkereskedelem bűncselekményéért, 

olyan bűncselekményért, melynek tényállása vállal-

kozással függ össze vagy közbeszerzésben és nyilvá-

nos árverésen végrehajtott machináció bűncselekmé-

nyéért, 

b) nincs egészségbiztosítási, szociális biztosítási és 

nyugdíj-takarékossági járuléktartozása a Szlovák 

Köztársaságban vagy abban az országban, ahol a 

székhelye, vállalkozásának helye vagy szokásos tar-

tózkodási helye található, 

c) nincs adótartozása a Szlovák Köztársaságban vagy 

abban az országban, ahol a székhelye, vállalkozásá-

nak helye vagy szokásos tartózkodási helye talál-

ható, 

d) nem indítottak ellene csődeljárást, nem áll szerke-

zetátalakítás (szanálás) alatt, nem áll felszámolás 

alatt, nem függesztették fel az ellene indult csődeljá-

rást elégtelen vagyoni fedezet miatt, vagy nem állí-

tották le az ellen folyó csődeljárást vagyoni fedezet 

hiánya miatt, 

e) jogosult árut forgalmazni, építési munkálatokat 

végezni vagy szolgáltatást nyújtani, 

f) nem tiltották el jogerősen a közbeszerzési eljárá-

sokban való részvételtől a Szlovák Köztársaságban 

vagy abban az országban, ahol a székhelye, vállalko-

zásának helye vagy szokásos tartózkodási helye ta-

lálható, 

g) a közbeszerzés meghirdetésétől vagy bizonyítható 

megkezdésétől számított elmúlt három évben nem 

szegte meg súlyosan környezetvédelmi, szociális 

jogi vagy munkajogi kötelezettségeit külön jogsza-

bályok szerint,47) melyekért jogerősen szankcionál-

ták, és amelyeket a közbeszerző és beszerző bizonyí-

tani tud, 

h) a közbeszerzés meghirdetésétől vagy bizonyítható 

megkezdésétől számított elmúlt három évben nem 

szegte meg súlyosan szakmai kötelezettségeit, me-

lyeket a közbeszerző és beszerző bizonyítani tud. 

(2) A pályázó vagy érdeklődő az 1. bekezdés szerinti 

részvételi feltételek teljesítését az alábbiakkal igazolja: 

a) az a) pont esetében három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvánnyal, 

b) a b) pont esetében a Szociális Biztosító és egész-

ségbiztosító három hónapnál nem régebbi igazolásá-

val, 

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatu-

tárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani pro-

kurista právoplatne odsúdený za trestný čin korup-

cie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 

príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zos-

novania a podporovania zločineckej skupiny, trestný 

čin založenia, zosnovania alebo podporovania tero-

ristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých 

foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania 

s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata sú-

visí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri 

verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poiste-

nie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dô-

chodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v 

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého po-

bytu, 

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike 

alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyk-

lého pobytu, 

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v 

reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 

nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 

majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok ma-

jetku, 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať sta-

vebné práce alebo poskytovať službu, 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstará-

vaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, 

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od 

vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 

obstarávania závažného porušenia povinností v ob-

lasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva 

alebo pracovného práva podľa osobitných predpi-

sov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, 

ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

preukázať, 

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od 

vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 

obstarávania závažného porušenia profesijných po-

vinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obsta-

rávateľ preukázať. 

(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie pod-

mienok účasti podľa odseku 1 

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie 

starším ako tri mesiace, 

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej pois-

ťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri me-

siace, 

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne prísluš-

ného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
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c) a c) pont esetében a helyileg illetés adóhivatal há-

rom hónapnál nem régebbi igazolásával, 

d) a d) pont esetében az illetékes bíróság három hó-

napnál nem régebbi igazolásával, 

e) az e) pont esetében áruforgalmazási jogosítvány, 

építési munkavégzési vagy szolgáltatás-nyújtási jo-

gosultság igazolásával, amely a beszerzés tárgyának 

megfelel, 

f) az f) pont esetében becsületbeli nyilatkozattal. 

(3) Ha a védelmi és biztonsági szférát érintő beszerzés-

ről vagy a védelmi és biztonsági szférát érintő koncesz-

szióról van szó, a közbeszerző vagy beszerző kizárja az 

eljárásból azt a pályázót vagy érdeklődőt, amelyről bi-

zonyítékerejű információi vagy adatai, a védett források-

ból származó információkat és adatokat is beleértve, 

hogy nem eléggé megbízható, hogy ezzel kizárja a Szlo-

vák Köztársaság biztonsági érdekeinek védelmével kap-

csolatos kockázatokat. 

(4) Ha a pályázó vagy érdeklődő székhelye, vállalkozá-

sának helye vagy szokásos tartózkodási helye a Szlovák 

Köztársaság területén kívül található, és az az állam, 

ahol a pályázó vagy érdeklődő székhelye, vállalkozásá-

nak helye vagy szokásos tartózkodási helye van nem 

adja ki a 2. bekezdésben feltüntetett okiratok valamelyi-

két sem ezzel egyenértékű okiratokat, ezek helyettesít-

hetők a székhely, vállalkozási hely vagy szokásos tartóz-

kodási hely szerinti országban hatályos jogrend szerint 

kiállított becsületbeli nyilatkozattal. 

(5) Ha a Szlovák Köztársaságon kívül található székhe-

lyű, vállalkozási helyű vagy szokásos tartózkodási helyű 

pályázó vagy érdeklődő államának jogrendje nem sza-

bályozza a becsületbeli nyilatkozat intézményét, helyet-

tesíteni lehet azt bíróság, közigazgatási hatóság, köz-

jegyző, más szakmai intézmény vagy kereskedelmi in-

tézmény előtt tett nyilatkozattal a pályázó vagy érdek-

lődő székhelye, vállalkozásának helye vagy szokásos 

tartózkodási helye szerinti állam hatályos jogszabályi 

előírásai szerint.  

(6) Az illetékes közhatalmi szerv végleges döntése alatt 

a jelen törvény céljaira az alábbiak értendők: 

a) az illetékes közigazgatási hatóság jogerős döntése, 

mely ellen nem lehet keresetet beadni, 

b) az illetékes közigazgatási hatóság jogerős döntése, 

mely ellen nem nyújtottak be keresetet, 

c) jogerős bírósági ítélet, melyben a közigazgatási 

hatóság döntése vagy eljárása elleni keresetet eluta-

sították, vagy amelyben az eljárást leállították, vagy 

d) más jogerős bírósági ítélet. 

(7) Az 1. bekezdés b) és c) pontjai szerinti személyi al-

kalmasság feltételeit teljesítő pályázónak vagy érdeklő-

dőnek tekintendő, ha a pályázó vagy érdeklődő rendezte 

hátralékait vagy hátralékai rendezésére részletfizetést 

engedélyeztek. 

 

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu 

nie starším ako tri mesiace, 

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodá-

vať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo posky-

tovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

(3) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača alebo 

záujemcu, o ktorom má preukázateľné informácie alebo 

údaje vrátane informácií alebo údajov pochádzajúcich z 

chránených zdrojov, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa 

vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných záuj-

mov Slovenskej republiky. 

(4) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto pod-

nikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 

republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo ob-

vyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvede-

ných v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné do-

klady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 

predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu. 

(5) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, 

miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 

územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čest-

ného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobe-

ným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou od-

bornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa 

predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 

(6) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej 

moci na účely tohto zákona sa rozumie 

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho 

orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, 

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho 

orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, 

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba 

proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu 

zamietnutá alebo konanie zastavené alebo 

d) iný právoplatný rozsudok súdu. 

(7) Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajú-

ceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky 

alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. 
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33. § 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság 

(1) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság rendszerint az 

alábbiak benyújtásával bizonyítható: 

a) bank vagy külföldi bank fiókjának nyilatkozatá-

val, 

b) a hivatás végzése során okozott kár megtérítésére 

kötött felelősségbiztosítás igazolása vagy a vállal-

kozó által okozott kár megtérítésére kötött felelős-

ségbiztosítás, ha külön törvény ezt megköveteli, 48) 

c) könyvelési mérleggel vagy a vagyonról és kötele-

zettségekről szóló kimutatással, vagy az ezekből ki-

vonatolt adatokkal, vagy 

d) a teljes forgalomról szóló kimutatással, és ha az 

megfelelő, a közbeszerzés vagy koncesszió tárgyát 

érintő területen elért forgalomról szóló kimutatással, 

legfeljebb az utolsó három gazdasági évben, melyből 

rendelkezésre állnak a megalapítás vagy a tevékeny-

ség megkezdésének függvényében. 

(2) A pályázó vagy érdeklődő pénzügyi és gazdasági al-

kalmasságának bizonyítására más személy pénzügyi for-

rásait is felhasználhatja, tekintet nélkül a jogviszo-

nyukra. Ilyen esetben a pályázó vagy érdeklődő köteles 

a közbeszerzőnek vagy beszerzőnek bizonyítani, hogy a 

szerződés vagy koncessziós szerződés teljesítése során 

ténylegesen rendelkezni is fog annak a személynek a for-

rásaival, amelynek alkalmasságát saját pénzügyi és gaz-

dasági alkalmassága bizonyítására felhasználja. A máso-

dik mondat szerinti tényt a pályázó vagy érdeklődő az 

ezen személlyel megkötött írásos szerződéssel igazolja, 

kinek pénzügyi forrásait saját pénzügyi és gazdasági al-

kalmasságának bizonyítására felhasználja. Az írásos 

szerződésből ki kell tűnnie az igazoló személy kötele-

zettségvállalásának, hogy ezt a teljesítést a szerződéses 

viszony teljes időtartamán át rendelkezésre bocsátja. A 

személynek, kinek forrásait a pénzügyi és gazdasági al-

kalmasság igazolására fel kívánják használni, igazolnia 

kell a személyi alkalmasságot érintő részvételi feltételek 

teljesítését, kivéve a 32. § 1. bek. e) pontját. És nem áll-

hatnak fenn nála kizárásra vonatkozó indokok a 40. § 6. 

bek. a–h) pontja és 7. bek. szerint. 

(3) A közbeszerző vagy beszerző megkövetelheti, hogy 

a pályázó vagy érdeklődő, illetve más személy, kinek 

forrásait a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolá-

sára kívánják felhasználni, együtt feleljenek a szerződés 

vagy koncessziós szerződés teljesítéséért. 

(4) Ha a pályázó vagy érdeklődő objektív okokból nem 

tud a közbeszerző vagy beszerző által meghatározott, a 

pénzügyi és gazdasági alkalmasságot igazoló dokumen-

tumot felmutatni, a pénzügyi és gazdasági alkalmasságot 

más dokumentum benyújtásával is igazolhatja, amelyet 

a közbeszerző vagy beszerző megfelelőnek tart. 

 

  § 33 

Finančné a ekonomické postavenie 

(1) Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje 

spravidla predložením 

a) vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej 

banky, 

b) potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spô-

sobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o po-

istení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto 

poistenie vyžaduje osobitný predpis,48) 

c) súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo 

údajov z nich alebo 

d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, 

prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa 

predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za po-

sledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v 

závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania 

činnosti. 

(2) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie fi-

nančného a ekonomického postavenia využiť finančné 

zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V 

takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verej-

nému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, 

že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude sku-

točne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva 

na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. 

Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca 

alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, 

ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekono-

mické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať zá-

väzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania 

zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť pou-

žité na preukázanie finančného a ekonomického posta-

venia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týka-

júce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) 

a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 

(3) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže poža-

dovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej 

zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a 

ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie 

zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne. 

(4) Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektív-

nych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a 

ekonomického postavenia dokument určený verejným 

obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a 

ekonomické postavenie preukázať predložením iného 

dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstaráva-

teľ považuje za vhodný. 

 

34. §   § 34 
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Műszaki vagy szakmai alkalmasság 

(1) A műszaki vagy szakmai alkalmasságot, az áruszál-

lítás, építési munkálatok vagy szolgáltatásnyújtás faj-

tája, mennyisége fontossága vagy felhasználása szerint 

kell igazolni, a következő okmányok egyikével vagy 

azok közül többel: 

a) a közbeszerzés meghirdetését megelőző három év 

áruszállításainak vagy szolgáltatásnyújtásainak jegy-

zéke, feltüntetve azok árát, teljesítési határidejét és 

megrendelőit; ilyen okmány a referencia, ha a meg-

rendelő közbeszerző vagy beszerző volt a jelen tör-

vény szerint, 

b) a közbeszerzés meghirdetését megelőző öt év alatt 

megvalósított építési munkálatok jegyzéke, feltün-

tetve azok árát és az építési munkálatok kivitelezésé-

nek határidejét; a jegyzéket ki kell egészíteni az épí-

tési munkálatok kielégítő kivitelezéséről szóló iga-

zolással és a megvalósított építési munkálatok, üzleti 

feltételek szerinti értékelésével, ha a megrendelő 

1. közbeszerző vagy beszerző volt a jelen törvény 

szerint, az okmány a referencia, 

2. más személy volt, nem közbeszerző vagy be-

szerző a jelen törvény szerint, a teljesítés bizonyí-

tékát a megrendelő nyugtázza; ha ilyen igazolás 

nem áll a pályázó vagy érdeklődő rendelkezésére, 

a pályázó vagy érdeklődő azok elvégzéséről 

szóló nyilatkozatával, kiegészítve az építési mun-

kálatok elvégzését vagy a szerződéses viszonyt 

igazoló dokumentummal, amely alapján azokat 

megvalósították, 

c) A technikus vagy műszaki szervek adataival, első-

sorban azokéval, akik a minőség ellenőrzésért fele-

lősek tekintet nélkül arra, hogy milyen szerződéses 

viszonyban vannak a pályázóval vagy érdeklődővel; 

ha építési munkálatok beszerzéséről van szó, akkor 

azokéval, akiknél a pályázó vagy érdeklődő ezen 

munkálatok elvégzését kérelmezheti, 

d) a műszaki felszerelés, vizsgálati és kutatási beren-

dezések és a pályázó vagy érdeklődő által, a minőség 

biztosítására alkalmazott intézkedések leírásával, 

e) ha bonyolult termékek, vagy egyedi rendeltetésű 

termékek szállításának esete áll fenn, a pályázó vagy 

érdeklődő termelési kapacitásának a közbeszerző 

vagy beszerző általi ellenőrzése, illetve a nevükben 

eljáró illetékes szervek ellenőrzése a pályázó vagy 

érdeklődő székhelyének, vállalkozása helyének vagy 

szokásos tartózkodási helyének országában, ezen 

szerv egyetértésével; ha szükséges, a rendelkezésre 

álló vizsgálati és kutatási eszközök ellenőrzése, va-

lamint a használt ellenőrzési intézkedések minősége, 

f) ha bonyolult szolgáltatások vagy egyedi rendelte-

tésű szolgáltatások esete áll fenn, a szolgáltatást 

nyújtó pályázó vagy érdeklődő technikai alkalmassá-

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 

(1) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa 

preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo vy-

užitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb do-

loženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: 

a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých 

služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia ve-

rejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania 

a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberate-

ľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

podľa tohto zákona, 

b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za 

predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutoč-

nenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený 

potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných 

prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác 

podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení 

potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač 

alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením 

uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, do-

plneným dokladom, preukazujúcim ich uskutoč-

nenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého 

boli uskutočnené, 

c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, 

najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality 

bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k 

uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na 

stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač 

alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie 

týchto prác, 

d) opisom technického vybavenia, študijných a vý-

skumných zariadení a opatrení použitých uchádza-

čom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, 

e) ak ide o zložité tovary, ktoré sa majú dodať, alebo 

tovary určené na osobitné účely, kontrolou výrobnej 

kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou ve-

rejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo 

v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchá-

dzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; 

ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskum-

ných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality po-

užívaných kontrolných opatrení, 

f) ak ide o zložité služby alebo služby určené na oso-

bitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchá-

dzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykona-

nou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom 

alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, 
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gának a közbeszerző vagy beszerző általi ellenőr-

zése, illetve a nevükben eljáró illetékes szervek el-

lenőrzése a pályázó vagy érdeklődő székhelyének, 

vállalkozása helyének vagy szokásos tartózkodási 

helyének országában, ezen szerv egyetértésével; ha 

szükséges, a rendelkezésre álló vizsgálati és kutatási 

eszközök ellenőrzése, valamint a használt ellenőrzési 

intézkedések minősége, 

g) a szerződés vagy koncessziós szerződés teljesíté-

sét irányító alkalmazottak műveltségéről és szakmai 

gyakorlatáról vagy szakképesítéséről szóló adatok, 

különösképpen az építési munkákat irányító vagy a 

szolgáltatásnyújtást irányító személyekre, ha ezek 

nem az ajánlatok kiértékelésének kritériumai, 

h) a környezetgazdálkodási intézkedések feltünte-

tése, melyeket a pályázó vagy érdeklődő alkalmazni 

fog a szerződés vagy koncessziós szerződés teljesí-

tése során, 

i) ha építési munkáról vagy szolgáltatásról van szó, 

az alkalmazottak és vezető alkalmazottak átlagos 

éves létszámának adatainak feltüntetése az előző há-

rom év alapján, 

j) a gépi és műszaki felszereltség adatai, melyek a 

pályázónak vagy érdeklődőnek rendelkezésére áll-

nak az építési munkák kivitelezéséhez vagy a szol-

gáltatások nyújtásához, 

k) a beszállítói hálózat és nyomon követése rendsze-

rének adatai, melyet a pályázó vagy érdeklődő a szer-

ződés vagy koncessziós szerződés teljesítése során 

használni kíván, 

l) a szerződéses vagy koncessziós szerződéses telje-

sítés azon hányada, amelyet a szolgáltatásnyújtó pá-

lyázó vagy érdeklődő alvállalkozókkal kíván biztosí-

tani, 

m) a leszállítandó áruk esetében, 

1. mintadarabokkal, leírásokkal vagy fényképek-

kel, melyek eredetiségét hitelesíteni kell, ha azt 

közbeszerző vagy beszerző megköveteli vagy 

2. az árura vonatkozó tanúsítványokkal vagy a 

műszaki specifikációra vagy műszaki normákra 

vonatkozó világosan azonosítható utalásokat tar-

talmazó igazolásokkal, melyeket minőségellen-

őrzési szervek vagy a megfelelőséget elbírálható 

jogkörrel felruházott szervek adtak ki. 

(2) Ha szükséges, a gazdasági verseny megfelelő szín-

vonalának biztosítására, közbeszerző és beszerző az 1. 

bekezdés a) és b) pontja szerinti időintervallumnál hosz-

szabb időintervallumot is megszabhat. 

(3) A pályázó vagy érdeklődő műszaki alkalmasságát 

vagy szakmai alkalmasságát igazolhatja más személy 

műszaki vagy szakmai kapacitásainak kihasználásával 

is, függetlenül attól, milyen jogviszonyban állnak. Ez 

esetben a pályázó vagy érdeklődő a közbeszerzőnek 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchá-

dzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; 

ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskum-

ných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality po-

užívaných kontrolných opatrení, 

g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o 

vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifi-

kácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo kon-

cesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie 

sú kritériom na vyhodnotenie ponúk, 

h) uvedením opatrení environmentálneho manažér-

stva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri pl-

není zmluvy alebo koncesnej zmluvy, 

i) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o 

priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte 

riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, 

j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technic-

kom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k 

dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na 

poskytnutie služby, 

k) údajmi o riadení dodávateľského reťazca a sys-

tému sledovania, ktorý uchádzač alebo záujemca 

bude môcť použiť pri plnení zmluvy alebo koncesnej 

zmluvy, 

l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo kon-

cesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v 

úmysle zabezpečiť subdodávateľom, 

m) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, 

1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých 

pravosť musí byť overená, ak to verejný obstará-

vateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo 

2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identi-

fikovanými odkazmi na technické špecifikácie 

alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, 

vydanými orgánmi kontroly kvality alebo urče-

nými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. 

(2) Ak je to potrebné na zaistenie primeranej úrovne hos-

podárskej súťaže, verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

môžu určiť dlhšiu dobu, ako je doba podľa odseku 1 

písm. a) a b). 

(3) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie tech-

nickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na 

ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 

alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obsta-

rávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo kon-

cesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, 

ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť 

podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač 

písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technic-

kými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju 

technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z pí-
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vagy beszerzőnek köteles igazolni, hogy a szerződés tel-

jesítése során ténylegesen rendelkezni fog azon személy 

kapacitásaival, amelyet technikai alkalmassága vagy 

szakmai alkalmassága igazolására felhasznál. A máso-

dik mondat szerinti tényt a pályázó vagy érdeklődő a 

személlyel megkötött írásos szerződéssel igazolja, mely 

tartalmazza azon személy kötelezettségvállalását, 

amelynek műszaki és szakmai kapacitásaival bizonyí-

tani kívánja saját műszaki vagy szakmai alkalmasságát. 

Az írásos szerződésből ki kell tűnnie, hogy ez a személy 

a szerződéses viszony fennállásának teljes időszakára 

rendelkezésre bocsátja kapacitásait. Annak a személy-

nek, amelynek kapacitásait a műszaki vagy szakmai al-

kalmasság bizonyítására használják fel, igazolnia kell a 

személyi alkalmasságra vonatkozó feltételek teljesítését, 

és nem állhatnak fenn nála a 40. § 6. bek. a)–h) pontja és 

a 7. bek. kizárásra vonatkozó okok; az áruszállításra, 

építési munkálatok kivitelezésére vagy szolgáltatásnyúj-

tásra vonatkozó jogosultságát a megrendelés vagy kon-

cesszió tárgyának azon részével összefüggésben mutatja 

be, amelyre kapacitását a pályázó vagy érdeklődő ré-

szére biztosítja. Ha a végzettséggel, szakmai képesítés-

sel vagy releváns szakmai tapasztalatokkal összefüggő 

követelményről van szó, elsősorban az 1. bekezdés g) 

pontja szerint, a pályázó vagy érdeklődő csak akkor 

használhatja más személy kapacitását, ha valójában az 

fogja végezni az építési munkálatokat vagy szolgáltatá-

sokat, melyre kapacitásait igényelik. 

(4) A közbeszerző vagy beszerző megkövetelheti, hogy 

a pályázó vagy érdeklődő és más személy, kinek kapa-

citásait a műszaki alkalmasság vagy szakma alkalmas-

ság igazolására fel kívánják használni, a szerződés vagy 

koncessziós szerződés teljesítéséért közösen feleljenek. 

(5) Ha árubeszerzésről van szó, amely tartalmazza az áru 

elhelyezésével és felszerelésével kapcsolatos tevékeny-

ségeket is, a pályázó vagy érdeklődő műszaki vagy szak-

mai alkalmasságát ezen tevékenységek elvégzésére el-

sősorban képességeinek, tapasztalatainak, hatékonysá-

gának és megbízhatóságának kiértékelésével állapítják 

meg. 

 

somnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že po-

skytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného 

vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na pre-

ukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôso-

bilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týka-

júce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dô-

vody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 

7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k 

tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli 

kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 

ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kva-

lifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami 

najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záu-

jemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude 

reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré 

sa kapacity vyžadujú. 

(4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže poža-

dovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej 

kapacity majú byť použité na preukázanie technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za 

plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne. 

(5) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj 

činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou 

tovaru, poskytnutím služieb alebo uskutočnením staveb-

ných prác, technická spôsobilosť alebo odborná spôso-

bilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto čin-

nosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schop-

nosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť. 

 

35. § 

A minőségbiztosítási rendszer 

Ha a közbeszerző vagy beszerző független intézmény ál-

tal kiadott minőségbiztosítási tanúsítványt követel meg, 

mellyel a pályázó vagy érdeklődő a minőségbiztosítási 

szabványok teljesítését igazolja, beleértve a fogyatékkal 

élők számára való hozzáférhetőséget, ráhagyatkozhat az 

Európai Unió kötelező erejű jogi aktusain vagy nemzet-

közi szabványokon alapuló minőségbiztosítási rendsze-

rekre. A közbeszerzőnek vagy beszerzőnek a pályázó 

vagy érdeklődő által beterjesztett, tagállamok illetékes 

szervei által kiadott egyenértékű tanúsítványokat is el 

  § 35 

Systém manažérstva kvality 

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje 

predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vy-

daného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje spl-

nenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kva-

lity uchádzačom alebo záujemcom, vrátane dostupnosti 

pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na 

systémy manažérstva kvality vyplývajúce z právne zá-

väzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných 

noriem. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná 

ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality 
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kell fogadnia. Ha a pályázónak vagy érdeklődőnek ob-

jektíve nem volt lehetősége megszerezni a megfelelő ta-

núsítványt a megadott határidőre, a közbeszerzőnek és 

beszerzőnek, a pályázó vagy érdeklődő által benyújtott, 

más bizonyítékokat is el kell fogadnia a minőségbiztosí-

tás egyenértékű intézkedéseiről, amelyekkel igazolja, 

hogy az általa javasolt minőségbiztosítási intézkedések 

a megkövetelt minőségbiztosítási normákkal összhang-

ban vannak. 

 

vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchá-

dzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať 

príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obsta-

rávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rov-

nocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predlo-

žené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, 

že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú 

v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kva-

lity. 

 

36. § 

A környezetgazdálkodási rendszer 

Ha a közbeszerző vagy beszerző független intézmény ál-

tal kiadott, a környezetgazdálkodási rendszer normái kö-

vetelményeinek betartását igazoló tanúsítványt követel 

meg a pályázótól vagy érdeklődőtől, ráhagyatkozhat az 

Európai Unió környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 

rendszerére vagy más, külön jogszabály49) szerinti kör-

nyezetgazdálkodási rendszerre vagy az Európai Unió 

kötelező erejű jogi aktusain vagy más nemzetközi nor-

mákon alapuló környezetgazdálkodási rendszerre, 

amelyről akkreditált tanúsító szerv adott ki tanúsítványt. 

A közbeszerző és beszerző egyenértékűnek fogadja el a 

tagállamok illetékes szervei által kiadott környezetgaz-

dálkodási minősítő tanúsítványokat. Ha a pályázónak 

vagy érdeklődőnek objektíve nem volt lehetősége meg-

szerezni a megfelelő tanúsítványt a megadott határidőre, 

a közbeszerzőnek és beszerzőnek, a pályázó vagy érdek-

lődő által benyújtott, más bizonyítékokat is el kell fogad-

nia a környezetgazdálkodás területén végrehajtott intéz-

kedésekről, amelyekkel igazolja, hogy az általa javasolt 

intézkedések egyenértékűek a környezetgazdálkodási 

rendszer keretében megkövetelt intézkedésekkel vagy 

környezetgazdálkodási normákkal. 

 

  § 36 

Systém environmentálneho manažérstva 

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje 

predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, 

ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na 

systém environmentálneho manažérstva uchádzačom 

alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej 

únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný 

systém environmentálneho manažérstva podľa osobit-

ného predpisu49) alebo iný systém environmentálneho 

manažérstva založený na príslušných právne záväzných 

aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, 

na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifi-

kát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rov-

nocenný certifikát systému environmentálneho mana-

žérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak 

uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť 

získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o 

opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva 

predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými pre-

ukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opat-

reniam požadovaným v rámci príslušného systému envi-

ronmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy en-

vironmentálneho manažérstva. 

 

37. § 

Az ajánlattevők csoportja 

(1) A közbeszerzésben ajánlattevők csoportja is részt ve-

het. 

(2) Sem a közbeszerző, sem a beszerző nem követelheti 

meg az ajánlattevők csoportjától, hogy a közbeszerzés-

ben való részvétel céljából jogi formát hozzanak létre. A 

közbeszerző és beszerző azonban megkövetelheti bizo-

nyos jogi forma létrehozását,50) ha az ajánlattevők cso-

portjának ajánlata elfogadásra került, és a szerződés 

vagy koncessziós szerződés rendes teljesítése miatt 

szükséges bizonyos jogi forma létrehozása. 

(3) Az ajánlattevők csoportja a közbeszerzésben való 

részvétel személyi alkalmasságra vonatkozó feltételei-

nek teljesítését a csoport minden tagjára külön-külön 

igazolja, a közbeszerzésben való részvétel pénzügyi és 

gazdasági alkalmasságra vonatkozó feltételeinek teljesí-

  § 37 

Skupina dodávateľov 

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina 

dodávateľov. 

(2) Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie vyža-

dovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu 

formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ však môžu vyžadovať vy-

tvorenie určitej právnej formy,50) ak ponuka skupiny do-

dávateľov bola prijatá a vytvorenie určitej právnej formy 

je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy alebo 

koncesnej zmluvy. 

(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmie-

nok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osob-

ného postavenia za každého člena skupiny osobitne a 

splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tý-

kajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a 
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tését, valamint a közbeszerzésben való részvétel techni-

kai és szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételeinek 

teljesítését együttesen igazolja. Az áruszállítási, építési 

munkálatok kivitelezésére vonatkozó és szolgáltatás-

nyújtási jogosultságot a csoport tagja csak a beszerzés 

vagy koncesszió tárgyának azon részének viszonylatá-

ban kell igazolja, amelyet biztosítania kell. 

(4) Az ajánlattevők csoportja kihasználhatja a csoport 

tagjainak forrásait vagy más személyek forrásait a 33. § 

2. bekezdése értelmében, és a csoport tagjainak vagy 

más személyeknek kapacitásait a 34.§ 3. bekezdése ér-

telmében. 

(5) A szerződés vagy koncessziós szerződés teljesítésé-

nek, az ajánlattevők csoportjára vonatkozó feltételeit, 

melyek eltérnek azon gazdasági szereplő számára meg-

határozott feltételektől, amely nem ajánlattevők cso-

portja, objektív okokkal kell megalapozni és azon gaz-

dasági szereplő, amely nem ajánlattevők csoportja, szá-

mára meghatározott feltételekhez arányosaknak kell len-

niük.  

 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti pre-

ukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutoč-

ňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preuka-

zuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zá-

kazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 

(4) Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov 

skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 

2, kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných 

osôb podľa § 34 ods. 3. 

(5) Podmienky plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy 

určené pre skupinu dodávateľov, ktoré sú odlišné od 

podmienok určených pre hospodársky subjekt, ktorý nie 

je skupinou dodávateľov, musia byť opodstatnené ob-

jektívnymi dôvodmi a proporčné k podmienkam plnenia 

určeným pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou 

dodávateľov. 

 

38. § 

A részvételi feltételek meghatározása 

(1) A közbeszerző a közbeszerzés meghirdetéséről szóló 

értesítőben feltünteti mindazokat a feltételeket, amelyek 

a) személyi alkalmasságra vonatkoznak a 32. § sze-

rint, 

b) a pénzügyi és gazdasági alkalmasságra és ezeknek 

az igazolására vonatkoznak a 33. § szerint, ha ezeket 

megkövetelik, 

c) a technikai alkalmasságra vagy szakmai alkalmas-

ságra és ezeknek az igazolására vonatkoznak a 34–

36. § szerint, ha ezeket megkövetelik, 

d) a 40. § 6. bek. g) pontja szerinti feltételre vonat-

kozik, ha ezt alkalmazzák. 

(2) A beszerző meghatározhatja a közbeszerzésben való 

részvétel feltételeit és az iratokat, melyekkel azok iga-

zolhatók, valamint a 40. § 6. bek. g) pontja szerinti fel-

tételt; ha ezeket meghatározza, feltünteti őket a verseny-

felhívásként használt értesítőben. A részvételi feltételek 

érinthetik 

a) a személyi alkalmasságot a 32. § szerint, 

b) a pénzügyi és gazdasági alkalmasságot a 33. § sze-

rint, 

c) a technikai alkalmasságot vagy szakmai alkalmas-

ságot a 34–36. § szerint. 

(3) A közbeszerző a beszerzés meghirdetésekor, amely 

a 9. § 3–9. bek. szerinti tevékenységek valamelyikének 

végzésével függ össze köteles meghatározni a 32. § sze-

rinti részvételi feltételeket. 

(4) Az építési munkálatok kivitelezésérről szóló beszer-

zés, szolgáltatásnyújtásra vagy áruszállításra vonatkozó 

beszerzés meghirdetése során, amely magában foglalja 

  § 38 

Určenie podmienok účasti 

(1) Verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania 

a) podmienky účasti týkajúce sa osobného postave-

nia podľa § 32, 

b) podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekono-

mického postavenia a doklady na ich preukázanie 

podľa § 33, ak sa vyžadujú, 

c) podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobi-

losti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich 

preukázanie podľa § 34 až 36, ak sa vyžadujú, 

d) podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplat-

ňuje. 

(2) Obstarávateľ môže určiť podmienky účasti vo verej-

nom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preuká-

zať a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g); ak ich určí, 

uvedie ich v oznámení použitom ako výzva na súťaž. 

Podmienky účasti sa môžu týkať 

a) osobného postavenia podľa § 32, 

b) finančného a ekonomického postavenia podľa § 

33, 

c) technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobi-

losti podľa § 34 až 36. 

(3) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky súvisiacej 

s vykonávaním niektorej z činností podľa § 9 ods. 3 až 9 

je povinný určiť podmienky účasti podľa § 32. 

(4) Pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných 

prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na 

dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umies-

tnením alebo montážou, môže verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ vyžadovať, aby určité podstatné 
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az elhelyezéssel vagy szereléssel összefüggő tevékeny-

ségeket is, a közbeszerző vagy beszerző megkövetelheti, 

hogy bizonyos lényeges faladatokat közvetlenül maga a 

pályázó vagy az ajánlattevők csoportjának tagja végezze 

el. 

(5) A részvételi feltételeknek, melyeket a közbeszerző és 

a beszerző a pénzügyi és gazdasági alkalmasság, vala-

mint a technikai alkalmasság és szakmai alkalmasság bi-

zonyítására ír elő, méltányosnak kell lenniük és a beszer-

zés vagy koncesszió tárgyához kell kötődniük. A közbe-

szerző és beszerző a pályázóktól vagy érdeklődőktől 

megkövetelheti a pénzügyi és gazdasági alkalmasság 

vagy technikai alkalmasság vagy szakmai alkalmasság 

minimális szintjének meglétét. A közbeszerző és be-

szerző a közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítő-

ben, a pályázati felhívásként használt hirdetményben 

vagy a koncesszió meghirdetésében indokolja a pénz-

ügyi és gazdasági alkalmasság, valamint a technikai al-

kalmasság vagy szakmai alkalmasság feltételeinek mél-

tányosságát a beszerzés vagy koncesszió tárgyának vo-

natkozásában, illetve annak szükségességét a részvételi 

feltételek besorolása közé. 

(6) A gazdasági év forgalmára vonatkozó követelmény 

nagysága nem haladhatja meg  

a) a 12 hónapos időtartamra kiszámított feltételezett 

érték kétszeresét, ha a szerződés, keretmegállapodás 

vagy koncessziós szerződés időtartama 12 hónapnál 

hosszabb, 

b) a feltételezett érték kétszeresét, ha a szerződés, ke-

retmegállapodás vagy koncessziós szerződés időtar-

tama 12 hónap vagy annál kevesebb. 

(7) A közbeszerző vagy beszerző akkor követelheti meg 

a 6. bekezdésben meghatározott minimális forgalomtól 

nagyobb forgalom igazolását, ha olyan árukról, építke-

zési munkálatokról vagy szolgáltatásokról van szó, me-

lyek jellege különös kockázatot hordoz magában; ezt a 

követelményt a pályázati dokumentációban vagy a kon-

cessziós dokumentációban indokolja. 

(8) Ha a közbeszerző vagy beszerző egy gazdasági évnél 

hosszabb időszak forgalmának kimutatását követeli 

meg, annak nagyságát csak összesítve, a meghatározott 

időszakra határozhatja meg. 

(9) A közbeszerző vagy beszerző átlátható, objektív és 

megkülönböztetés-mentes módszereket és kritériumokat 

határozhat meg, melyek lehetővé teszik a pénzügyi és 

gazdasági alkalmasság megítélése során az aktívák és 

passzívák közötti arány figyelembe vételét. Az első 

mondat szerinti módszerek és kritériumokat a közbe-

szerző és beszerző feltüntetik a pályázati dokumentáció-

ban vagy a koncessziós dokumentációban. 

(10) Ha a beszerzés vagy koncesszió több részre van 

osztva melyek közül mindegyik külön szerződés vagy 

koncessziós szerződés tárgyát fogja képezni, az 5–9. be-

kezdések szerinti szabályokat minden különálló részre 

úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny 

dodávateľov. 

(5) Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ určia na preukázanie splnenia finančného a 

ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a mu-

sia súvisieť s predmetom zákazky alebo koncesie. Ve-

rejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať od 

uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň fi-

nančného a ekonomického postavenia alebo technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Verejný obsta-

rávateľ a obstarávateľ odôvodnia primeranosť každej ur-

čenej podmienky účasti týkajúcej sa finančného a eko-

nomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti vo vzťahu k predmetu zákazky 

alebo koncesie a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky 

účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v 

oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v ozná-

mení o koncesii. 

(6) Požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok ne-

smie presiahnuť 

a) dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej 

na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie zmluvy, rám-

covej dohody alebo koncesnej zmluvy dlhšie ako 12 

mesiacov, 

b) dvojnásobok predpokladanej hodnoty, ak je trva-

nie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy rovnaké alebo kratšie ako 12 mesiacov. 

(7) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyža-

dovať minimálny obrat vyšší, ako je ustanovené v od-

seku 6, ak ide o tovary, stavebné práce alebo služby, kto-

rých povaha je spojená s osobitným rizikom; túto požia-

davku odôvodní v súťažných podkladoch alebo v kon-

cesnej dokumentácii. 

(8) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje 

obrat za viac ako jeden hospodársky rok, jeho výšku 

môže určiť iba súhrnne za určené obdobie. 

(9) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže určiť 

transparentné, objektívne a nediskriminačné metódy a 

kritériá, ktoré umožnia zohľadniť najmä pomer medzi 

aktívami a pasívami pri posudzovaní finančného a eko-

nomického postavenia. Metódy a kritériá podľa prvej 

vety verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v súťaž-

ných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii. 

(10) Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na nie-

koľko častí, z ktorých každá bude predmetom samostat-

nej zmluvy alebo koncesnej zmluvy, pravidlá podľa od-

sekov 5 až 9 sa uplatnia na každú samostatnú časť. Ak 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predpokladá za-

danie niekoľkých častí, ktoré sa majú plniť v rovnakom 

čase, jednému uchádzačovi, môže minimálny obrat určiť 

s ohľadom na súčet predpokladaných hodnôt týchto 

častí. 
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alkalmazni kell. Ha a közbeszerző vagy beszerző több 

rész egy pályázónak történő odaítélését feltételezi, me-

lyeket azonos időben kell teljesíteni, a minimális forga-

lom meghatározását ezen részek feltételezett értéke ösz-

szegének figyelembevételével határozhatja meg. 

(11) Ha keret-megállapodás alapján – a pályázat újbóli 

megnyitásával – meghirdetett beszerzésekről van szó, a 

6. bekezdés szerinti maximális éves forgalom követel-

ményét a konkrét beszerzések maximális feltételezett ér-

téke alapján kell meghatározni, melyek teljesítésére azo-

nos időben kerül sor; ha a konkrét beszerzések feltétele-

zett maximális feltételezett értéke, melyek teljesítésére 

azonos időben kerül sor, nem ismert, a 6. bekezdés sze-

rinti maximális éves forgalom követelményét a keret-

megállapodás feltételezett értéke alapján kell meghatá-

rozni. Ha dinamikus beszerzési rendszerről van szó, a 6. 

bekezdés szerinti maximális éves forgalom követelmé-

nyét a konkrét beszerzések várható maximális feltétele-

zett értéke alapján kell meghatározni, melyek odaítélé-

sére ezen rendszer keretében kerül sor.  

(12) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzésben az 

Európai Bizottság által vezetett az okmányok elektroni-

kus adatbázisát használja (a továbbiakban csak „e-Certis 

rendszer“) és elsősorban olyan okmányokat követel 

meg, melyek ebben szerepelnek. 

(13) Ha árubeszerzésről van szó, amely magában fog-

lalja az áru elhelyezésével vagy felszerelésével össze-

függő tevékenységeket is, építési munkálatok kivitelezé-

sének megrendelését és szolgáltatásnyújtási vagy kon-

cessziós megrendelést, a közbeszerző és beszerző a jogi 

személyektől megkövetelheti, hogy a közbeszerzésben 

való részvétel feltételeinek teljesítése igazolása során 

vagy az ajánlatban feltüntessék azon alkalmazottak ve-

zeték- és keresztneveit valamint szakképesítését, akik a 

szerződés vagy koncessziós szerződés teljesítéséért fele-

lősek lesznek. 

 

(11) Ak ide o zákazky zadávané na základe rámcovej 

dohody s opätovným otvorením súťaže, požiadavka ma-

ximálneho ročného obratu podľa odseku 6 sa určí na zá-

klade maximálnej predpokladanej hodnoty konkrétnych 

zákaziek, ktoré sa budú plniť v rovnakom čase; ak ma-

ximálna predpokladaná hodnota konkrétnych zákaziek, 

ktoré sa budú plniť v rovnakom čase, nie je známa, po-

žiadavka maximálneho ročného obratu podľa odseku 6 

sa určí na základe predpokladanej hodnoty rámcovej do-

hody. Ak ide o dynamický nákupný systém, požiadavka 

maximálneho ročného obratu podľa odseku 6 sa určí na 

základe očakávanej maximálnej predpokladanej hod-

noty konkrétnych zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci 

tohto systému. 

(12) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ využívajú vo 

verejnom obstarávaní elektronickú databázu dokladov 

vedenú Európskou komisiou (ďalej len „systém e-Cer-

tis“) a požadujú najmä také doklady, ktoré sú v nej ve-

dené. 

(13) Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa 

aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou to-

varu, zákazku na uskutočnenie stavebných prác a zá-

kazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, verejný ob-

starávateľ a obstarávateľ môžu od právnických osôb vy-

žadovať, aby pri preukazovaní splnenia podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní alebo v ponuke uviedli 

mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu za-

mestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy 

alebo koncesnej zmluvy. 

 

39. § 

Az egységes európai dokumentum 

(1) Az egységes európai dokumentum a jelen törvény 

céljaira olyan dokumentum, amellyel a gazdasági sze-

replő előzetesen helyettesítheti a közbeszerző vagy be-

szerző által meghatározott részvételi feltételek teljesíté-

sének igazolására szolgáló dokumentumokat. 

(2) Az egységes európai dokumentum tartalmazza a gaz-

dasági szereplő aktualizált nyilatkozatát, hogy 

a) nem létezik ok a kizárására, 

b) teljesíti a korlátozott számú érdeklődők kiválasz-

tására vonatkozó, objektív és megkülönböztetés-

mentes szabályokat és kritériumokat, ha a közbe-

szerző vagy beszerző korlátozta az érdeklődők szá-

mát, 

  § 39 

Jednotný európsky dokument 

(1) Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona 

je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže pred-

bežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia pod-

mienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo 

obstarávateľom. 

(2) Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizo-

vané vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že 

a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, 

b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kri-

tériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak ve-

rejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet 

záujemcov, 

c) poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obsta-

rávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jed-

notným európskym dokumentom. 
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c) a közbeszerző vagy beszerző kérésére rendelke-

zésre bocsátja azokat a dokumentumokat, melyeket 

az egységes európai dokumentummal helyettesített. 

(3) Ha a pályázó vagy érdeklődő pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságát vagy technikai alkalmasságát vagy szak-

mai alkalmasságát más személyen keresztül igazolja, az 

egységes európai dokumentum tartalmazza a 2. bekez-

dés szerinti információkat erre a személyre vonatkozó-

lag is. 

(4) A gazdasági szereplő az egységes európai dokumen-

tumban, a közbeszerző vagy beszerző követelményei 

szerint, további releváns információkat is feltüntet, a 

szerveket és alanyokat, melyek a részvételi feltételek tel-

jesítését igazoló dokumentumokat kiadják. Ha a közbe-

szerző vagy beszerző számára a megkövetelt dokumen-

tumok közvetlenül és térítésmentesen hozzáférhetők az 

elektronikus adatbázisokban, a gazdasági szereplő az 

egységes európai dokumentumban feltünteti az ezekhez 

az elektronikus adatbázisokhoz való hozzáféréshez 

szükséges információkat is, elsősorban az elektronikus 

adatbázis honlapjának címét, valamint a további azono-

sító adatokat és jóváhagyásokat, melyek ezen adatbá-

zisba való belépéshez szükségesek. 

(5) A gazdasági szereplő a konkrét közbeszerzésben 

használt egységes európai dokumentumot ismételten is 

felhasználhatja, ha bizonyítja, hogy az eredeti egységes 

európai dokumentumban feltüntetett információk to-

vábbra is aktuálisak. 

(6) Ha a pályázó vagy érdeklődő az egységes európai 

dokumentumot használja, a közbeszerző vagy beszerző 

a közbeszerzés rendes menetének biztosítására, bármi-

kor annak folyamán, kérheti a pályázótól vagy érdeklő-

dőt az egységes európai dokumentummal helyettesített 

irat vagy iratok benyújtását. A pályázó vagy érdeklődő a 

kérvény kézbesítésének napjától számított öt munkana-

pon belül kézbesíti a közbeszerzőnek vagy beszerzőnek 

ezeket az iratokat, hacsak a közbeszerző vagy beszerző 

nem állapított meg hosszabb határidőt. 

(7) Ha a közbeszerzőnek vagy beszerzőnek a 4. bekez-

dés második mondata szerint hozzáférése van a doku-

mentumokhoz, ezeket nem követeli meg a pályázótól 

vagy érdeklődőtől, és a szükséges információkat az 

elektronikus adatbázishoz való hozzáférés alapján szerzi 

meg. 

(8) A közbeszerző vagy beszerző nem követeli meg azon 

dokumentum vagy dokumentumok benyújtását sem, 

melyek más közbeszerzésből a rendelkezésére állnak, és 

melyek aktuálisak és érvényesek. 

 

(3) Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a 

ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť 

alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, 

jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa 

odseku 2 aj o tejto osobe. 

(4) Hospodársky subjekt v jednotnom európskom doku-

mente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požia-

daviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, or-

gány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie 

splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady 

pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo 

a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, 

hospodársky subjekt v jednotnom európskom doku-

mente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto 

elektronických databáz najmä internetovú adresu elek-

tronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súh-

lasy potrebné na prístup do tejto databázy. 

(5) Hospodársky subjekt môže jednotný európsky doku-

ment použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní pou-

žiť aj opakovane, ak potvrdí, že informácie v pôvodnom 

jednotnom európskom dokumente sú naďalej aktuálne. 

(6) Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný eu-

rópsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstaráva-

teľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného 

obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača 

alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie do-

kladu alebo dokladov nahradených jednotným európ-

skym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí 

doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávate-

ľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žia-

dosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil 

dlhšiu lehotu. 

(7) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má k do-

kladom prístup podľa odseku 4 druhej vety, tieto od 

uchádzača alebo záujemcu nevyžaduje a požadované in-

formácie získa na základe prístupu do elektronickej da-

tabázy. 

(8) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyžaduje 

ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dis-

pozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktu-

álne a platné. 

 

40. § 

A részvételi feltételek teljesítésének kiértékelése 

(1) A közbeszerző a közbeszerzésben való részvételi fel-

tételek teljesítését, a közbeszerzési hirdetménnyel vagy 

a koncessziós hirdetménnyel összhangban bírálja el. Ha 

  § 40 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

(1) Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o 

vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámením o 
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a részvételi feltételek a pályázati háttéranyagokban vagy 

a koncessziós dokumentációban is fel vannak tüntetve, 

azok nem lehetnek ellentétesek a közbeszerzés kiírásáról 

szóló hirdetménnyel vagy a koncessziós hirdetménnyel. 

(2) A beszerző a részvételi feltételek teljesítését az általa 

meghatározott szabályokkal összhangban bírálja el. A 

részvételi feltételek teljesítésének kiértékelése szabálya-

inak meghatározása vagy aktualizálása során a meghívá-

sos eljárásban, a közzétételes tárgyalásos eljárásban, a 

versenypárbeszédben és az innovatív partnerségben nem 

támaszthat némely érdeklődővel szemben olyan követel-

ményeket, amelyeket nem követelt meg a többi érdeklő-

dőtől, vagy ismételten olyan dokumentumokat, amelyek 

már rendelkezésére állnak. 

(3) A védelmi és biztonsági szféra beszerzéseinek meg-

hirdetése során a közbeszerző és beszerző a közbeszer-

zés kiírásáról szóló hirdetménnyel összhangban bírálja 

el a részvételi feltételek teljesítését. 

(4) A közbeszerző vagy beszerző írásban kéri fel a pá-

lyázót vagy érdeklődőt a benyújtott dokumentumok ma-

gyarázatára vagy kiegészítésére, ha a benyújtott doku-

mentumokból nem lehet megítélni azok érvényességét 

vagy a részvételi feltétel teljesítését. Ha a közbeszerző 

vagy beszerző nem határoz meg hosszabb határidőt, a 

pályázó vagy érdeklődő a benyújtott dokumentumok 

magyarázatát vagy kiegészítését 

a) a kérvény elküldését követő két munkanapon belül 

kézbesíti, ha a kommunikáció elektronikus eszközö-

kön keresztül valósul meg, 

b) a kérvény kézbesítését követő öt munkanapon be-

lül kézbesíti, ha a kommunikáció az a) ponttól eltérő 

módon valósul meg. 

(5) A közbeszerző vagy beszerző írásban kéri fel a pá-

lyázót vagy érdeklődőt annak a személynek a lecserélé-

sére, akin keresztül pénzügyi és gazdasági alkalmasságát 

vagy technikai alkalmasságát vagy szakmai alkalmassá-

gát igazolja, ha annak kizárására indokot adó okok áll-

nak fenn. Ha a közbeszerző vagy beszerző nem állapít 

meg hosszabb határidőt, a pályázó vagy érdeklődő a kér-

vény kézbesítését követő öt munkanapon belül köteles 

ezt megtenni. 

(6) A közbeszerző és beszerző kizárja a pályázót vagy 

érdeklődőt, ha 

a) nem teljesítette a részvételi feltételeket, 

b) érvénytelen dokumentumokat nyújtott be; érvény-

telen dokumentumok azok, melyeknek lejárt az érvé-

nyességi idejük, 

c) olyan információkkal vagy dokumentumokkal 

szolgált, amelyek hamisak vagy oly módon megvál-

toztatottak, hogy nem felelnek meg a valóságnak, 

d) jogtalanul megpróbálta befolyásolni a közbesze-

rezés folyamatát, 

e) megpróbált megszerezni olyan bizalmas informá-

ciókat, amelyek jogtalan előnyhöz juttatták volna, 

koncesii. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťaž-

ných podkladoch alebo koncesnej dokumentácii, nesmú 

byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obsta-

rávania alebo oznámením o koncesii. 

(2) Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v 

súlade s pravidlami, ktoré určil. Pri určení alebo aktuali-

zácii pravidiel na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejne-

ním, súťažnom dialógu a inovatívnom partnerstve ne-

smie vyžadovať od niektorých záujemcov také požia-

davky, ktoré nevyžadoval od ostatných záujemcov, 

alebo opakovane doklady, ktoré už má k dispozícii. 

(3) Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ posudzujú splnenie 

podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení ve-

rejného obstarávania. 

(4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne po-

žiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo do-

plnenie predložených dokladov, ak z predložených do-

kladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie 

podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ alebo obsta-

rávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca 

doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokla-

dov do 

a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, 

ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, 

b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žia-

dosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako 

podľa písmena a). 

(5) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne po-

žiada uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej 

osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a 

ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť 

alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylú-

čenie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí 

dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný 

urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žia-

dosti. 

(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verej-

ného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak 

a) nesplnil podmienky účasti, 

b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi 

sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti, 

c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú ne-

pravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú 

skutočnosti, 

d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verej-

ného obstarávania, 

e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu 

poskytli neoprávnenú výhodu, 

f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť 

inými účinnými opatreniami, 
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f) a 23. § szerinti összeférhetetlenséget nem lehet 

más hatásos intézkedésekkel megszüntetni, 

g) megbízható információk alapján alapos gyanú áll 

fenn, hogy a pályázó vagy érdeklődő az adott közbe-

szerzésben más gazdasági szereplővel a gazdasági 

versenyt sértő megállapodást kötött, ha ez a feltétel 

fel van tüntetve a közbeszerzés kiírásáról szóló hir-

detményben vagy a pályázati felhívásként használt 

hirdetményben, 

h) a szakmai alkalmasság elbírálása során igazolha-

tóan olyan érdekellentéteket állapított meg a pályázó 

vagy érdeklődő részéről, melyek a beszerzés teljesí-

tését kedvezőtlenül befolyásolhatják, 

i) meghatározott határidőre nem nyújtotta be az írá-

sos kérvényben kért, már benyújtott dokumentumok 

magyarázatát vagy kiegészítését, 

j) meghatározott határidőre nem nyújtotta be az írá-

sos kérvényben kért egységes európai dokumentum-

mal helyettesített dokumentumokat, 

k) nem cserélte le más személyre – aki teljesíti a 

meghatározott feltételeket – a megadott határidőn 

belül azt a személyt, akin keresztül pénzügyi és gaz-

dasági alkalmasságának vagy technikai alkalmassá-

gának vagy szakmai alkalmasságának részvételi fel-

tételekre vonatkozó teljesítését igazolja, és aki nem 

teljesíti a meghatározott követelményeket, 

l) a 41. § 2. bek. szerinti határidőre nem cserélte le 

az alvállalkozót, aki nem teljesíti a közbeszerző vagy 

beszerző által meghatározott követelményeket, új al-

vállalkozóra, aki teljesíti a meghatározott feltétele-

ket. 

(7) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzésből kizárja 

azt a pályázót vagy érdeklődőt is, ha a gazdasági verseny 

megsértését, ami az előzetes piaci tárgyalásokból vagy a 

25. § szerinti előzetes bekapcsolódásából derült ki, más 

hatásos intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, a pá-

lyázó vagy érdeklődő nyilatkozata után sem; a közbe-

szerző és beszerző az ilyen kizárás előtt, a kérvény kéz-

besítését követő öt munkanapnyi határidővel lehetőséget 

nyújt a pályázónak vagy érdeklődőnek annak bizonyítá-

sára, hogy részvételével az előkészíti piaci tárgyaláso-

kon vagy előzetes bekapcsolódásával nem került sor a 

gazdasági verseny megsértésére. 

(8) A pályázó vagy érdeklődő, aki nem teljesíti a szemé-

lyi alkalmasság feltételeit a 32. § 1. bek. a), g) és h) 

pontja szerint vagy ha vonatkozik rá a kizárás oka a 6. 

bekezdés d)–g) pontja és a 7. bekezdés szerint, jogosult 

igazolna a közbeszerzőnek vagy beszerzőnek, hogy, 

megfelelő intézkedéseket hozott a helyzet orvoslására. A 

helyzet orvoslására hozott intézkedésekkel a pályázónak 

vagy érdeklődőnek igazolnia kell, hogy kártérítést fize-

tett vagy ennek kifizetésre kötelezte magát bármilyen 

okozott kárért, orvosolta a hibákat, megfelelően megma-

gyarázta a vitás tényeket és körülményeket, éspedig az 

g) na základe dôveryhodných informácií má dô-

vodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca 

uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hos-

podárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodár-

sku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania alebo v ozná-

mení použitom ako výzva na súťaž, 

h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukáza-

teľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu 

alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť 

plnenie zákazky, 

i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo 

doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, 

j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahra-

dené jednotným európskym dokumentom v určenej 

lehote, 

k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej pre-

ukazuje splnenie podmienok účasti finančného a 

ekonomického postavenia alebo technickej spôsobi-

losti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa ur-

čené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá 

spĺňa určené požiadavky, 

l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požia-

davky určené verejným obstarávateľom alebo obsta-

rávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa ur-

čené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2. 

(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verej-

ného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak na-

rušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z príprav-

ných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapo-

jenia podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylú-

čením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť 

v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti 

preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových 

konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k na-

rušeniu hospodárskej súťaže. 

(8) Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), 

g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie 

podľa odseku 6 písm. d) až g) a odseku 7, je oprávnený 

verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preu-

kázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie ná-

pravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záu-

jemca alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa za-

viazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, 

napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutoč-

nosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s prísluš-

nými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organi-

začné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby 

sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správ-

nym deliktom alebo trestným činom. 
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illetékes szervekkel való aktív együttműködéssel, és 

hogy konkrét technikai, szervezési és személyi intézke-

déseket fogadott el, amelyek a jövőbeni kétségek, kihá-

gások, szabálysértések vagy bűncselekmények megaka-

dályozására irányulnak. 

(9) Az a pályázó vagy érdeklődő, akinek más tagállam-

ban végleges határozattal megtiltották a közbeszerzés-

ben való részvételt, nem jogosult a közbeszerzőnek vagy 

beszerzőnek igazolni, hogy a 8. bekezdés második mon-

data szerinti intézkedéseket hozott a helyzet orvoslására, 

ha ez a határozat Szlovák Köztársaságban végrehajtható.  

(10) A közbeszerző és beszerző elbírálja, a pályázó vagy 

érdeklődő által benyújtott, a 8. bekezdés második mon-

data szerinti intézkedéseket a helyzet orvoslására, mi-

közben figyelembe veszik a hibázás súlyosságát és an-

nak konkrét körülményeit. Ha a közbeszerző vagy be-

szerző, a pályázó vagy érdeklődő által benyújtott, a hely-

zet orvoslására hozott intézkedéseket elégtelennek ítéli, 

a pályázót vagy érdeklődőt kizárja a közbeszerzésből. 

(11) A tagállami pályázót vagy érdeklődőt, ha abban az 

államban, ahol a székhelye, vállalkozásának helye vagy 

szokásos tartózkodási helye található jogosult a megkö-

vetelt tevékenység végzésére, a közbeszerző és beszerző 

nem zárhatja ki abból az okból, hogy a törvény alapján a 

megkövetelt tevékenység végzéséhez szükséges bizo-

nyos jogi forma. 

(12) A részvételi feltételek teljesítésének elbírálása után 

jegyzőkönyv készül, mely elsősorban a következőket 

tartalmazza: 

a) az összes pályázó vagy érdeklődő jegyzékét, 

b) a kiválasztott érdeklődők jegyzékét, és kiválasztá-

suk okait a szűkebb körű pályázatba, közzétételes 

tárgyalásos eljárásba, versenypárbeszédbe, innovatív 

partnerségbe, koncessziós párbeszédbe, 

c) a kizárt pályázók vagy érdeklődők jegyzékét, ki-

zárásuk okának feltüntetésével, 

d) az érdeklődők jegyzékét, kik nem lesznek felszó-

lítva az ajánlat benyújtására, a tárgyaláson vagy pár-

beszédben való részvételre, az okok feltüntetésével. 

(13) A közbeszerző és beszerző haladéktalanul írásban 

értesíti a pályázót vagy érdeklődőt, hogy 

a) kizárásra került, az ok és határidő feltüntetésével, 

amelyen belül kézbesítheti óvását, 

b) nem lesz felszólítva az ajánlat benyújtására, a tár-

gyaláson vagy párbeszédben való részvételre, az ok 

és határidő feltüntetésével, amelyen belül kézbesít-

heti óvását. 

(14) A közbeszerző és beszerző bizottságot hozhat létre 

a pályázók vagy érdeklődők általi részvételi feltételek 

teljesítésének kiértékelésére; ennek létrehozására az 51. 

§ használja. 

 

(9) Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zá-

kaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený koneč-

ným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je opráv-

nený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 

preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy 

podľa odseku 8 druhej vety, ak je toto rozhodnutie vy-

konateľné v Slovenskej republike. 

(10) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ posúdia opat-

renia na vykonanie nápravy podľa odseku 8 druhej vety 

predložené záujemcom alebo uchádzačom, pričom 

zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okol-

nosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené 

záujemcom alebo uchádzačom považuje verejný obsta-

rávateľ alebo obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záu-

jemcu alebo uchádzača z verejného obstarávania. 

(11) Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je 

v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, ve-

rejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú vylúčiť z dô-

vodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie 

požadovanej činnosti určitá právna forma. 

(12) Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhoto-

vuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam 

a) všetkých uchádzačov alebo záujemcov, 

b) vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej 

súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťaž-

nom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v konces-

nom dialógu, 

c) vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvede-

ním dôvodu ich vylúčenia, 

d) záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie 

ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením 

dôvodu. 

(13) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne 

písomne upovedomia uchádzača alebo záujemcu, že 

a) bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej 

môže byť doručená námietka, 

b) nebude vyzvaný na predloženie ponuky, na roko-

vanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu a lehoty, v 

ktorej môže byť doručená námietka. 

(14) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zriadiť 

na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 

alebo záujemcov komisiu; na jej zriadenie sa použije § 

51. 

 

41. § 

Alvállalkozók igénybevétele  

  § 41 

Využitie subdodávateľov 
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(1) A közbeszerző és beszerző pályázati háttéranyagok-

ban vagy a koncessziós dokumentációban megkövetel-

heti, hogy 

a) a pályázó az ajánlatában tüntesse fel a megrende-

lés azon részét, melyet alvállalkozóknak szándéko-

zik kiadni, a javasolt alvállalkozókat és az alvállal-

kozások tárgyát, 

b) a javasolt alvállalkozó teljesítse a személyi alkal-

masságot érintő részvételi feltételeket és ne létezze-

nek nála kizáró okok a 40. § 6. bek. a)–h) pontja és a 

7. bek. szerint; az áruszállítási, építési munkálatok 

elvégzési vagy szolgáltatásnyújtási jogosultságot a 

megrendelés vagy koncesszió tárgyának azon részé-

vel összefüggésben kell igazolni, melyeket az alvál-

lalkozónak kell teljesíteni. 

(2) Ha a javasolt alvállalkozó nem teljesíti az 1. bekez-

dés b) pontja szerinti részvételi feltételeket, a közbe-

szerző vagy beszerző írásban kéri a pályázót vagy érdek-

lődőt annak lecserélésére. A pályázó az első mondat sze-

rinti kérvény kézbesítésétől számított öt munkanapon 

belül kézbesíti az új alvállalkozóra tett javaslatát, hacsak 

a közbeszerző vagy beszerző nem állapított meg hosz-

szabb határidőt. 

(3) A közbeszerző és beszerző a pályázati háttéranya-

gokban vagy koncessziós dokumentációban megköve-

teli, hogy a sikeres pályázó a szerződésben, keret-meg-

állapodásban vagy koncessziós szerződésben legkésőbb 

annak megkötése idején feltüntesse az összes ismert al-

vállalkozó adatait, az alvállalkozó nevében eljárni jogo-

sult személy adatait, vezeték- és keresztnév, tartózko-

dási hely és születési dátum terjedelemben. 

(4) A közbeszerző és beszerző köteles a szerződési, ke-

ret-megállapodási vagy koncessziós szerződési javaslat-

ban meghatározni 

a) a beszállító bejelentési kötelezettségét, ha bármi-

lyen változás történik az alvállalkozó adataiban, 

b) az alvállalkozó megváltoztatásának szabályait és 

a beszállító arra vonatkozó kötelezettségét, hogy je-

lenti az alvállalkozó személyének megváltozását és 

az új alvállalkozó 3. bekezdés szerinti adatait. 

(5) a pályázati háttéranyagokban vagy koncessziós do-

kumentációban megkövetelte, hogy a javasolt alvállal-

kozó teljesítse az 1. bekezdés b) pontja szerinti részvételi 

feltételeket, a megkövetelt feltételeket az új alvállalko-

zónak is teljesítenie kell. 

(6) Ha építési munkálatok kivitelezésének beszerzésé-

ről, szolgáltatásnyújtási beszerzésről vagy koncesszióról 

van szó, a közbeszerző és beszerző nem követeli meg a 

3. és 4. bekezdések szerinti árubeszállító adatait. 

(7) Ha azt a beszerzés jellege lehetővé teszi, a közbe-

szerző vagy beszerző a szerződés- vagy keret-megálla-

podási javaslatban meghatározhatja, hogy az áruért, épí-

tési munkálatokért vagy szolgáltatásokért járó kifizeté-

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťaž-

ných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyža-

dovať, aby 

a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý 

má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných 

subdodávateľov a predmety subdodávok, 

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky 

účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexisto-

vali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ pl-

niť. 

(2) Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky 

účasti podľa odseku 1 písm. b), verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho 

nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodáva-

teľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žia-

dosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ alebo ob-

starávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súťažných 

podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyžadujú, 

aby úspešný uchádzač v zmluve, rámcovej dohode alebo 

koncesnej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol 

údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o 

osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní v ná-

vrhu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 

určiť 

a) povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu 

údajov o subdodávateľovi, 

b) pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodá-

vateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa 

odseku 3 o novom subdodávateľovi. 

(5) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžado-

val v súťažných podkladoch alebo v koncesnej doku-

mentácii, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal pod-

mienky účasti podľa odseku 1 písm. b), vyžadované 

podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ. 

(6) Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 

zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ nevyžadujú údaje podľa od-

sekov 3 a 4 o dodávateľovi tovaru. 

(7) Ak to povaha zákazky umožňuje, verejný obstaráva-

teľ alebo obstarávateľ môže v návrhu zmluvy alebo rám-

covej dohody určiť, že náležité platby za tovar, stavebné 

práce alebo služby uhradí priamo subdodávateľovi, 

ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo po-

skytol služby dodávateľovi, ak o to subdodávateľ po-

žiada. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zároveň 

v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody určí podrob-

nosti týkajúce sa spôsobu platby subdodávateľovi a 
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seket közvetlenül az alvállalkozónak utalja, aki az aján-

lattevőnek az árut leszállította, az építési munkálatokat 

kivitelezte vagy a szolgáltatást nyújtotta, ha ezt az alvál-

lalkozó kéri. A közbeszerző vagy beszerző egyúttal a 

szerződés- vagy keret-megállapodási javaslatban meg-

határozza az alvállalkozónak történő fizetés részleteit és 

a megfelelő mechanizmust, amellyel az ajánlattevőnek 

lehetővé teszi az alvállalkozót megillető kifizetés elleni 

kifogásemelést. 

(8) Az 1–7. bekezdések rendelkezéseivel nincs érintve 

az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vagy az en-

gedményesnek a koncessziós szerződés teljesítésére vo-

natkozó felelőssége. 

 

vhodný mechanizmus, ktorým umožní dodávateľovi na-

mietať voči nenáležitej platbe subdodávateľovi. 

(8) Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie je dotknutá zod-

povednosť dodávateľa za plnenie zmluvy ani zodpoved-

nosť koncesionára za plnenie koncesnej zmluvy. 

 

42. § 

Az pályázati háttéranyagok 

(1) Az pályázati háttéranyagokat írásos, grafikus vagy 

más anyagok alkotják, melyek tartalmazzák a beszerzés 

tárgyának részletes meghatározását. A pályázati háttér-

anyagokban a közbeszerző és beszerző feltünteti az ösz-

szes körülményt, melyek fontosak lesznek a szerződés 

teljesítéséhez és az ajánlat kidolgozásához. A beszerzés 

tárgyának leírása hivatkozhat a gyártás vagy a kívánt 

áruk, építési munkálatok vagy szolgáltatások biztosítá-

sának különleges eljárására vagy módszerére, valamint 

életciklusuk más fázisának különleges eljárására, akkor 

is, ha ezek a faktorok nem képezik azok lényegi tartal-

mát, azonban össze kell függeniük a beszerzés tárgyával 

és annak értékéhez valamint céljához megfelelőnek kell 

lenniük. A beszerzés tárgyát a közbeszerzőnek és be-

szerzőnek egyértelműen, teljesen ás pártatlanul kell leír-

nia, a 3. sz. melléklet technikai követelményei alapján. 

A technikai követelmények 

a) figyelembe veszik a fogyatékos személyek szá-

mára való hozzáférhetőség követelményeit és azokat 

a megoldásokat, melyek az összes felhasználó szá-

mára megfelelőek, kivéve a kellőképpen megindo-

kolt eseteket; ha az Európai Unió kötelező erejű jogi 

aktusai a fogyatékos személyek számára való hozzá-

férhetőség követelményeit vagy azokat a megoldáso-

kat, melyek az összes felhasználó számára megfele-

lőek kötelezővé teszik a technikai követelmények-

ben, a közbeszerző és beszerző feltüntetik a hivatko-

zást az Európai Unió vonatkozó kötelező erejű jogi 

aktusaira, 

b) úgy kerülnek meghatározásra, hogy az összes pá-

lyázó vagy érdeklődő számára biztosítva legyen az 

azonos hozzáférés és gazdasági verseny. 

(2) A közbeszerző és beszerző a következők alapján do-

gozza ki a beszerzés tárgyát: 

a) a teljesítményi és működési követelmények alap-

ján, melyek magukban foglalhatják az environmen-

tális jellemzőket is; a technikai követelményeket úgy 

  § 42 

Súťažné podklady 

(1) Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné 

podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu 

zákazky. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ 

a obstarávateľ uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôle-

žité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Opis 

predmetu zákazky môže odkazovať aj na osobitný po-

stup alebo metódu výroby alebo poskytovania požado-

vaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, ako aj na 

osobitný postup inej fázy ich životného cyklu, a to aj 

vtedy, ak tieto faktory netvoria súčasť ich hmotnej pod-

staty, musia však súvisieť s predmetom zákazky a byť 

primerané jej hodnote a cieľom. Predmet zákazky musí 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, 

úplne a nestranne na základe technických požiadaviek 

podľa prílohy č. 3. Technické požiadavky 

a) zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so 

zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všet-

kých užívateľov okrem náležite odôvodnených prí-

padov; ak právne záväzné akty Európskej únie usta-

novujú záväzné požiadavky dostupnosti pre osoby so 

zdravotným postihnutím alebo riešenia vhodné pre 

všetkých užívateľov, v technických požiadavkách 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú odkaz na 

príslušné právne záväzné akty Európskej únie, 

b) musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rov-

naký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujem-

cov a zabezpečená hospodárska súťaž. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú opis 

predmetu zákazky 

a) na základe výkonnostných a funkčných požiada-

viek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakte-

ristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby 

boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité 

na vypracovanie ponuky, 

b) odkazom na technické špecifikácie v poradí: slo-

venské technické normy, ktorými sa prevzali európ-

ske normy, európske technické osvedčenia, spoločné 

technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné 
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kell meghatározni, hogy minden feltétel és körül-

mény, amely az ajánlat kidolgozásához fontos, nyil-

vánvaló legyen, 

b) a műszaki specifikációra való hivatkozással taná-

csot ad: a szlovák műszaki szabványokkal kapcsolat-

ban, melyekkel átvételre kerültek az európai szabvá-

nyok, európai műszaki engedélyek, közös műszaki 

specifikációk, nemzetközi normák, az európai szab-

ványügyi szervezetek által bevezetett más műszaki 

referencia-rendszerek, vagy ha ilyenek léteznek, a 

nemzeti műszaki engedélyek vagy nemzeti műszaki 

specifikációk, melyek a tervdokumentációt, az épí-

tési munkálatok kivitelezését és építőanyagok hasz-

nálatát, műszaki specifikációt érintik, melyek az 

iparágazatból származnak és ezen ágazat által általá-

nosan elismertek, a védelmi szféra szabványai és a 

védelmi eszközök specifikációi, melyek ezekhez a 

szabványokhoz hasonlóak; az ilyen hivatkozást ki 

kell egészíteni a „vagy egyenértékű” szóösszetétel-

lel, 

c) az a) pontban feltüntetett teljesítményi és műkö-

dési követelmények alapján, a b) pontban feltüntetett 

műszaki specifikációra való hivatkozással, melyek 

eszközként szolgálnak a teljesítményi és működési 

követelményekkel való összhang biztosítására, vagy 

d) a b) pontban feltüntetett műszaki specifikációra 

való hivatkozással bizonyos jellemzőkre vonatkozó-

lag és az a) pontban feltüntetett teljesítményi és mű-

ködési követelményekre való hivatkozással a többi 

jellemzőre vonatkozólag. 

(3) A műszaki követelmények nem hivatkozhatnak 

konkrét gyártóra, gyártási folyamatra, kereskedelmi 

megjelölésre, szabadalomra, típusra, származási vagy 

gyártási területre vagy helyre, ha ezzel bizonyos érdek-

lődők vagy áruk hátrányos megkülönböztetésére vagy 

kizárására kerülne sor, hacsak ezt a beszerzés tárgya 

nem kívánja meg. Ilyen hivatkozást csak akkor lehet al-

kalmazni, ha a beszerzés tárgyát nem lehet elég pontosan 

és érthetően leírni a 2. bekezdés szerint, és az ilyen hi-

vatkozást ki kell egészíteni a „vagy egyenértékű” szó-

összetétellel. 

(4) Sem a közbeszerző sem a beszerző nem zárhat ki 

ajánlatot, ha a beszerzés tárgyának leírását 

a) a 2. bekezdés b) pontja szerinti műszaki specifiká-

ciókra való hivatkozással dolgozta ki, és a pályázó 

által kínált áruk, építkezési munkálatok vagy szol-

gáltatások nincsenek összhangban ezekkel a műszaki 

specifikációkkal, és ha a pályázó az ajánlatában bi-

zonyítja, beleértve a 10. bekezdés szerinti bizonyíté-

kokat is, hogy a javasolt megoldás egyenértékű mó-

don megfelel a műszaki specifikációban definiált kö-

vetelményeknek, 

b) a 2. bekezdés a) pontja szerinti teljesítményi és 

működési követelmények alapján dolgozta ki és a 

technické referenčné systémy zavedené európskymi 

normalizačnými organizáciami, alebo ak také nee-

xistujú, národné technické osvedčenia alebo národné 

technické špecifikácie týkajúce sa projektovej doku-

mentácie, uskutočnenia stavebných prác a používa-

nia stavebných výrobkov, technické špecifikácie, 

ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú 

týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre ob-

lasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré 

sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť 

doplnený slovami „alebo ekvivalentný“, 

c) na základe výkonnostných a funkčných požiada-

viek uvedených v písmene a) s odkazom na tech-

nické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia 

ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnost-

nými a funkčnými požiadavkami, alebo 

d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v pís-

mene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom na 

výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v 

písmene a) pre ostatné charakteristiky. 

(3) Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na kon-

krétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 

patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak 

by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu 

určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje 

predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len 

vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa od-

seku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz 

musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 

(4) Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nemôže vylú-

čiť ponuku, ak opis predmetu zákazky vypracoval 

a) odkazom na technické špecifikácie podľa odseku 

2 písm. b) a uchádzačom ponúkané tovary, stavebné 

práce alebo služby nie sú v súlade s týmito technic-

kými špecifikáciami, ak uchádzač vo svojej ponuke 

preukáže vrátane dôkazov podľa odseku 10, že navr-

hované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje 

požiadavkám definovaným v technických špecifiká-

ciách, 

b) na základe výkonnostných a funkčných požiada-

viek podľa odseku 2 písm. a) a uchádzačom ponú-

kané tovary, stavebné práce alebo služby sú v súlade 

so slovenskou technickou normou, ktorou sa pre-

vzala európska norma, s európskym technickým 

osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, 

s medzinárodnou normou alebo s technickým refe-

renčným systémom zavedeným európskou normali-

začnou organizáciou, ak táto norma obsahuje aj vý-

konnostné a funkčné požiadavky určené verejným 

obstarávateľom alebo obstarávateľom; uchádzač vo 

svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov podľa od-

seku 10, že ponúkané tovary, stavebné práce alebo 

služby spĺňajúce príslušnú normu zároveň spĺňajú 
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pályázó által kínált áruk, építkezési munkálatok vagy 

szolgáltatások összhangban vannak a szlovák mű-

szaki szabvánnyal, mellyel átvételre kerültek az eu-

rópai szabványok, európai műszaki engedélyek, kö-

zös műszaki specifikációk, nemzetközi normák vagy 

az európai szabványügyi szervezetek által bevezetett 

más műszaki referencia-rendszerek, ha ez a szab-

vány tartalmazza a teljesítményi és működési köve-

telményeket is, melyeket a közbeszerző vagy be-

szerző meghatározott; a pályázó az ajánlatában bizo-

nyítja, beleértve a 10. bekezdés szerinti bizonyítéko-

kat is, hogy a felkínált áruk, építkezési munkálatok 

vagy szolgáltatások teljesítik a vonatkozó szabványt, 

egyúttal teljesítik a közbeszerző vagy beszerző által 

meghatározott teljesítményi és működési követelmé-

nyeket is.  

(5) Ha energetikailag jelentős termék beszerzéséről van 

szó, a közbeszerző a beszerzés tárgyának leírásában csak 

olyan energetikailag jelentős termékre vonatkozó köve-

telményeket szab meg, amely teljesíti a legmagasabb tel-

jesítményi kritériumokat és az energetikai hatékonyság 

legmagasabb osztályába tartozik külön jogszabály sze-

rint.51) 

(6) Az 5. bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatko-

zik közbeszerzőre, ha  

a) olyan beszerzésről van szó, melynek feltételezett 

értéke kisebb, mint az 5. § 2. bek. szerinti értékhatár, 

vagy 

b) az 5 bekezdés szerinti, legmagasabb energetikai 

hatékonysági osztályba tartozó és legmagasabb telje-

sítményű termék beszerzése nem megfelelő, tekintet-

tel a költséghatékonyságra, a közbeszerző számára 

gazdaságilag elviselhetetlen, műszakilag nem meg-

felelő vagy nem teszi lehetővé a gazdasági versenyt. 

(7) Ha különleges environmentális, társadalmi vagy más 

jellemzőjű árubeszerzésről, építési munkálatok vagy 

szolgáltatások beszerzéséről van szó, a közbeszerző és 

beszerző a beszerzés tárgyának leírásában, az ajánlatok 

kiértékelésének kritériumaiban vagy a szerződés feltét-

eleiben megkövetelhet egy konkrét márkanevet, mint 

annak bizonyítékát, hogy a áru, építési munka vagy szol-

gáltatás megfelel ezeknek a különleges jellemzőknek, ha 

a) a védjegy odaítélésének feltételei csak azokra a 

kritériumokra vonatkoznak, melyek a beszerzés tár-

gyával összefüggenek és amelyek alkalmasak a be-

szerzés tárgyának leírására, 

b) a védjegy odaítélésének feltételei objektíven iga-

zolható és megkülönböztetés-mentes kritériumokon 

alapulnak, 

c) a védjegy nyílt és átlátható folyamat eredménye, 

melyben minden érdekelt fél részt vehet, beleértve az 

államigazgatási szerveket, fogyasztókat, társadalmi 

partnereket, gyártókat, forgalmazókat és nem kor-

mányzati szervezeteket is, 

výkonnostné a funkčné požiadavky určené verejným 

obstarávateľom alebo obstarávateľom. 

(5) Ak ide o obstaranie energeticky významného vý-

robku, verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky 

určí požiadavky len na taký energeticky významný vý-

robok, ktorý spĺňa kritériá najvyššej výkonnosti a patrí 

do najvyššej triedy energetickej účinnosti podľa osobit-

ného predpisu.51) 

(6) Povinnosť podľa odseku 5 sa na verejného obstará-

vateľa nevzťahuje, ak 

a) ide o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je 

nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, alebo 

b) obstaranie výrobku podľa odseku 5 v najvyššej 

triede energetickej účinnosti a najvyššej výkonnosti 

nie je vhodné vzhľadom na efektívnosť nákladov, nie 

je ekonomicky únosné pre verejného obstarávateľa, 

nie je technicky vhodné alebo neumožňuje hospodár-

sku súťaž. 

(7) Ak ide o obstaranie tovaru, stavebných prác alebo 

služieb s osobitnými environmentálnymi, sociálnymi 

alebo inými charakteristikami, verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ môžu v opise predmetu zákazky, v krité-

riách na vyhodnotenie ponúk alebo v zmluvných pod-

mienkach vyžadovať konkrétnu značku ako dôkaz, že 

tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú týmto 

osobitným charakteristikám, ak 

a) podmienky na udelenie značky sa vzťahujú len na 

kritériá, ktoré súvisia s predmetom zákazky a ktoré 

sú vhodné na opis predmetu zákazky, 

b) podmienky na udelenie značky sú založené na ob-

jektívne overiteľných a nediskriminačných krité-

riách, 

c) značka je výsledkom otvoreného, transparentného 

procesu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky zain-

teresované strany vrátane orgánov štátnej správy, 

spotrebiteľov, sociálnych partnerov, výrobcov, dis-

tribútorov a mimovládnych organizácií, 

d) udelenie značky je dostupné všetkým subjektom, 

ktoré o jej udelenie majú záujem a 

e) podmienky na udelenie značky určila osoba, nad 

ktorou hospodársky subjekt, ktorý žiada o udelenie 

značky, nemá rozhodujúci vplyv. 

(8) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyža-

duje, aby tovar, stavebné práce alebo služby spĺňali 

všetky podmienky na udelenie značky, uvedie, ktoré z 

týchto podmienok vyžaduje. Verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ nesmú vyžadovať konkrétnu značku, ak 

značka spĺňa podmienky podľa odseku 7 písm. b) až e), 

ale na jej udelenie je potrebné splniť aj ďalšie pod-

mienky, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky; v tomto 

prípade môžu opísať predmet zákazky odkazom na po-

drobné špecifikácie značky alebo na jej časti, ktoré súvi-

sia s predmetom zákazky a sú vhodné na opis predmetu 

zákazky. 
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d) a védjegy odaítélése minden alany számára hoz-

záférhető, aki erre érdeklődést mutat és  

e) a védjegy odaítélésének feltételeit olyan személy 

határozta meg, aki felett a gazdasági szereplő, aki a 

védjegy odaítélését kérvényezi, nem rendelkezik 

döntő befolyással. 

(8) Ha a közbeszerző vagy beszerző nem követeli meg, 

hogy az áru, építési munkálatok vagy szolgáltatások tel-

jesítsék a védjegy odaítélésének minden feltételét, fel-

tünteti, hogy ezekből a feltételekből melyikeket követeli 

meg. A közbeszerző és beszerző nem követelhet meg 

konkrét védjegyet, ha a védjegy teljesíti a 7. bekezdés 

b)–e) pontjai szerinti feltételeket, de annak odaítéléséhez 

további feltételeket is teljesíteni kell, amelyek nem füg-

genek össze a beszerzés tárgyával; ebben az esetben a 

beszerzés tárgyát leírhatják a védjegy vagy annak része-

inek részletes specifikációjára való hivatkozással, ame-

lyek összefüggenek a beszerzés tárgyával és alkalmasak 

a beszerzés tárgyának leírására. 

(9) Ha a közbeszerző vagy beszerző konkrét védjegyet 

követel meg, más védjegyet is el kell fogadnia, melynek 

odaítélésének feltételei egyenrangúak a megkövetelt 

védjegy odaítélésének feltételeivel. Ha a pályázónak 

vagy érdeklődőnek objektíve nem volt lehetősége meg-

szerezni a megadott védjegyet a meghatározott határ-

időkre, a közbeszerzőnek vagy beszerzőnek el kell fo-

gadnia a pályázó vagy érdeklődő által beterjesztett más 

bizonyítékokat is, mint például a gyártó műszaki doku-

mentációja, azzal az előfeltétellel, hogy igazolják, hogy 

az áru, építési munkálatok vagy szolgáltatások teljesítik 

a konkrét védjegy odaítélésének feltételeit vagy a konk-

rét feltételeket, melyeket a közbeszerző vagy beszerző 

megkövetel. 

(10) A közbeszerző és beszerző a beszerzés tárgyának 

leírásában, az ajánlatok kiértékelésének kritériumaiban 

vagy a szerződési feltételekben megkövetelheti vizsgá-

lati jegyzőkönyv vagy bizonylat benyújtását, melyet 

olyan megfelelőség-értékelő szervezet adott ki, amely 

megfelelőség-értékelő tevékenységet végez, beleértve a 

kalibrációt, tesztelést, tanúsítást és ellenőrzést, és amely 

akkreditálva van külön jogszabály szerint,52) mint bizo-

nyítékot, hogy az áru, építési munkálatok vagy szolgál-

tatások megfelelnek a beszerzés tárgya megadott leírá-

sának, az ajánlatok kiértékelésének kritériumainak vagy 

a szerződési feltételeknek. A közbeszerzőnek és beszer-

zőnek el kell fogadnia az ilyen szervezet által kiadott 

vizsgálati jegyzőkönyvet vagy tanúsítványt, melynek 

székhelye más tagállamban van. Ha a pályázónak vagy 

érdeklődőnek objektíve nem volt lehetősége megsze-

rezni a megadott dokumentumot a meghatározott határ-

időkre, a közbeszerzőnek vagy beszerzőnek el kell fo-

gadnia a pályázó vagy érdeklődő által beterjesztett más 

bizonyítékokat is, mint például a gyártó műszaki doku-

mentációja, azzal az előfeltétellel, hogy igazolják, hogy 

(9) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje 

konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej pod-

mienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na ude-

lenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo záujemca 

objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v ur-

čených lehotách, verejný obstarávateľ alebo obstaráva-

teľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom 

alebo záujemcom, ako je technická dokumentácia vý-

robcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné 

práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie kon-

krétnej značky alebo konkrétne podmienky, ktoré ve-

rejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje. 

(10) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v opise 

predmetu zákazky, v kritériách na vyhodnotenie ponúk 

alebo v zmluvných podmienkach vyžadovať skúšobný 

protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzova-

nia zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody 

vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, 

ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu,52) ako 

dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpove-

dajú určenému opisu predmetu zákazky, kritériám na 

vyhodnotenie ponúk alebo zmluvným podmienkam. Ve-

rejný obstarávateľ a obstarávateľ musia akceptovať skú-

šobný protokol alebo certifikát vydaný takýmto orgá-

nom so sídlom v inom členskom štáte. Ak uchádzač 

alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať prí-

slušný dokument v určených lehotách, verejný obstará-

vateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy predlo-

žené uchádzačom alebo záujemcom, ako je napríklad 

technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že 

preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺ-

ňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo 

obstarávateľom. 

(11) Súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, 

modely alebo fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie 

ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich 

uplatnenia a pokyny na vypracovanie a predkladanie po-

núk. Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy alebo 

rámcovej dohody, ktorých časť obsahu možno určiť od-

kazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odka-

zuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť sú-

časťou súťažných podkladov. V súťažných podkladoch 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú, ktoré časti 

súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy alebo 

rámcovej dohody; návrhy na plnenie kritérií predložené 

uchádzačom alebo uchádzačmi, s ktorými sa uzatvára 

zmluva alebo rámcová dohoda, sú náležitosťami zmluvy 

alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného 

obstarávania. V súťažných podkladoch verejný obstará-

vateľ a obstarávateľ uvedú požiadavku na prevod práv 

duševného vlastníctva, ak sa vyžaduje. 

(12) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť 

osobitné podmienky plnenia zmluvy, ak ich uvedú v 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení 
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az áru, építési munkálatok vagy szolgáltatások teljesítik 

a közbeszerző vagy beszerző konkrét által meghatáro-

zott feltételeket.  

(11) A pályázati háttéranyagok tartalmazzák a doku-

mentációt, terveket, modelleket vagy fényképeket, ha 

azok szükségesek az ajánlat kidolgozásához, az ajánla-

tok kiértékelésének kritériumait, érvényesítésük szabá-

lyait, valamint az ajánlatok kidolgozására és benyújtá-

sára vonatkozó utasításokat. A pályázati háttéranyagok 

tartalmazzák a szerződési vagy keretmegállapodási ja-

vaslatot, melyek tartalmának egy részét meg lehet hatá-

rozni az általános üzleti feltételekre való hivatkozással; 

ha az általános üzleti feltételekre hivatkoznak, azoknak 

a pályázati háttéranyagok részét kell képezniük. A pá-

lyázati háttéranyagokban a közbeszerző és beszerző fel-

tünteti, hogy a pályázati háttéranyagok mely részeinek 

kell a szerződés vagy keretmegállapodás részét képez-

niük; a kritériumok teljesítésére vonatkozó javaslatok, 

melyeket az a pályázó vagy azok a pályázók terjesztettek 

elő, amelyekkel szerződés vagy keretmegállapodás kö-

tésére kerül sor, a közbeszerzés eredményeként létrejövő 

szerződés vagy keretmegállapodás alaki kellékeit képe-

zik. A pályázati háttéranyagokban a közbeszerző és be-

szerző feltünteti a szellemi tulajdonjogok átruházásának 

követelményét, ha ez megkövetelendő. 

(12) A közbeszerző és beszerző meghatározhatják a 

szerződés teljesítésének külön feltételeit, ha azokat fel-

tüntetik a közbeszerzési felhívásban, a pályázati felhí-

vásként használt hirdetményben vagy a pályázati háttér-

anyagokban. A szerződés teljesítésének külön feltételei 

magukban foglalhatják a gazdasági, szociális és environ-

mentális szempontokat, valamint az innovációval és fog-

lalkoztatottsággal összefüggő szempontokat; ha a vé-

delmi és biztonsági szféra beszerzéséről van szó, a szer-

ződés teljesítésének külön feltételei érinthetik az alvál-

lalkozókat, a minősített információk biztonságát és vé-

delmét, vagy a szállítmányok biztonságát is.  

(13) A keret-megállapodás, ahogyan a szerződés, amely 

olyan közbeszerzés eredménye, melynek tárgya a be-

szállító ismételt, áruszállítási teljesítésekre vonatkozó 

kötelezettsége, alaki kelléke lehet a szerződő feleknek az 

áruk árát érintő megállapodása az ismétlődő teljesítések 

során, mely szerint a szerződő felek a keretmegállapodás 

vagy szerződés ideje alatt meghatározzák az áru árát, te-

kintettel az összevethető áruk árának alakulására a rele-

váns piacokon, miközben, ha a piaci árak alacsonyab-

bak, mint a keret-megállapodásban vagy szerződésben 

megállapított ár, vagy a keret-megállapodás vagy szer-

ződés szerinti módon meghatározott ár, az árat legfel-

jebb a három legalacsonyabb piaci ár középértékeként 

határozzák meg. Ha az ajánlatok elemeinek árát vagy ér-

tékét elektronikus aukción terjesztik elő, az első mondat 

szerinti keret-megállapodás vagy szerződés alaki kellé-

két képezi a szerződő felek megállapodása, hogy az 

použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkla-

doch. Osobitné podmienky plnenia zmluvy môžu zahŕ-

ňať ekonomické, sociálne, environmentálne hľadiská, 

hľadiská súvisiace s inováciou alebo zamestnanosťou; 

ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, osobitné 

podmienky plnenia zmluvy sa môžu týkať aj subdodá-

vateľov, bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností 

alebo bezpečnosti dodávok. 

(13) Náležitosťou rámcovej dohody, ako aj zmluvy, 

ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej pred-

metom je záväzok dodávateľa na opakované plnenie 

spočívajúce v dodaní tovaru, môže byť dojednanie 

zmluvných strán vo vzťahu k určeniu ceny tovaru pre 

každé opakované plnenie, podľa ktorého zmluvné strany 

počas trvania rámcovej dohody alebo zmluvy určujú 

cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných to-

varov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu 

nižšie, ako cena určená rámcovou dohodou alebo zmlu-

vou, alebo spôsobom podľa rámcovej dohody alebo 

zmluvy, určia cenu najviac v sume priemeru medzi tromi 

najnižšími cenami zistenými na trhu. Ak sa ceny alebo 

hodnoty prvkov ponúk predkladajú v elektronickej auk-

cii, náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa 

prvej vety je dojednanie zmluvných strán, že východis-

kom elektronickej aukcie je cena alebo hodnota prvkov 

ponúk, zistená spôsobom podľa prvej vety. 

(14) Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny 

na účely odseku 13 je na dohode zmluvných strán, pri-

čom na účely porovnania cien 

a) je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie 

šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich 

určeniu ceny za opakované plnenie a 

b) musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na 

identické tovary alebo zastupiteľné tovary, ak v čase 

ich zisťovania existujú. 

(15) Náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa 

odseku 13 môže byť aj dojednanie možnosti výpovede 

pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v urče-

nej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako tri mesiace, ak 

dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za 

cenu, určenú podľa odseku 13. 

(16) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťaž-

ných podkladoch uviesť inštitúcie, od ktorých záujemca 

získa informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní, 

ochrany životného prostredia, ochrany práce a pracov-

ných podmienok platných v mieste uskutočnenia staveb-

ných prác alebo poskytnutia služby počas plnenia 

zmluvy. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

uvedie informácie podľa prvej vety v súťažných podkla-

doch, požiada záujemcov, aby každý vo svojej ponuke 

predložil vyhlásenie, že pri vypracovaní ponuky vzal do 

úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracov-

ných podmienok; ustanovenie § 53 ods. 2 tým nie je dot-

knuté. 
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elektronikus aukció kiindulópontja az ajánlatok elemei-

nek első mondat szerint megállapított ára vagy értéke. 

(14) A mód, amellyel a 13. bekezdés céljaira a szerződő 

felek az árakat meghatározzák, a szerződő felek megál-

lapodásán múlik, miközben az árak összehasonlításának 

céljaira 

a) az időszak, melyre az árakat összehasonlítják, az 

ismételt teljesítés árainak meghatározását közvetle-

nül megelőző hat hónap és 

b) legalább három, azonos vagy helyettesíthető ter-

mékekre vonatkozó árajánlatot figyelembe kell 

venni, ha az árak megállapítása idején ezek léteznek. 

(15) A 13. bekezdés szerinti keretmegállapodás vagy 

szerződés alaki kelléke lehet az arról való megállapodás 

is, hogy a közbeszerző vagy beszerző a meghatározott 

határidővel felmondhatja a szerződést, amely nem lehet 

hosszabb, mint három hónap, ha a beszállító nem képes 

szállítani azon az áron vagy nem szállít azon az áron, 

amelyet a 13. bekezdés meghatároz. 

(16) A közbeszerző és beszerző a pályázati háttéranya-

gokban feltüntetheti azokat az intézményeket, melyektől 

az érdeklődő informálódhat az adózást, környezetvédel-

met, munkavédelmet és munkafeltételeket érintő köte-

lességeiről, melyek az építési munkálatok kivitelezése 

vagy a szolgáltatásnyújtás helyszínén érvényesek a szer-

ződés teljesítési ideje alatt. Ha a közbeszerző vagy be-

szerző feltünteti az első mondat szerinti információkat a 

pályázati háttéranyagokban, felkéri az érdeklődőket, 

hogy ajánlataikban mindegyikük nyújtson be egy nyilat-

kozatot, hogy az ajánlat kidolgozása során figyelembe 

vette a munkavédelmet és munkafeltételeket érintő kö-

telességeit; az 53. §2. bek. rendelkezése ezzel nincs 

érintve. 

(17) A közbeszerző a pályázati háttéranyagokat az elekt-

ronikus piactér funkcióin keresztül is létrehozhatja, a 13. 

§ 2. bek. m) pontja szerint; a közbeszerző vagy beszerző 

megfelelő intézkedéseket hoz, hogy ezzel az eljárással 

ne sérüljön a gazdasági verseny. 

 

(17) Verejný obstarávateľ môže vytvoriť súťažné pod-

klady aj prostredníctvom funkcie elektronického trhovi-

ska podľa § 13 ods. 2 písm. m); verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa 

týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž. 

 

43. § 

A közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetősége 

(1) A közbeszerző és beszerző az ajánlat, javaslat kidol-

gozásához és a részvételi feltételek teljesítéséhez szük-

séges dokumentumokat, kivéve a 64. § 2. bek. szerinti 

dokumentumokat a profiljában teszi közzé, ezekhez 

elektronikus eszközökön keresztül térítésmentesen kor-

látlan, teljes és közvetlen hozzáférést biztosít a közbe-

szerzési felhívás, pályázati felhívásként használt hirdet-

mény, versenypályázati kiírás vagy koncessziós felhí-

vás, európai közlönyben való közzétételének napjától. A 

közbeszerzési felhívásban, a pályázati felhívásként 

használt hirdetményben, versenypályázati kiírásban 

vagy koncessziós felhívásban a közbeszerző és beszerző 

  § 43 

Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejňujú do-

kumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na 

preukázanie splnenia podmienok účasti, okrem doku-

mentov podľa § 64 ods. 2, v profile a poskytujú k nim 

bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup pro-

stredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uve-

rejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 

oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o 

vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v 

európskom vestníku. V oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 

v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v oznámení o 
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feltünteti a honlap címét, amelyen az első mondat sze-

rinti dokumentumok és információk hozzáférhetők. 

(2) A közbeszerző és beszerző a pályázati háttéranyago-

kat, az informatív dokumentumot, a pályázati feltétele-

ket és a koncessziós dokumentációt a profiljában a köz-

beszerzési felhívás, koncessziós felhívás, versenypályá-

zati kiírás vagy pályázati felhívásként használt hirdet-

mény, európai közlönyben való közzétételének napján 

hozza nyilvánosságra, ha a jelen törvény másként nem 

rendelkezik. 

(3) Ha az ajánlat, javaslat vagy egy részük kidolgozásá-

hoz vagy a részvételi feltételek teljesítése igazolásának 

kidolgozásához szükséges dokumentumokhoz való hoz-

záférést nem lehet az 1. bekezdés szerint biztosítani a 20. 

§ 7. bek. feltüntetett okból, a közbeszerző és beszerző a 

közbeszerzési felhívásban, pályázati felhívásként hasz-

nált hirdetményben, koncessziós felhívásban vagy ver-

senypályázati kiírásban feltünteti, hogy a vonatkozó do-

kumentumot elektronikus eszközöktől eltérő módon bo-

csátja rendelkezésre, és feltünteti a címet, ahonnét ez a 

dokumentum kérvényezhető. A közbeszerző és beszerző 

a pályázati háttéranyagokat, az informatív dokumentu-

mot, a pályázati feltételeket és a koncessziós dokumen-

tációt vagy azok részét, a gazdasági szereplő azok meg-

küldésére vonatkozó írásos kérvényének kézbesítését 

követő legközelebbi munkanapon elküldi; ezekről a gaz-

dasági szereplőkről nyilvántartást vezet.  

(4) Ha az ajánlat, javaslat vagy egy részük kidolgozásá-

hoz vagy a részvételi feltételek teljesítése igazolásának 

kidolgozásához szükséges dokumentumokhoz való hoz-

záférést nem lehet az 1. bekezdés szerint biztosítani a 22. 

§ 4. bek. szerinti bizalmas információk védelme miatt, a 

közbeszerző és beszerző a közbeszerzési felhívásban, 

pályázati felhívásként használt hirdetményben, koncesz-

sziós felhívásban vagy versenypályázati kiírásban fel-

tünteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a bizalmas 

információk védelmére megkövetel, valamint azt infor-

mációt, hogyan lehet hozzáférni a vonatkozó dokumen-

tumhoz.  

(5) Ha a nem elektronikus úton biztosított pályázati hát-

téranyagok, koncessziós dokumentáció vagy pályázati 

feltételek térítéskötelesek, annak nagysága nem halad-

hatja meg a sokszorosításukra fordított valós költsége-

ket. Az pályázati háttéranyagokért, koncessziós doku-

mentációért vagy pályázati feltételekért járó térítés 

nagyságát és módját a közbeszerző és beszerző a közbe-

szerzési felhívásban, pályázati felhívásként használt hir-

detményben, koncessziós felhívásban vagy versenypá-

lyázati kiírásban tünteti fel.  

 

koncesii verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú in-

ternetovú adresu, na ktorej sú dokumenty a informácie 

podľa prvej vety prístupné. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia sú-

ťažné podklady, informatívny dokument, súťažné pod-

mienky a koncesnú dokumentáciu v profile v deň uve-

rejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 

oznámenia o vyhlásení koncesie, oznámenia o vyhlásení 

súťaže návrhov alebo oznámenia použitého ako výzva 

na súťaž v európskom vestníku, ak tento zákon neusta-

novuje inak. 

(3) Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracova-

nie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmie-

nok účasti alebo k ich časti nemožno poskytnúť podľa 

odseku 1 z dôvodu uvedeného v § 20 ods. 7, verejný ob-

starávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva 

na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení 

súťaže návrhov, že príslušný dokument poskytnú inak 

ako elektronickými prostriedkami a adresu, na ktorej 

možno požiadať o tento dokument. Verejný obstarávateľ 

a obstarávateľ odošlú súťažné podklady, informatívny 

dokument, súťažné podmienky, koncesnú dokumentáciu 

alebo ich časť najbližší pracovný deň po doručení pí-

somnej žiadosti hospodárskeho subjektu o ich poskytnu-

tie; o týchto hospodárskych subjektoch sa vedie eviden-

cia. 

(4) Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracova-

nie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmie-

nok účasti alebo k ich časti nemožno poskytnúť podľa 

odseku 1 z dôvodu ochrany dôverných informácií podľa 

§ 22 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v ozná-

mení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o kon-

cesii alebo v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov opat-

renia, ktoré sa vyžadujú na ochranu dôverných informá-

cií a informáciu, ako možno získať prístup k prísluš-

nému dokumentu. 

(5) Ak sa vyžaduje úhrada za súťažné podklady, kon-

cesnú dokumentáciu alebo súťažné podmienky, ktoré 

nie sú poskytované elektronicky, jej výška nesmie pre-

siahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie. Výšku a 

spôsob úhrady za súťažné podklady, koncesnú doku-

mentáciu alebo súťažné podmienky verejný obstarávateľ 

a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 

v oznámení o koncesií alebo v oznámení o vyhlásení sú-

ťaže návrhov. 

 

44. § 

Az ajánlatok kiértékelésének kritériumai 

(1) A közbeszerző és beszerző az ajánlatokat az ajánla-

tok kiértékelésének objektív kritériumai alapján, melyek 

  § 44 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
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összefüggenek a beszerzés tárgyával, a gazdaságilag 

legelőnyösebb ajánlat meghatározásának céljából érté-

keli ki. A közbeszerző és beszerző által meghatározott 

kritériumoknak megkülönböztetés-mentesnek kell len-

niük és támogatniuk kell a gazdasági versenyt. 

(2) Az ajánlatok kiértékelésének kritériuma akkor te-

kinthető a beszerzés tárgyával összefüggőnek, ha bármi-

lyen nézőpontból és a termék, építmény vagy szolgálta-

tás életciklusának bármelyik szakaszában, vonatkozik a 

szükséges áruhoz, építési munkálatokhoz vagy szolgál-

tatáshoz, beleértve azokat a faktorokat is, melyek a 

konkrét gyártási folyamatot, áruszállítást, építési munka 

kivitelezését vagy szolgáltatásnyújtást vagy a velük való 

kereskedést vagy a termék, építmény, szolgáltatás élet-

ciklusának más szakaszának konkrét folyamatát érintik; 

ez akkor is érvényes, ha ezek a faktorok nem képezik 

azok anyagi természetének részét.  

(3) Az ajánlatokat a következők alapján kell kiértékelni: 

a) a legjobb ár-érték arány, 

b) költségek, költséghatékonysági közelítés alkalma-

zása, elsősorban az életciklus alatti költségek figye-

lembevétele vagy 

c) legalacsonyabb ár. 

(4) A legjobb ár-érték arányt az ár vagy költségek és to-

vábbi kritériumok alapján kell elbírálni, melyek maguk-

ban foglalják a beszerzés tárgyával összefüggő minő-

ségi, environmentális vagy szociális nézőpontokat, és 

melyek elsősorban a minőség, beleértve a műszaki hoz-

zájárulást, esztétikai és funkcionális tulajdonságokat, 

hozzáférhetőséget, a minden felhasználó számára meg-

felelő megoldásokat, szociális, environmentális a inno-

vációs jellemző jegyeket, kereskedelmet és annak fel-

tételeit, a szerződés vagy koncessziós szerződés teljesí-

tésére kijelölt alkalmazottak szervezését, képesítését és 

tapasztalatait, ha ezen alkalmazottak minősége jelentős 

befolyással bírhat a teljesítés színvonalára, garanciális 

szervizelésre, garancia utáni szervizelésre, műszaki tá-

mogatásra, szállítási feltételekre, mint a szállítás dá-

tuma, a szállítás módja, szállítási idő vagy a befejezés 

időpontja, a védelmi és biztonsági szféra beszerzése ese-

tén a szállítás biztonsága, kölcsönös átjárhatóság és üze-

meltetési sajátosságok. 

(5) A közbeszerző és beszerző határozza meg az ajánla-

tok kiértékelésére vonatkozó minőségi kritériumokat, ha 

az ajánlatokat olyan költségek alapján értékelik ki, me-

lyek eleme fix árként vagy fix költségként adott.  

(6) A termék, építmény vagy szolgáltatás életciklusa fo-

lyamán fellépő költségek magukban foglalhatnak né-

hány vagy minden költséget, mely 

a) a közbeszerzőt, beszerzőt vagy más használót ter-

hel, mint pl. 

1. a megszerzéssel összefüggő költségek, 

2. a használatra fordított költségek, mint az ener-

gia és más források fogyasztása, 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú 

ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnote-

nie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom 

určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným 

obstarávateľom a obstarávateľom určené kritériá musia 

byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku 

súťaž. 

(2) Kritérium na vyhodnotenie ponúk sa považuje za sú-

visiace s predmetom zákazky, ak sa z akéhokoľvek hľa-

diska a v ktorejkoľvek fáze životného cyklu výrobku, 

stavby alebo služby vzťahuje k požadovanému tovaru, 

stavebným prácam alebo službe, a to vrátane faktorov, 

ktoré sa týkajú konkrétneho procesu výroby, dodania to-

varu, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia 

služby alebo obchodovania s nimi alebo konkrétneho 

procesu inej fázy životného cyklu výrobku, stavby alebo 

služby; to platí aj vtedy, ak tieto faktory nie sú súčasťou 

ich materiálnej podstaty. 

(3) Ponuky sa vyhodnocujú na základe 

a) najlepšieho pomeru ceny a kvality, 

b) nákladov použitím prístupu nákladovej efektív-

nosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo 

c) najnižšej ceny. 

(4) Najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe 

ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ktoré zahŕňajú 

kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne hľadiská 

súvisiace s predmetom zákazky a ktorými sú najmä kva-

lita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné 

vlastnosti, prístupnosť, riešenia vhodné pre všetkých po-

užívateľov, sociálne, environmentálne a inovačné cha-

rakteristické znaky, obchodovanie a jeho podmienky, 

organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov ur-

čených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ak 

kvalita týchto zamestnancov môže mať významný vplyv 

na úroveň plnenia, záručný servis, pozáručný servis, 

technická pomoc, dodacie podmienky, ako je dátum do-

dania, spôsob dodania, lehota dodania alebo termín 

ukončenia, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeč-

nosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádz-

kové charakteristiky. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia kvalita-

tívne kritériá na vyhodnocovanie ponúk, ak sa ponuky 

vyhodnocujú na základe nákladov, ktorých prvok má 

podobu pevnej ceny alebo pevných nákladov. 

(6) Náklady počas životného cyklu výrobku, stavby 

alebo služby môžu zahŕňať niekoľko alebo všetky ná-

klady, ktoré 

a) znáša verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo iný 

používateľ, ako sú náklady 

1. súvisiace s nadobudnutím, 

2. na používanie, ako je spotreba energie a iných 

zdrojov, 

3. na údržbu, 
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3. karbantartási költségek, 

4. a vállalkozás befejezésének költségei, mint pl. 

a begyűjtési és újrahasznosítási költségek, 

b) az életciklus alatt a termékkel, építménnyel vagy 

szolgáltatással összefüggő environmentális külső ha-

tások számlájára írhatók, azzal az előfeltétellel, hogy 

ezen költségek pénzbeli értékét meg lehet határozni 

és igazolni lehet; a költségek magukban foglalhatják 

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának és 

más szennyező anyagok kibocsátásának költségeit, 

valamint a klimatikus változások mérséklésére fordí-

tott költségeket. 

(7) Ha a közbeszerző vagy beszerző az ajánlatok kiérté-

kelésére a termék, építmény vagy szolgáltatás életcik-

lusa alatti költségeket használja, a pályázati háttéranya-

gokban meghatározza azt a módszert, amelyet ezen költ-

ségek kiszámítására fog használni, egyúttal meghatá-

rozza azokat az adatokat, melyeket a pályázó köteles 

megadni ezek kiszámításához.  

(8) Ha a közbeszerző vagy beszerző az ajánlatok kiérté-

kelésére azokat a költségeket használja, melyek az 

environmentális külső hatások számlájára írhatók, az 

ilyen költségek kiszámítási módszerének teljesítenie kell 

a következő feltételeket: 

a) objektíven igazolható és megkülönböztetés-men-

tes kritériumokon alapul; ha nem ismételt vagy ál-

landó alkalmazásra lett szánva, nem kedvezhet 

aránytalanul vagy nem részesíthet aránytalanul hát-

rányban egyetlen gazdasági szereplőt sem, 

b) minden érdekelt fél számára hozzáférhető, 

c) a megkövetelt adatokat a költségek kiszámítására 

a gazdasági szereplők megfelelő körültekintéssel el-

járva, ésszerű erőfeszítés kifejtésével nyújthatják be, 

beleértve a harmadik országokból származó gazda-

sági szereplőket, mely országok aláírói a Kormány 

közbeszerzéseiről szóló megállapodásnak vagy más 

nemzetközi szerződésnek, mely az Európai Uniót 

kötelezi. 

(9) Az ajánlatok kiértékelésének kritériumait 

a) a közbeszerző feltünteti a közbeszerzési hirdet-

ményben, 

b) a beszerző feltünteti a pályázati felhívásként hasz-

nált hirdetményben, a szándék ismételt megerősíté-

sére vonatkozó felhívásban a 88. § 3. bek. szerint, a 

pályázati felhívásban vagy a tárgyalási felhívásban 

vagy a pályázati háttéranyagokban.  

(10) A közbeszerző és beszerző minden kritériumhoz 

meghatározza, kivéve a 3. bekezdés c) pontja szerinti 

kritériumokat, azok relatív súlyát, melyet a megfelelő 

maximális terjedelmű intervallum kijelölésével lehet ki-

fejezni. A relatív súlyt 

4. na ukončenie životnosti, ako sú náklady na 

zber a recykláciu, 

b) sa pripisujú k environmentálnym externalitám 

spojené s výrobkom, stavbou alebo službou počas ži-

votného cyklu za predpokladu, že peňažnú hodnotu 

týchto nákladov možno určiť a overiť; náklady môžu 

zahŕňať náklady na emisie skleníkových plynov, 

emisie iných znečisťujúcich látok a náklady na 

zmierňovanie klimatických zmien. 

(7) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije 

na vyhodnotenie ponúk náklady počas životného cyklu 

výrobku, stavby alebo služby, v súťažných podkladoch 

určí metódu, ktorú použije na výpočet týchto nákladov a 

súčasne určí údaje, ktoré je uchádzač povinný poskytnúť 

na ich výpočet. 

(8) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije 

na vyhodnotenie ponúk náklady, ktoré sa pripisujú k en-

vironmentálnym externalitám, metóda použitá na výpo-

čet týchto nákladov musí spĺňať tieto podmienky: 

a) je založená na objektívne overiteľných a nediskri-

minačných kritériách; ak nebola určená na opako-

vané alebo neustále uplatňovanie, nesmie neprime-

rane zvýhodniť alebo znevýhodniť niektoré hospo-

dárske subjekty, 

b) je dostupná všetkým zainteresovaným stranám, 

c) požadované údaje na výpočet nákladov môžu po-

skytnúť s vynaložením primeraného úsilia hospodár-

ske subjekty konajúce s obvyklou starostlivosťou 

vrátane hospodárskych subjektov z tretích štátov, 

ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o vládnom obsta-

rávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Európska únia viazaná. 

(9) Kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedie 

a) verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení ve-

rejného obstarávania, 

b) obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na 

súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu 

podľa § 88 ods. 3, vo výzve na predloženie ponuky 

alebo vo výzve na rokovanie alebo v súťažných pod-

kladoch. 

(10) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia každému 

z kritérií, okrem kritériá podľa odseku 3 písm. c), rela-

tívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s 

príslušným maximálnym rozpätím. Relatívnu váhu uve-

die 

a) verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení ve-

rejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo 

vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v informatív-

nom dokumente, 

b) obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na 

súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu 

podľa § 88 ods. 3, vo výzve na predkladanie ponúk, 

vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkla-

doch. 
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a) a közbeszerző feltünteti a közbeszerzési hirdet-

ményben, a pályázati háttéranyagokban vagy a pá-

lyázati felhívásban vagy a tájékoztató dokumentum-

ban,  

b) a beszerző feltünteti a pályázati felhívásként hasz-

nált hirdetményben, a szándék ismételt megerősíté-

sére vonatkozó felhívásban a 88. § 3. bek. szerint, a 

pályázati felhívásban vagy a tárgyalási felhívásban 

vagy a pályázati háttéranyagokban.  

(11) Ha igazolható okok miatt az egyes kritériumok re-

latív súlyát nem lehet meghatározni, a közbeszerző és 

beszerző azokat csökkenő fontossági sorrendben tünteti 

fel. 

(12) Az ajánlatok kiértékelésének kritériuma nem lehet 

főleg a garancia idejének hossza, az alvállalkozások és a 

szerződés teljesítését biztosító intézmények részaránya. 

 

(11) Ak nemožno z preukázateľných dôvodov určiť re-

latívnu váhu jednotlivých kritérií, verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ ich uvedú v zostupnom poradí dôležitosti. 

(12) Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť 

najmä dĺžka záruky, podiel subdodávok a inštitúty za-

bezpečujúce zmluvné plnenie. 

 

45. § 

Ha M1, M2, M3, N1, N2 és N3 kategóriájú gépjárművek 

szállításáról szóló értékhatár feletti beszerzésről van szó, 

a közbeszerző és beszerző köteles a beszerzés tárgyának 

leírásában vagy az ajánlatok kiértékelésének kritériuma-

iban figyelembe venni a gépjárművek teljes élettartama 

alatti, külön jogszabály szerinti53) üzemeltetési, energe-

tikai és environmentális hatásokat.  

 

  § 45 

Ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie motorových vo-

zidiel kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3, verejný ob-

starávateľ a obstarávateľ zohľadnia energetické a envi-

ronmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel po-

čas ich životnosti podľa osobitného predpisu53) v opise 

predmetu zákazky alebo v kritériách na vyhodnotenie 

ponúk. 

 

46. § 

Az ajánlati biztosíték 

(1) Az ajánlat kötöttségét biztosítékkal lehet bebiztosí-

tani. A biztosíték bankgarancia nyújtása a pályázó he-

lyett, vagy a pályázó által, a közbeszerző vagy beszerző 

számlájára, bankban vagy külföldi bank fiókjában, le-

tétbe helyezett pénzeszközök. A biztosíték nem halad-

hatja meg 

a) a beszerzés feltételezett értékének 5%-át és nem 

lehet több, mint 500 000 euró, ha értékhatár feletti 

beszerzésről van szó, 

b) a beszerzés feltételezett értékének 3%-át és nem 

lehet több, mint 100 000 euró, ha értékhatár alatti be-

szerzésről van szó. 

(2) Ha a közbeszerző vagy beszerző a pályázóktól bizto-

sítékot követel, annak nagyságát feltünteti a közbeszer-

zési hirdetményben vagy a pályázati felhívásként hasz-

nált hirdetményben, a pályázati háttéranyagokban meg-

határozza a letétébe helyezés feltételeit, valamint felol-

dásának vagy visszaadásának feltételeit. A biztosíték le-

tétbe helyezésének feltételeit úgy kell meghatározni, 

hogy a biztosíték letétbe helyezésének módját a pályázó 

választhassa meg. 

(3) Ha a biztosítékot bankban vagy külföldi bank fiókjá-

ban vezetett számlán helyezték letétébe, a közbeszerző 

és beszerző a biztosítékot annak kamataival adja vissza 

a pályázónak, ha a bank vagy a külföldi bank fiókja ka-

matot folyósított neki. 

  § 46 

Zábezpeka 

(1) Viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou. 

Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 

alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na 

účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v 

banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Zábezpeka 

nesmie presiahnuť 

a) 5% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie 

byť vyššia ako 500 000 eur, ak ide o nadlimitnú zá-

kazku, 

b) 3% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie 

byť vyššia ako 100 000 eur, ak ide o podlimitnú zá-

kazku. 

(2) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje 

od uchádzačov zábezpeku, jej výšku uvedie v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení 

použitom ako výzva na súťaž, v súťažných podkladoch 

určí podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia 

alebo vrátenia. Podmienky zloženia zábezpeky treba ur-

čiť tak, aby si spôsob zloženia zábezpeky mohol vybrať 

uchádzač. 

(3) Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v 

pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ vrátia zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak 

im ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky po-

skytuje. 
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(4) A biztosíték a közbeszerző vagy beszerző javára el-

vész, ha a pályázó 

a) visszalép ajánlatától az ajánlatok kötöttségének 

ideje alatt vagy 

b) nem működik együtt vagy visszautasítja a szerző-

dés vagy keretmegállapodás megkötését az 56. § 10–

15. bek. szerint. 

(5) A közbeszerző és beszerző attól a naptól számított 

hét napon belül feloldja vagy visszaadja a pályázónak a 

biztosítékot 

a) az ellenvetés kézbesítési határidejének jogvesztő 

leteltével, ha a közbeszerző és beszerző a közbeszer-

zésből a pályázót kizárták, vagy ha a közbeszerző 

megszünteti a beszerzés meghirdetésének alkalma-

zott menetét, 

b) a szerződés megkötése után. 

 

(4) Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstará-

vateľa a obstarávateľa, ak uchádzač 

a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti po-

núk alebo 

b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť 

zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 10 až 

15. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľnia alebo 

vrátia uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa 

a) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, 

ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z 

verejného obstarávania, alebo ak verejný obstaráva-

teľ zruší použitý postup zadávania zákazky, 

b) uzavretia zmluvy. 

 

47. § 

Több változatú ajánlattétel 

(1) A közbeszerző vagy beszerző engedélyezheti a pá-

lyázóknak több változatú megoldás benyújtását. A köz-

beszerzés meghirdetéséről szóló értesítésben vagy a pá-

lyázati felhívásként használt hirdetményben a közbe-

szerző és beszerző feltünteti, hogy engedélyezi-e több 

változatú megoldás benyújtását. A több változatú meg-

oldást, amely nem volt engedélyezve, figyelmen kívül 

kell hagyni. 

(2) A közbeszerző vagy beszerző a pályázati háttéranya-

gokban feltünteti a minimális követelményeket, melye-

ket a több változatú megoldásoknak teljesíteniük kell, és 

a benyújtásukra vonatkozó külön követelményeket, el-

sősorban azt, hogy a több változatú megoldások csak ak-

kor nyújthatók-e be, ha olyan ajánlat is benyújtásra ke-

rül, amely nem több változatú megoldás. Az ajánlatok 

kiértékelésének meghatározott kritériumait a több válto-

zatú megoldásra is érvényesítik, ha azok teljesítik a mi-

nimális követelményeket. 

(3) Csak azokat a több változatú megoldásokat értékelik 

ki, amelyek teljesítik a közbeszerző vagy beszerző által 

meghatározott minimális követelményeket. A több vál-

tozatú megoldást nem lehet kizárni abból az okból, hogy 

áruszállítási beszerzésből ezáltal szolgáltatásnyújtási be-

szerzés lesz vagy a szolgáltatásnyújtási beszerzésből 

áruszállítási beszerzés.  

 

  § 47 

Variantné riešenia 

(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže uchá-

dzačom povoliť predloženie variantných riešení. V 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v 

oznámení použitom ako výzva na súťaž verejný obstará-

vateľ a obstarávateľ uvedú, či povoľujú predloženie va-

riantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré neboli po-

volené, sa neprihliada. Variantné riešenia musia súvisieť 

s predmetom zákazky. 

(2) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súťažných 

podkladoch uvedie minimálne požiadavky, ktoré musia 

variantné riešenia spĺňať, a osobitné požiadavky na ich 

predloženie, najmä to, či sa variantné riešenia môžu 

predložiť len vtedy, ak sa predloží aj ponuka, ktorá nie 

je variantným riešením. Určené kritériá na vyhodnotenie 

ponúk sa uplatnia aj na variantné riešenia, ktoré spĺňajú 

minimálne požiadavky. 

(3) Vyhodnocujú sa len variantné riešenia, ktoré spĺňajú 

minimálne požiadavky určené verejným obstarávateľom 

alebo obstarávateľom. Variantné riešenie nemožno vy-

lúčiť z dôvodu, že zo zákazky na dodanie tovaru sa stane 

zákazka na poskytnutie služby alebo zo zákazky na po-

skytnutie služby sa stane zákazka na dodanie tovaru. 

 

48. § 

Magyarázat 

A közbeszerző és beszerző minden általa ismert pályázó 

számára haladéktalanul magyarázattal szolgál az ajánlat, 

javaslat vagy részvételi feltételek teljesítésének igazolá-

sával kapcsolatban, legkésőbb azonban az ajánlattételei 

határidő lejárta vagy a részvételi feltételek teljesítését 

igazoló iratok benyújtásnak határideje lejárta előtt hat 

  § 48 

Vysvetlenie 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne po-

skytnú vysvetlenie informácií potrebných na vypracova-

nie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmie-

nok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, naj-

neskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkla-

danie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preu-

kazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, 
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nappal, azzal a feltétellel, hogy az érdeklődő a magyará-

zatot kellő időben kérte; ha sürgős esemény miatt gyor-

sított eljárást alkalmaznak, ez a határidő négy nap.  

 

že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; 

ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej uda-

losti, je táto lehota štyri dni. 

 

49. § 

Az ajánlatok benyújtása  

(1) Az ajánlatokat az ajánlattételi határidőben kell be-

nyújtani. Ha az ajánlatot 

a) elektronikusan nyújtják be, feltüntetik benne a pá-

lyázó cégszerű nevét vagy megnevezését, székhe-

lyét, vállalkozásának helyét vagy szokásos tartózko-

dási helyét és a pályázat jelszavát, 

b) postai úton, más kézbesítő által vagy személyesen 

kézbesítik, akkor zárt borítékban, feltüntetve a pá-

lyázó cégszerű nevét vagy megnevezését, székhe-

lyét, vállalkozásának helyét vagy szokásos tartózko-

dási helyét, „pályázat” megjelölést és a pályázat jel-

szavát. 

(2) Ha a pályázatot személyesen kézbesítik, a közbe-

szerző és beszerző igazolást adnak annak átvételéről, 

melyen feltünteti az ajánlat átvételének dátumát, idejét 

és helyét. Ha az ajánlatot elektronikusan nyújtják be, a 

közbeszerző és beszerző a pályázónak elektronikusan 

igazolja annak átvételét. 

(3) Az ajánlattételi határidő letelte után benyújtott aján-

latot 

a) nem teszik hozzáférhetővé, ha elektronikus formá-

ban került benyújtásra, 

b) felbontatlanul visszaadják a pályázónak, ha papír 

alapú formában kézbesítették. 

(4) Az elektronikus ajánlatot előre közölt kommuniká-

ciós formátumokban és az előre közölt módon kell be-

nyújtani úgy, hogy annak tartalmának megváltoztatása 

ellen biztosítva legyen; ha megkövetelt a kódolás és tit-

kosítás, akkor az előre közölt kódolási és titkosítási for-

mátumokban kell benyújtani. A közbeszerző vagy be-

szerző kizárja a pályázót, ha 

a) nem tartotta be a kommunikáció meghatározott 

módját, 

b) ajánlatának tartalmát nem lehet hozzáférhetővé 

tenni vagy 

c) az ajánlatot nem a megkövetelt kódolási formá-

tumban nyújtotta be, ha az az ajánlatok kiértékelése 

során a további feldolgozáshoz szükséges. 

(5) A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy tartalmazzon 

egy elkülönített önálló és zárt részt az ajánlatok kiérté-

kelési feltételeinek teljesítésére vonatkozóan, melyet 

„Kritériumok” szóval kell megjelölni, valamint egy el-

különített és zárt részt az ajánlat egyéb részeivel, melyet 

„Egyebek” szóval kell megjelölni. Ha elektronikus for-

mában benyújtott ajánlatról van szó, az elkülönítést és 

zártságot elektronikus eszközökkel kell biztosítani, úgy, 

hogy biztosítva legyen az egyes részek sérthetetlensége 

  § 49 

Predkladanie ponúk 

(1) Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie po-

núk. Ak sa ponuka 

a) predkladá elektronicky, tak s uvedením obchod-

ného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže, 

b) doručuje prostredníctvom pošty, iného doručova-

teľa alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením 

obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podni-

kania alebo obvyklého pobytu uchádzača s označe-

ním „súťaž“ a heslom súťaže. 

(2) Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ 

a obstarávateľ vydajú potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom 

uvedú dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. Ak sa po-

nuka predkladá elektronicky, verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ elektronicky potvrdia jej prijatie uchádzačovi. 

(3) Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predklada-

nie ponúk sa 

a) nesprístupní, ak je predložená v elektronickej po-

dobe, 

b) vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v lis-

tinnej podobe. 

(4) Elektronická ponuka musí byť predložená v urče-

ných komunikačných formátoch a určeným spôsobom 

tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa 

vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená 

vo vopred určených formátoch kódovania a šifrovania. 

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchá-

dzača, ak 

a) nedodržal určený spôsob komunikácie, 

b) obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo 

c) nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kó-

dovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vy-

hodnocovaní ponúk. 

(5) Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne 

oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie 

kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kri-

tériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť po-

nuky, označenú slovom „Ostatné“. Ak ide o elektro-

nickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí 

elektronickými prostriedkami tak, aby bola zabezpečená 

neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich odde-

liteľnosť a samostatné sprístupnenie. 

(6) Ponuka sa nemusí predkladať podľa odseku 5, ak sa 

a) vo verejnej súťaži postupuje podľa § 66 ods. 7, 

b) zákazka zadáva v rámci dynamického nákupného 

systému, 

c) vyžaduje predkladanie ponúk podľa § 50. 
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és integritása, azok elkülöníthetősége és önálló hozzá-

férhetővé tétele. 

(6) Az ajánlatot nem kell benyújtani az 5. bekezdés sze-

rint, ha 

a) a közbeszerzésben a 66. § 7. bek. szerint járnak el, 

b) a beszerzést a dinamikus beszerzési rendszer ke-

retében hirdetik meg, 

c) az ajánlatok benyújtását az 50. § szerint követelik 

meg. 

(7) A pályázó csak egy ajánlatot nyújthat be. A pályázó 

nem lehet ugyanabban a meghirdetett beszerzési folya-

matban ajánlatot benyújtó, ha az ajánlattevők csoportjá-

nak tagja. A közbeszerző vagy beszerző kizárja azt a pá-

lyázót, aki egyúttal ajánlattevők csoportjának a tagja. 

 

(7) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchá-

dzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zá-

kazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá po-

nuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči 

uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávate-

ľov. 

 

50. § 

Az elektronikus katalógus 

(1) A közbeszerző vagy beszerző, ha elektronikus aján-

latok benyújtását követeli meg, megkövetelheti azt is, 

hogy az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában 

nyújtsák be, vagy hogy az ajánlatok elektronikus kataló-

gust tartalmazzanak. Az elektronikus katalógus formájá-

ban benyújtott ajánlathoz további dokumentumokat is 

lehet csatolni, melyekkel az ajánlatot kiegészítik. 

(2) A pályázó vagy érdeklődő a közbeszerző és beszerző 

követelményei szerint, a megkövetelt kódolási formá-

tumban, dolgozza ki és nyújtja be az elektronikus kata-

lógust a beszerzés tárgyára vonatkozólag. Az elektroni-

kus katalógusnak meg kell felelnie az elektronikus kom-

munikációs eszközök követelményeinek, valamint to-

vábbi követelményeknek is, melyeket a közbeszerző 

vagy beszerző határozott meg. 

(3) A közbeszerző és beszerző feltünteti 

a) a közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítésben 

vagy a pályázati felhívásként használt hirdetmény-

ben, hogy megköveteli-e, az ajánlatok elektronikus 

katalógus formájában történő benyújtását, vagy hogy 

az ajánlatok elektronikus katalógust tartalmazzanak, 

b) a pályázati háttéranyagokban a 20. § 11. és 12. 

bek. szerinti összes szükséges információt, amelyek 

a kódolás formátumát, a használandó elektronikus 

kommunikációs eszközöket, a műszaki csatlakozás 

feltételeit és a katalógus specifikációit érintik. 

 

  § 50 

Elektronický katalóg 

(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyža-

dovať, aby sa ponuky predkladali vo forme elektronic-

kého katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektro-

nický katalóg, ak vyžaduje predkladanie elektronických 

ponúk. K ponuke predloženej vo forme elektronického 

katalógu môžu byť priložené ďalšie dokumenty, ktorými 

sa ponuka skompletizuje. 

(2) Uchádzač alebo záujemca vypracuje a predloží elek-

tronický katalóg podľa požiadaviek verejného obstará-

vateľa a obstarávateľa na predmet zákazky a v požado-

vaných formátoch kódovania. Elektronický katalóg 

musí zodpovedať požiadavkám na elektronické pro-

striedky komunikácie, ako aj ďalším požiadavkám, ktoré 

určil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú 

a) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, či 

vyžadujú, aby sa ponuky predkladali vo forme elek-

tronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali 

elektronický katalóg, 

b) v súťažných podkladoch všetky potrebné informá-

cie podľa § 20 ods. 11 a 12 týkajúce sa formátu kó-

dovania, použitých elektronických prostriedkov ko-

munikácie, podmienok technického pripojenia a špe-

cifikácií katalógu. 

 

51. § 

A bizottság 

(1) A közbeszerző és beszerző az ajánlatok kiértékelé-

sére köteles legalább háromtagú bizottságot létrehozni. 

A bizottság tagjainak szakképesítéssel vagy a beszerzés 

vagy koncesszió tárgyát érintő szakmai gyakorlattal kell 

rendelkezniük; a közbeszerző és beszerző jogosult ebből 

a célból a szükséges mértékben feldolgozni a dokumen-

  § 51 

Komisia 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní na 

vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komi-

siu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie 

alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky 

alebo koncesie; verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú 

oprávnení spracúvať dokumenty v nevyhnutnom roz-

sahu na tento účel. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať 
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tumokat. A bizottság akkor alkalmas a benyújtott aján-

latok kiértékelésére, ha tagjainak többsége egyszerre van 

jelen. 

(2) A közbeszerző és beszerző az átláthatóság biztosítá-

sára, az ajánlatok kiértékelésének joga nélküli, további 

tagokat is kijelölhet a bizottságba. 

(3) A bizottság tagjának feddhetetlennek kell lennie. 

Feddhetetlennek az a személy számít, akit nem ítéltek el 

jogerősen közbeszerzéssel összefüggő bűncselekmény 

miatt vagy a 32. § 1. bek. a) pontja szerinti bűncselek-

mények valamelyike miatt. 

(4) Nem lehet a bizottság tagja az a személy, aki a bi-

zottság tagjává való kinevezésekor vagy az azt megelőző 

egy évben 

a) pályázó természetes személy, vagy pályázó volt, 

b) pályázó jogi személy képviseleti szerve, képvise-

leti szervének tagja, felügyelő szervének tagja vagy 

más szervének tagja, vagy tagja volt, 

c) pályázó jogi személy társtulajdonosa vagy tagja, 

vagy annak csendestársa, vagy az volt, 

d) a pályázó alkalmazottja, a pályázó vállalkozói ér-

dekcsoport tagjának alkalmazottja, vagy az volt. 

(5) Nem lehet a bizottság tagja továbbá 

a) a 4. bekezdésben feltüntetett személyekhez közel-

álló személy54) és 

b) az a személy, akinek elfogulatlansága a pályázó-

val vagy érdeklődővel kapcsolatosan kétséges, külö-

nösen ha olyan személyről van szó, aki részt vett az 

érintett közbeszerzés dokumentumainak elkészítésé-

ben az érdeklődő vagy pályázó oldalán, vagy akinek 

előnye vagy hátránya származhatna az ajánlatok ki-

értékelésének eredményéből. 

(6) A bizottság tagja azt követően, hogy megismerte a 

pályázók jegyzékét, becsületbeli nyilatkozatban igazolja 

a közbeszerzőnek vagy a beszerzőnek, hogy nem állt elő 

olyan, a jelen törvény szerinti állapot, amely miatt nem 

lehetne a bizottság tagja, vagy bejelenti a közbeszerző-

nek vagy beszerzőnek, hogy olyan, a jelen törvény sze-

rinti állapot állt elő, mely miatt nem lehet tagja a bizott-

ságnak. 

(7) A bizottság tagja mindig köteles haladéktalanul je-

lenteni a közbeszerzőnek vagy a beszerzőnek, hogy 

olyan helyzet állt elő, amely miatt nem lehet tagja a bi-

zottságnak, ha a közbeszerzési folyamat során ilyen 

helyzet előáll. 

(8) A közbeszerző és a beszerző jogosult a bizottság lét-

rehozásakor póttagokat kijelölni; a póttagnak ugyanazon 

követelményeknek kell megfelelnie, mint a bizottsági 

tagnak. Ha a közbeszerzési folyamat során a bizottság 

tagjainak száma a jelen törvény szerinti minimális lét-

szám alá csökken, a közbeszerző és a beszerző a bizott-

ságot a póttagokból feltölti, amennyiben ilyeneket kije-

lölt. 

 

predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej 

členov. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na zabez-

pečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj 

ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky. 

(3) Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného 

sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za 

trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním alebo za 

niektorý z trestných činov podľa § 32 ods. 1 písm. a). 

(4) Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v 

čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie 

bola 

a) uchádzačom, ktorým je fyzická osoba, 

b) štatutárnym orgánom, členom štatutárneho or-

gánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu 

uchádzača, ktorým je právnická osoba, 

c) spoločníkom alebo členom právnickej osoby, 

ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom 

uchádzača, 

d) zamestnancom uchádzača, zamestnancom záuj-

mového združenia podnikateľov, ktorého je uchá-

dzač členom. 

(5) Členom komisie nesmie byť ani 

a) blízka osoba54) osobe uvedenej v odseku 4 a 

b) osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej ne-

zaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujem-

covi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na prí-

prave dokumentov v danom verejnom obstarávaní na 

strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže 

vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsled-

kom vyhodnotenia ponúk. 

(6) Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchá-

dzačov potvrdí čestným vyhlásením verejnému obstará-

vateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti 

podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komi-

sie, alebo oznámi verejnému obstarávateľovi alebo ob-

starávateľovi, že nastali skutočnosti podľa tohto zákona, 

pre ktoré nemôže byť členom komisie. 

(7) Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu 

oznámiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávate-

ľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť čle-

nom komisie vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu 

verejného obstarávania nastanú. 

(8) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu spolu so 

zriadením komisie určiť náhradníkov; náhradník musí 

spĺňať rovnaké podmienky, ako člen komisie. Ak sa v 

priebehu verejného obstarávania zníži počet členov ko-

misie pod minimálny počet podľa tohto zákona, verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ komisiu doplnia z náhradní-

kov, ak boli určení. 
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52. § 

Az ajánlatok felbontása 

(1) Legkésőbb az ajánlatok „Egyebek” megjelöléssel el-

látott részének felbontása napján, illetve a „Kritériu-

mok” megjelöléssel ellátott rész felbontása napján a köz-

beszerző és beszerző köteles profiljában nyilvánosságra 

hozni a tájékoztatást a dátum feltüntetésével együtt az 

ajánlattételi rész felbontásáról; e kötelesség teljesítése 

nélkül az ajánlattételek felbontása nem hajtható végre. 

Az ajánlatok felbontását a bizottság úgy hajtja végre, 

hogy először ellenőrzi az ajánlat sértetlenségét, utána 

felbontja az ajánlatot és az ajánlatnak az „Egyebek” 

megjelöléssel ellátott részét. Az ajánlatok „Egyebek” 

megjelöléssel ellátott részeinek felnyitását követően a 

bizottság végrehajtja a jelen törvényben előírt összes fel-

adatot, melynek lényege az ajánlatok ezen részeinek ki-

értékelése, magyarázatok nyújtása, ezen részek kiegészí-

tése, közbeszerzés esetén a részvételi feltételek teljesíté-

sének kiértékelése is, valamint az érdeklődők és pályá-

zók kizárása, illetve a pályázók ajánlatainak kizárása. 

(2) A „Kritériumok” megjelöléssel ellátott ajánlatrészek 

felbontását a bizottság legkorábban azon a napon végzi 

el, amely azt a napot követi, amikor 

a) jogvesztő határidővel lejárt a 164. § 1. bek. szerinti 

jogorvoslati kérelembenyújtások vagy a 170. § 3. 

bek. c) pontja szerinti ellenvetés-benyújtási kérel-

mek kézbesítésének határideje minden jogosult sze-

mély számára, és nem került sor egyetlen érdeklődő, 

pályázó vagy résztvevő, illetve ajánlat kizárására 

sem, 

b) jogvesztő határidővel lejárt a 170. § 3. bek. a) és 

b) pontja szerinti ellenvetések kézbesítésének határ-

ideje minden jogosult személy számára, és nem ke-

rült sor egyetlen érdeklődő, pályázó vagy résztvevő, 

illetve ajánlat kizárására sem, miközben legalább 

egy jogorvoslati kérelem a határidőn belül benyúj-

tásra került,  

c) jogvesztő határidővel lejárt a 170. § 3. bek. d) 

pontja szerinti ellenvetés kézbesítésének határideje 

minden jogosult személy számára, amennyiben leg-

alább egy érdeklődő, pályázó vagy résztvevő, vagy 

legalább egy ajánlat kizárására sor került, amennyi-

ben nem nyújtottak be határidőn belül jogorvoslati 

kérelmet vagy nem nyújtottak be határidőn belül el-

lenvetést a 170. § 3. bek. a)–c) pontja értelmében, 

d) bekövetkezik ezen tényállások valamelyike, 

amennyiben határidőn belül legalább egy ellenvetés 

kézbesítésre került: 

1. a hivatal 174. § 1. bek. szerinti határozata a 

közbeszerzőnek és a beszerzőnek,  

2. jogvesztő határidővel lejárt a fellebbezés be-

nyújtásának határideje az összes jogosult sze-

mély számára, a hivatal döntésének jogerőre 

emelkedése a 175. § 2. vagy 3. bek. szerint, 

  § 52 

Otváranie ponúk 

(1) Najneskôr v deň otvárania častí ponúk, označených 

ako „Ostatné“ a častí ponúk, označených ako „Kritériá“ 

sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zverejniť 

v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania prí-

slušných častí ponúk; bez splnenia tejto povinnosti nie 

je možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie ponúk vy-

koná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk 

a následne otvorí ponuky a časti ponúk, označené ako 

„Ostatné“. Po otvorení častí ponúk, označených ako 

„Ostatné“ sa vykonajú všetky úkony podľa tohto zá-

kona, spočívajúce vo vyhodnotení týchto častí ponúk, 

podaní vysvetlenia, doplnení týchto častí ponúk, pri ve-

rejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok 

účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk 

uchádzačov. 

(2) Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ 

vykoná komisia najskôr v deň, nasledujúci po dni 

a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o 

nápravu podľa § 164 ods. 1 alebo márneho uplynutia 

lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 

písm. c) všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k 

vylúčeniu žiadneho záujemcu, uchádzača alebo 

účastníka ani k vylúčeniu žiadnej ponuky, 

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok 

podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) všetkým oprávne-

ným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záu-

jemcu, uchádzača alebo účastníka ani k vylúčeniu 

žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna 

žiadosť o nápravu, 

c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok 

podľa § 170 ods. 3 písm. d) všetkým oprávneným 

osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záu-

jemcu, uchádzača alebo účastníka alebo k vylúčeniu 

aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žia-

dosť o nápravu alebo neboli včas doručené námietky 

podľa § 170 ods. 3 písm. a) až c), 

d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak boli 

včas doručené aspoň jedny námietky: 

1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 

1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, 

2. márne uplynutie lehoty na podanie odvolania 

všetkým oprávneným osobám, deň právoplat-

nosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo 

ods. 3, 

3. doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verej-

nému obstarávateľovi a obstarávateľovi. 

(3) Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ 

vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli 

vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádza-

čom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním 

oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako 

„Kritériá“ musí byť aspoň päť pracovných dní. Verejný 
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3. a hivatal jogorvoslatról szóló határozatának 

kézbesítése a közbeszerzőnek és beszerzőnek. 

(3) A „Kritériumok” megjelöléssel ellátott ajánlatrészek 

felbontását a bizottság csak azon ajánlatok vonatkozásá-

ban hajtja végre, amelyek nem kerültek kizárásra, még-

pedig a ki nem zárt ajánlatokat benyújtó pályázókkal is-

mertetett helyen és időpontban; az értesítés kiküldése és 

a „Kritériumok” megjelöléssel ellátott ajánlatrészek fel-

bontása között legalább öt munkanapnak kell eltelnie. A 

közbeszerző és a beszerző köteles lehetővé tenni a „Kri-

tériumok” megjelöléssel ellátott ajánlatrészek felbontá-

sán a jelenlétet minden pályázónak, aki az ajánlattételi 

határidőn belül ajánlatot nyújtott be és akinek az ajánla-

tát nem zárták ki. A bizottság ellenőrzi a „Kritériumok” 

megjelöléssel ellátott ajánlatrész sértetlenségét és köz-

zéteszi az összes pályázó cégszerű megnevezését, szék-

helycímét vagy vállalkozása helyszínét, valamint a fel-

tételek teljesítésére tett javaslataikat, melyek számokban 

kifejezhetők a közbeszerző és a beszerző által meghatá-

rozott ajánlat-kiértékelés szerint. A „Kritériumok” meg-

jelöléssel ellátott ajánlatrész többi részében szereplő 

egyéb adatok nem kerülnek nyilvánosságra. 

(4) A közbeszerző és a beszerző legkésőbb az ajánlat és 

a „Kritériumok” megjelöléssel ellátott ajánlatrész fel-

bontását követően minden pályázónak, aki az ajánlatté-

teli határidőn belül ajánlatot nyújtott be és akinek aján-

latát nem zárták ki, elküldi a jegyzőkönyvet az ajánlatok 

ezen részének felbontásáról. A jegyzőkönyv a 3. bekez-

dés szerinti nyilvánosságra kerülő adatokat tartalmazza. 

(5) Az ajánlatok felbontására azon a helye és időben ke-

rül sor, amelyet 

a) feltüntettek a közbeszerzés meghirdetéséről szóló 

értesítésben vagy a pályázati felhívásként használt 

hirdetményben, ha a versenypályázaton a 66. § 7. 

bek. szerint járnak el vagy ha az ajánlatok benyújtá-

sára az 50. § szerint kerül sor, 

b) feltüntettek az ajánlattételi felhívásban, ha a be-

szerzést dinamikus beszerzési rendszeren keresztül 

hirdették meg. 

(6) Ha az ajánlatok felbontására az 5. bekezdés szerint 

kerül sor, a közbeszerző és beszerző köteles lehetővé 

tenni minden pályázó számára az ajánlatok felbontásán 

való részvételt, akik az ajánlattételi határidőn belül nyúj-

tották be ajánlatukat. Az ajánlatok felbontása előtt ellen-

őrzik azok sértetlenségét és közzéteszik az összes pá-

lyázó cégszerű megnevezését, székhelycímét vagy vál-

lalkozása helyszínét, valamint a feltételek teljesítésére 

tett javaslataikat, melyek számokban kifejezhetők a köz-

beszerző és a beszerző által meghatározott ajánlat-kiér-

tékelés szerint; az ajánlatban szereplő többi adatot nem 

hozzák nyilvánosságra. A közbeszerző és beszerző leg-

később az ajánlatok felbontását követő öt napon belül 

minden pályázónak, aki az ajánlattételi határidőn belül 

obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na 

otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všet-

kým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na 

predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. 

Komisia overí neporušenosť častí ponúk, označených 

ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená alebo názvy, 

sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých 

uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú 

vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom a 

obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje 

uvedené v častiach ponúk, označených ako „Kritériá“ sa 

nezverejňujú. 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do 

piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených 

ako „Kritériá“ pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predlo-

žili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých 

ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania týchto 

častí ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa 

odseku 3. 

(5) Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom 

a) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ak 

sa vo verejnej súťaži postupuje podľa § 66 ods. 7 

alebo ak sa vyžaduje predkladanie ponúk podľa § 50, 

b) vo výzve na predkladanie ponúk, ak sa zákazka 

zadáva v rámci dynamického nákupného systému. 

(6) Ak sa ponuky otvárajú podľa odseku 5, verejný ob-

starávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na 

otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili 

ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pred otvorením 

ponúk sa overí neporušenosť ponúk a zverejnia sa ob-

chodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania 

alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy 

na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, urče-

ných verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vy-

hodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa 

nezverejňujú. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ naj-

neskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošlú 

všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote 

na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, 

ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk. 
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ajánlatot nyújtott be, elküldi a jegyzőkönyvet az ajánla-

tok felbontásáról, amely az ajánlatok felbontásakor nyil-

vánosságra hozott adatokat tartalmazza. 

 

53. § 

Az ajánlatok kiértékelése 

(1) Az ajánlatok bizottság általi kiértékelése nem nyilvá-

nos. A bizottság kiértékeli az ajánlatokat, a közbeszerző 

vagy beszerző, beszerzés vagy koncesszió tárgyával 

kapcsolatos követelményeinek teljesítésének szempont-

jából, és kétségek felmerülése esetén meggyőződik a pá-

lyázók által előterjesztett információk és bizonyítékok 

helyességéről; ha védelmi és biztonsági szféra beszerzé-

séről van szó, a bizottság az ajánlatokat a biztonsági kö-

vetelmények szempontjából, valamint a titkos adatok 

védelme, a teljesítések biztonsága szempontjából is ér-

tékeli. Ha a közbeszerző vagy beszerző a pályázóktól 

biztosítékot követelt meg, a bizottság elbírálja a biztosí-

ték letételét. Ha a bizottság a pályázó által benyújtott kö-

vetkezetlen vagy félreérthető információkat vagy bizo-

nyítékokat talál, írásban kéri az ajánlat magyarázatát, és 

ha szükséges, a bizonyítékok benyújtását. Az ajánlat ma-

gyarázatával nem kerülhet sor annak megváltozására. 

Nem minősül az ajánlat megváltoztatásának a nyilván-

való írás- és számolásbeli hibák kiküszöbölése.  

(2) Ha egy bizonyos megrendelés esetében az áruhoz, a 

munkához vagy szolgáltatáshoz mérten rendkívül ala-

csony értékajánlat jelenik meg, a bizottság írásban kér-

heti a pályázót az ajánlat azon részének részletes kifejté-

sére, amely döntő fontosságú az ár meghatározása szem-

pontjából. A kifejtendő részletek elsősorban a követke-

zők: 

a) az építési eljárások gazdaságossága, a gyártási el-

járások gazdaságossága vagy a nyújtott szolgáltatá-

sok gazdaságossága, 

b) a műszaki megoldások vagy a rendkívül előnyös 

körülmények, melyek a pályázó rendelkezésére áll-

nak az áru szállítása, az építési munkák elvégzése, a 

szolgáltatás nyújtása esetén, 

c) a pályázó által javasolt áru, építési munka vagy 

szolgáltatások sajátosságai, 

d) a kötelezettségek betartása a környezetvédelem, a 

szociális vagy munkajogok területén külön jogszabá-

lyok szerint,47) 

e) az alvállalkozókkal szembeni kötelezettségek be-

tartása, 

f) a pályázó állami támogatáshoz jutásának lehetősé-

gei. 

(3) Amennyiben legalább három ajánlat beterjesztésre 

került olyan pályázóktól, akik teljesítik a részvételi fel-

tételeket, teljesítik a közbeszerző vagy beszerző beszer-

zés tárgyával kapcsolatos követelményeit, mindig rend-

kívül alacsony árértékű ajánlat az az ajánlat, amely olyan 

teljesítési árat tartalmaz, amely legalább, 

  § 53 

Vyhodnocovanie ponúk 

(1) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Ko-

misia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiada-

viek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na 

predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností 

overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli 

uchádzači; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpeč-

nosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiada-

viek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a 

bezpečnosť dodávok. Ak verejný obstarávateľ alebo ob-

starávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia 

posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje ne-

zrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôka-

zoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vy-

svetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dô-

kazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. 

Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých 

chýb v písaní a počítaní. 

(2) Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimo-

riadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam 

alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vy-

svetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 

cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä: 

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodár-

nosti výrobných postupov alebo hospodárnosti po-

skytovaných služieb, 

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných 

podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na doda-

nie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na po-

skytnutie služby, 

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo 

osobitosti služby navrhovanej uchádzačom, 

d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany život-

ného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného 

práva podľa osobitných predpisov,47) 

e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom, 

f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

(3) Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádza-

čov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požia-

davky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na 

predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy 

aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o 

a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostat-

ných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou alebo 

b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s 

druhou najnižšou cenou plnenia. 
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a) 15%-kal alacsonyabb, mint a többi ajánlat szerinti 

ár átlaga kivéve a legalacsonyabb árajánlatot, vagy 

b) 10%-kal alacsonyabb, mint a második legalacso-

nyabb árú teljesítés ára. 

(4) A bizottság figyelembe veszi a pályázók ajánlathoz 

fűzött magyarázatait a 1. bekezdés követelményével 

összhangban, vagy a rendkívül alacsony árajánlat pá-

lyázó általi magyarázatát, mely a beterjesztetett bizonyí-

tékokon alapul. 

(5) A közbeszerző és beszerző kizárja az ajánlatot, ha 

a) a pályázó nem helyezte letétbe a biztosítékot a 

meghatározott feltételek szerint, 

b) az ajánlat nem teljesíti az ajánlat kidolgozásához 

szükséges dokumentumokban feltüntetett, a beszer-

zés vagy koncesszió tárgyára vonatkozó követelmé-

nyeket, 

c) a pályázó nem kézbesíti az ajánlat magyarázatát az 

1. bekezdés szerinti követelmény alapján  

1. a magyarázat kérvényének elküldése napjától 

számított két munkanapon belül, hacsak a bizott-

ság nem állapított meg hosszabb határidőt, és a 

kommunikáció elektronikus eszközökön keresz-

tül valósul meg, 

2. a magyarázat kérvényének kézbesítése napjá-

tól számított öt munkanapon belül, hacsak a bi-

zottság nem állapított meg hosszabb határidőt, és 

a kommunikáció az 1. ponttól eltérő módon való-

sul meg, 

d) a pályázó által benyújtott ajánlat-magyarázat tart-

alma nincs összhangban az 1. bekezdés szerinti kö-

vetelménnyel, 

e) a pályázó nem kézbesíti rendkívül alacsony ár-

ajánlatának írásos indoklását, az indoklás kérvényé-

nek kézbesítését követő öt munkanapon belül, ha-

csak a bizottság nem állapított meg hosszabb határ-

időt, 

f) a pályázó által benyújtott, rendkívül alacsony árra 

vonatkozó magyarázat és a bizonyítékok nem indo-

kolják megfelelőképpen az alacsony ár- vagy költ-

ségszintet, főleg a 2. bekezdés szerinti tényekre való 

tekintettel, 

g) a pályázó valótlan vagy torzított információkat 

közölt, melyek lényeges befolyással bírnak az aján-

latok kiértékelésére, 

h) a pályázó megpróbálta jogosulatlanul befolyásolni 

a közbeszerzés menetét. 

(6) Ha a pályázó feltűnően alacsony értékű ajánlatát ál-

lami támogatás megszerzésével indokolja, képesnek kell 

lennie megfelelő, a bizottság által meghatározott, határ-

időn belül a bizottságnak igazolni, hogy az állami támo-

gatást az Európai Unió belső piacának szabályaival össz-

hangban megkapta, különben a közbeszerző vagy be-

szerző kizárja az ajánlatot. 

(4) Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom 

v súlade s požiadavkou podľa odseku 1 alebo odôvodne-

nie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vy-

chádza z predložených dôkazov. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, 

ak 

a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených pod-

mienok, 

b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky 

alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných 

na vypracovanie ponuky, 

c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky 

na základe požiadavky podľa odseku 1 do 

1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žia-

dosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu le-

hotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníc-

tvom elektronických prostriedkov, 

2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žia-

dosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu le-

hotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako 

podľa prvého bodu, 

d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je 

svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa od-

seku 1, 

e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimo-

riadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo 

dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu le-

hotu, 

f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne 

nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú 

nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom 

na skutočnosti podľa odseku 2, 

g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo 

skreslené informácie s podstatným vplyvom na vy-

hodnotenie ponúk, 

h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť po-

stup verejného obstarávania. 

(6) Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku 

získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej 

lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc 

bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu 

Európskej únie, inak verejný obstarávateľ alebo obstará-

vateľ vylúči ponuku. 

(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pí-

somne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením 

a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predlo-

ženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkon-

nostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami 

na predmet zákazky alebo koncesie určenými verej-

ným obstarávateľom a obstarávateľom, 

b) dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej 

ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu 

utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bez-
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(7) A közbeszerző vagy beszerző köteles írásban értesí-

teni a pályázót a kizárásról, feltüntetve 

a) az indokokat, melyek a benyújtott ajánlat és a be-

szerzés vagy koncesszió tárgyára vonatkozóan a köz-

beszerző vagy beszerző által meghatározott techni-

kai jellemzőinek, hatékonysági követelményeinek és 

működési követelményeinek meg nem feleléséből 

fakadnak, 

b) az indokokat, melyek a benyújtott ajánlat meg 

nem feleléséből fakadnak a beszerzés tárgyára vonat-

kozó, a közbeszerző vagy beszerző által meghatáro-

zott biztonsági és titokvédelmi követelményeknek, 

vagy a beszállítások biztonságára vonatkoznak, ha 

védelmi és biztonsági szféra beszerzéséről van szó, 

c) a határidőket, melyekben a jogorvoslati kérelmek 

benyújthatók. 

(8) A bizottság kiértékeli a ki nem zárt ajánlatokat, a 

közbeszerzési eljárás meghirdetéséről szóló értesítőben, 

a koncessziós értesítőben, a pályázati hívásként használt 

értesítőben vagy a pályázati háttéranyagokban meghatá-

rozott kritériumok alapján, melyek nem diszkriminálóak 

és a tisztességes gazdasági versenyt szolgálják. 

(9) Az ajánlatok kiértékeléséről a bizottság jegyzőköny-

vet készít, melyet a bizottság jelenlévő tagjai aláírnak. A 

jegyzőkönyv elsősorban az alábbiakat tartalmazza: 

a) a bizottság tagjainak jegyzéke, 

b) az összes ajánlatot benyújtó pályázó jegyzéke, 

c) a kizárt pályázók jegyzék, a kizárás okának feltün-

tetésével, 

d) a rendkívül alacsony értékű ajánlatok kizárásának 

okai, 

e) a pályázók sorrendje és a sikeres pályázó vagy si-

keres pályázók azonosítása, az ajánlat vagy ajánlatok 

sikerességének indokaival; a beszállítók részaránya, 

ha van ilyen és ismert, nyilvános versenypályázat 

esetén, a részvételi feltételek teljesítésének kiértéke-

léséről szóló információk, 

f) annak indokai, hogy a bizottság valamelyik tagja 

miért nem írta alá a jegyzőkönyvet, vagy miért csak 

fenntartásokkal írta alá. 

(10) Az ajánlatok kiértékeléséről szóló jegyzőkönyvet 

átadják a közbeszerzőnek vagy a beszerzőnek. 

(11) A bizottság tagjai az ajánlatok kiértékelésének ideje 

alatt nem nyújthatnak tájékoztatást azok tartalmáról. A 

bizottság tagjaira a 22. § szerinti kötelesség vonatkozik. 

 

pečnosť dodávok určenými verejným obstarávate-

ľom alebo obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti 

obrany a bezpečnosti, 

c) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky. 

(8) Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylú-

čené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení ve-

rejného obstarávania, v oznámení o koncesii, v ozná-

mení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných 

podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hos-

podársku súťaž. 

(9) O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, 

ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica 

obsahuje najmä 

a) zoznam členov komisie, 

b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili po-

nuky, 

c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dô-

vodu ich vylúčenia, 

d) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, 

e) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného 

uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 

dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel sub-

dodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, infor-

mácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti, 

f) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať 

zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou. 

(10) Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verej-

nému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. 

(11) Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o 

obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena 

komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22. 

 

54. § 

Az elektronikus árlejtés (árverés) 

(1) Az elektronikus árlejtés a jelen törvény céljaira olyan 

ismétlődő eljárás, amely a 151. § szerinti tanúsítvánnyal 

rendelkező elektronikus rendszereket használja 

a) új, olcsóbb árak benyújtására, 

b) új, olcsóbb árak és új értékek benyújtására, me-

lyek az ajánlatok bizonyos elemeit érintik, vagy 

  § 54 

Elektronická aukcia 

(1) Elektronická aukcia na účely tohto zákona je opaku-

júci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy certi-

fikované podľa § 151 na predkladanie 

a) nových cien upravených smerom nadol, 

b) nových cien upravených smerom nadol a nových 

hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo 
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c) új értékek benyújtására, melyek az ajánlatok bizo-

nyos elemeit érintik. 

(2) Az elektronikus árlejtés célja az ajánlatok sorrendjé-

nek felállítása automatizált kiértékeléssel, mely a beve-

zető teljes ajánlatértékelés útján valósul meg. Elektroni-

kus árlejtés nem használható, ha olyan szolgáltatásnyúj-

tási beszerzésről és építési munkák kivitelezési beszer-

zéséről van szó, melyek tárgya szellemi teljesítés és az 

ajánlatok sorrendjét nem lehet automatizált kiértékelés-

sel összeállítani. 

(3) Közbeszerzésen, meghívásos versenyben vagy nyílt 

tárgyalásos eljáráson a közbeszerző vagy beszerző elekt-

ronikus árlejtést alkalmazhat, ha pontosan meghatároz-

hatók a beszerzés tárgyát érintő műszaki követelmé-

nyek. A közbeszerző és beszerző elektronikus árlejtést 

alkalmazhat a dinamikus beszerzési rendszer keretében 

meghirdetett beszerzés esetében is, valamint a keretmeg-

állapodás résztvevői számára a pályázat újbóli megnyi-

tása esetén. Elektronikus árlejtés alkalmazása esetén az 

ajánlatok felbontása nem nyilvános, a bizottság nem 

hozza nyilvánosságra az ajánlatok felbontási adatait és 

az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyvet sem 

küldi el a pályázóknak.  

(4) Ha az ajánlatok kiértékelésének a feltétele a legol-

csóbb árajánlat, az elektronikus árlejtés kiindulópontja 

az ár. Ha az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány vagy a 

költséghatékonyság alapján értékelik ki, az elektronikus 

árlejtés kiindulópontja 

a) az ár, 

b) az ajánlatok ára és elemeinek új értékei, melyek a 

pályázati háttéranyagokban vannak feltüntetve, vagy 

c) az ajánlatok elemeinek új értékei, melyek a pályá-

zati háttéranyagokban vannak feltüntetve. 

(5) Ha a közbeszerző vagy beszerző elektronikus árlej-

tést használ, ezt a tényt feltünteti a közbeszerzés meghir-

detéséről szóló értesítésben vagy a pályázati felhívás-

ként használt hirdetményben. Pályázati háttéranyagok 

főleg a következőket tartalmazza: 

a) az elemeket, melyek értékei elektronikus árlejtés 

tárgyát fogják képezni, feltéve, hogy ezek az elemek 

számszerűsíthetők és számokkal vagy százalékban 

kifejezhetők, 

b) a beterjeszthető értékhatárokat, melyek a beszer-

zés tárgyát érintő műszaki feltételekből erednek, 

c) az információkat, amelyeket a pályázók rendelke-

zésére bocsátanak az elektronikus árlejtés folyamán, 

és ha az számításba jön, a hozzáférhetővé tételük idő-

pontjának feltüntetését is, 

d) az elektronikus árlejtés folyamatát érintő szüksé-

ges információkat, 

e) a feltételek, melyek betartása mellett a pályázók 

benyújthatják ajánlataikat, főként a minimális kü-

c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov 

ponúk. 

(2) Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie po-

núk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa usku-

toční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektro-

nická aukcia sa nepoužije, ak ide o zákazku na poskyt-

nutie služby a zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 

ktorých predmetom je intelektuálne plnenie a poradie 

ponúk nemožno zostaviť automatizovaným vyhodnote-

ním. 

(3) Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom 

konaní so zverejnením môžu verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ pri zadávaní zákazky použiť elektronickú 

aukciu, ak možno presne určiť technické požiadavky tý-

kajúce sa predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ môžu použiť elektronickú aukciu aj pri zadá-

vaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému 

a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými 

účastníkmi rámcovej dohody. Pri použití elektronickej 

aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania 

ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani 

zápisnicu z otvárania ponúk. 

(4) Ak je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia 

cena, východiskom elektronickej aukcie sú ceny. Ak sa 

ponuky vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru 

ceny a kvality alebo nákladov použitím prístupu nákla-

dovej efektívnosti, východiskom elektronickej aukcie sú 

a) ceny, 

b) ceny a nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uve-

dené v súťažných podkladoch, alebo 

c) nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v 

súťažných podkladoch. 

(5) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije 

elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení 

použitom ako výzva na súťaž. Súťažné podklady obsa-

hujú najmä 

a) prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektro-

nickej aukcie, za predpokladu, že sú kvantifikova-

teľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách, 

b) limity hodnôt, ktoré možno predložiť, vyplýva-

júce z technických požiadaviek týkajúcich sa pred-

metu zákazky, 

c) informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené 

v priebehu elektronickej aukcie, a ak to prichádza do 

úvahy, aj uvedenie termínu ich sprístupnenia, 

d) príslušné informácie týkajúce sa priebehu elektro-

nickej aukcie, 

e) podmienky, za ktorých uchádzači môžu predkla-

dať ponuky, najmä minimálne rozdiely, ktoré sa 

budú pri predkladaní ponúk vyžadovať, ak to prichá-

dza do úvahy, 
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lönbségekre vonatkozókat, melyeket az ajánlattéte-

lek során meg fognak követelni, ha az számításba 

jön, 

f) a használandó elektronikus berendezésre vonat-

kozó szükséges információkat, a technikai kapcsolat-

teremtés feltételeit és műszaki sajátosságait. 

(6) Az elektronikus árlejtés megindítása előtt a közbe-

szerző és a beszerző kiértékeli az ajánlatokat a kiértéke-

lési kritériumok szerint és az egyes kritériumok relatív 

súlyozási mutatói szerint. 

(7) A közbeszerző és a beszerző elektronikus eszközö-

kön keresztül egyidejűleg felszólítja az összes résztve-

vőt, akiket nem zártak ki és kiknek ajánlatai teljesítették 

a megszabott követelményeket, az az elektronikus árlej-

tésben való részvételre. Az elektronikus árlejtésen való 

részvételi felhívás elsősorban az alábbiakat tartalmazza: 

a) minden szükséges információt a használt elektro-

nikus berendezéshez való egyéni hozzáféréshez, 

b) az elektronikus árlejtés kezdetének dátumát és 

időpontját, 

c) az elektronikus árlejtés befejezésének módját, 

d) a 4. bekezdés második mondata szerint benyújtott 

új árak vagy új értékek alapján átértékelt sorrend au-

tomatizált meghatározásának képletét, amely tartal-

mazza egyes kritériumok relatív súlyozását az aján-

latok kiértékelésére az az ár-minőség vagy költség-

hatékonyság alapján, melyek a közbeszerzés meghir-

detéséről szóló értesítésben, a pályázati felhívásként 

használt hirdetményben vagy a pályázati háttéranya-

gokban fel voltak tüntetve; erre a célra azonban az 

esetleges tartományt bizonyos értékre kell redukálni, 

e) külön képletet minden megoldási változatra, 

amennyiben az megengedett. 

(8) Ha az ajánlatokat a legjobb ár-minőség vagy a költ-

séghatékonyság alapján értékelik ki, az elektronikus ár-

lejtésen való részvételi felhíváshoz csatolják az érintett 

ajánlat 6. bekezdés szerinti teljes kiértékelésének ered-

ményét. 

(9) Az elektronikus árlejtés megvalósulhat több egymást 

követő szakaszban. Az elektronikus árlejtés nem kez-

dődhet meg hamarabb, mint két nappal az elektronikus 

árlejtésen való részvételi felhívás szétküldését követően. 

(10) A közbeszerző és a beszerző az elektronikus árlejtés 

minden egyes szakasza folyamán haladéktalanul közli 

minden pályázóval az elégséges információkat, mely le-

hetővé teszi számukra relatív helyezésük követését bár-

mely pillanatban. A közbeszerző és a beszerző egyéb in-

formációkat is közölhet a többi árajánlatról vagy a para-

méterek értékeiről, amennyiben ez a pályázati háttér-

anyagokban szerepel. A közbeszerző és a beszerző az 

elektronikus árlejtés folyamán bármikor közzé teheti a 

pályázók számát az elektronikus árlejtés adott szakaszá-

ban, a kilétüket azonban nem fedheti fel. 

f) príslušné informácie týkajúce sa použitého elek-

tronického zariadenia, podmienky a špecifikácie 

technického pripojenia. 

(6) Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstaráva-

teľ a obstarávateľ vyhodnotia ponuky podľa kritérií na 

vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednot-

livým kritériám. 

(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú elektro-

nickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, 

ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené 

požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii. Výzva na 

účasť v elektronickej aukcii obsahuje najmä 

a) všetky príslušné informácie týkajúce sa individu-

álneho pripojenia k používanému elektronickému 

zariadeniu, 

b) dátum a čas začatia elektronickej aukcie, 

c) spôsob skončenia elektronickej aukcie, 

d) vzorec na určenie automatizovaného prehodnote-

nia poradia na základe predložených nových cien 

alebo nových hodnôt podľa odseku 4 druhej vety, 

ktorý obsahuje relatívnu váhu jednotlivých kritérií 

určených na vyhodnotenie ponúk na základe najlep-

šieho pomeru ceny a kvality alebo nákladov použi-

tím prístupu nákladovej efektívnosti, ktoré boli uve-

dené v oznámení o vyhlásení verejného obstaráva-

nia, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo 

v súťažných podkladoch; na tento účel sa však prí-

padné rozpätie vopred zredukuje na určitú hodnotu, 

e) osobitný vzorec pre každé variantné riešenie, ak je 

povolené. 

(8) Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe najlepšieho 

pomeru ceny a kvality alebo nákladov použitím prístupu 

nákladovej efektívnosti, k výzve na účasť v elektronic-

kej aukcii sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia 

príslušnej ponuky podľa odseku 6. 

(9) Elektronickú aukciu možno uskutočniť v niekoľkých 

po sebe nasledujúcich etapách. Elektronickú aukciu ne-

možno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odosla-

nia výzvy na účasť v elektronickej aukcii. 

(10) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ počas každej 

etapy elektronickej aukcie bezodkladne oznamujú všet-

kým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im 

umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umies-

tnenie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu ozna-

movať aj ďalšie informácie týkajúce sa ostatných pred-

ložených cien alebo hodnôt parametrov, ak je to uvedené 

v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ a obsta-

rávateľ môžu kedykoľvek počas elektronickej aukcie 

zverejniť počet uchádzačov v určitej etape elektronickej 

aukcie, nesmie však uviesť ich totožnosť. 

(11) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončia elek-

tronickú aukciu jedným alebo viacerými uvedenými 

spôsobmi: 
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(11) A közbeszerző és beszerző az elektronikus árlejtést 

a következő módon vagy következő módok valamelyi-

kén fejezi be: 

a) az elektronikus árlejtésben való részvételi felhí-

vásban előre feltünteti a befejezés dátumát és idő-

pontját, 

b) ha nem kap semmilyen új árat vagy új értéket, 

amely teljesíti a minimális különbséget érintő köve-

telményeket; ilyen esetben a közbeszerző és be-

szerző az elektronikus árlejtésben való részvételi fel-

hívásban feltünteti az utolsó ajánlat beérkezésétől az 

elektronikus árlejtés befejezéséig tartó határidőt, 

c) ha befejeződött az elektronikus árlejtés szakaszai-

nak száma, amely fixen meg volt határozva az elekt-

ronikus árlejtésben való részvételi felhívásban. 

(12) Ha a közbeszerző és beszerző a 11. bekezdés c) 

pontja szerinti módon fejezi be az elektronikus árlejtést, 

esetleg a 11. bekezdés b) pontja szerinti móddal kombi-

nálva, az elektronikus árlejtésben való részvételi felhí-

vásban feltünteti az elektronikus árlejtés minden szaka-

szának ütemtervét.  

(13) A közbeszerző és beszerző az elektronikus árlejtés 

befejezése után, az elektronikus árlejtés eredménye alap-

ján, szerződést vagy keret-megállapodást köt. 

(14) A közbeszerző és beszerző nem használhatja oly 

módon az elektronikus árlejtést, amely akadályozná a 

gazdasági versenyt, sem pedig a beszerzés tárgyát nem 

változtathatja meg, amely az ajánlatok kidolgozásához 

szükséges dokumentumokban volt meghatározva. 

(15) A közbeszerző és beszerző nem köteles elektroni-

kus árlejtést használni, ha az árlejtésen csak egyetlen pá-

lyázó venne részt. 

 

a) vo výzve na účasť v elektronickej aukcii sa vopred 

uvedie dátum a čas jej skončenia, 

b) ak nedostanú žiadne ďalšie nové ceny alebo nové 

hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa mini-

málnych rozdielov; v takomto prípade verejný obsta-

rávateľ a obstarávateľ uvedú vo výzve na účasť v 

elektronickej aukcii lehotu od prijatia poslednej po-

nuky do skončenia elektronickej aukcie, 

c) ak sa dokončil počet etáp v elektronickej aukcii, 

ktorý bol pevne určený vo výzve na účasť v elektro-

nickej aukcii. 

(12) Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončia 

elektronickú aukciu podľa odseku 11 písm. c), prípadne 

v kombinácii so spôsobom podľa odseku 11 písm. b), vo 

výzve na účasť v elektronickej aukcii uvedú harmono-

gram každej etapy elektronickej aukcie. 

(13) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ po skončení 

elektronickej aukcie uzavrú zmluvu alebo rámcovú do-

hodu na základe výsledku elektronickej aukcie. 

(14) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú použí-

vať elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil hos-

podárskej súťaži, ani nesmú meniť predmet zákazky, 

ktorý bol definovaný v dokumentoch potrebných na vy-

pracovanie ponuky. 

(15) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní 

použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len 

jeden uchádzač. 

 

55. § 

Az ajánlatok kiértékeléséről szóló tájékoztató 

(1) Amennyiben nem került sor a részvételi feltételek 

teljesítését igazoló bizonylatok benyújtására korábban, a 

közbeszerző és a beszerző köteles az ajánlatok kiértéke-

lését követően kiértékelni a részvételi feltételek teljesí-

tését azon pályázók esetében, amelyek az elsőtől a har-

madik helyig helyezkednek el sorrendben. Ha a pályázó 

vagy pályázók kizárására kerül sor, azt követően kiérté-

kelik a sorrendben következő további pályázó vagy pá-

lyázók esetében a részvételi feltételeknek való megfele-

lés teljesítését, mégpedig úgy, hogy az első-harmadik 

helye elhelyezkedő pályázók az újból felállított sorrend-

ben teljesítsék a részvételi feltételeket, feltételezve, 

hogy elegendő számú pályázó létezik. Több pályázóval 

történő keretmegállapodás megkötése esetén, az első és 

második mondattal összhangban kell eljárni. A közbe-

szerző és beszerző írásban kérik a pályázókat a részvé-

teli feltételek teljesítését igazoló dokumentumok be-

  § 55 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

(1) Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhod-

notiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa 

umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde 

k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa 

následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača 

alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umies-

tnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom po-

radí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že exis-

tuje dostatočný počet uchádzačov. Pri uzatváraní rámco-

vej dohody s viacerými uchádzačmi sa postupuje prime-

rane podľa prvej vety a druhej vety. Verejný obstaráva-

teľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o 

predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmie-

nok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní 

odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po 

vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 
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nyújtására, melynek határideje, a kérvény kézbesítésé-

nek napjától számított öt munkanapnál nem lehet keve-

sebb, és a 40. § szerint kiértékeli azokat. 

(2) A közbeszerző és beszerző köteles az ajánlatok kiér-

tékelése, az 1. bekezdés szerinti eljárás befejezése, vala-

mint a pályázó, érdeklődő vagy résztvevő kizárásáról 

szóló összes értesítés kiküldését követően haladéktala-

nul és írásban tájékoztatni minden pályázót, akinek aján-

latát kiértékelték, az ajánlatok értékelésének eredményé-

ről, beleértve a pályázók sorrendjét, egyidejűleg nyilvá-

nosságra hozni az ajánlatok kiértékeléséről és a pályázók 

sorrendjéről szóló tájékoztatást a saját profiljában is. A 

sikeres pályázóval vagy pályázókkal közlik, hogy aján-

latát vagy ajánlataikat elfogadták. A sikertelen pályázót 

értesítik, hogy nem járt sikerrel, s közlik vele ajánlata 

elutasításának okait. A sikertelen pályázóknak szóló ér-

tesítésben feltüntetik a sikeres pályázó vagy pályázók 

azonosító adatait, a tájékoztatást az elfogadott ajánlat 

jellemzőiről és előnyeiről, valamint a határidőt, mely so-

rán jogorvoslati kérelem nyújtható be. Az ajánlatok ki-

értékeléséről szóló értesítés kiküldésének időpontját a 

közbeszerző és a beszerző köteles igazolni. 

(3) A közbeszerző és a beszerző nem ad ki információkat 

a megrendelés, koncesszió és keretmegállapodás meg-

kötéséről vagy a dinamikus beszerzési rendszerbe tör-

ténő besorolásról, ha a tájékoztatás törvénybe ütközne, 

ellentétben állna a közérdekkel vagy sérthetné más sze-

mélyek jogos érdekeit, vagy akadályozná a tisztességes 

gazdasági versenyt. 

 

1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchá-

dzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne 

oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vy-

hodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane po-

radia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o vý-

sledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v pro-

file. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom ozná-

mia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspeš-

nému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody nepri-

jatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v infor-

mácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifi-

káciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informá-

ciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo 

ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 

Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia 

ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytnú in-

formácie týkajúce sa zadávania zákazky alebo koncesie, 

uzavierania rámcových dohôd alebo zaradenia do dyna-

mického nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo 

v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by 

mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by 

bránilo hospodárskej súťaži. 

 

56. § 

A szerződés megkötése 

(1) A megkötött szerződés, keret-megállapodás vagy 

koncessziós szerződés nem állhat ellentétben a pályázati 

háttéranyagokkal vagy koncessziós dokumentációval és 

a sikeres pályázó vagy pályázók által benyújtott ajánlat-

tal. 

(2) A közbeszerző és a beszerző nem köthet szerződést, 

koncessziós szerződést vagy keretmegállapodást olyan 

pályázóval vagy pályázókkal, akik nem rendelkeznek a 

kedvezmények végső felhasználóinak jegyzékébe be-

jegyzett kedvezmények végső felhasználóival, vagy 

akiknek a beszállítói a 16. bekezdés szerint, akik a köz-

beszerző és a beszerző előtt ismertek a szerződés, kon-

cessziós szerződés vagy keretmegállapodás megkötése 

idején, nem rendelkeznek a kedvezmények végső fel-

használóinak jegyzékébe bejegyzett kedvezmények 

végső felhasználóival. 

(3) A közbeszerző és beszerző továbbá nem köthet szer-

ződést, koncessziós szerződést vagy keret-megállapo-

dást a pályázóval vagy pályázókkal, amennyiben a 33. § 

2. bek. szerinti személyek, kiknek anyagi forrásait az pá-

lyázó vagy pályázók a pénzügyi vagy gazdasági helyze-

  § 56 

Uzavretie zmluvy 

(1) Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi 

alebo koncesnou dokumentáciou a s ponukou predlože-

nou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť 

zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri 

konečných užívateľov výhod zapísaných konečných 

užívateľov výhod, alebo ktorých subdodávatelia podľa 

odseku 16, ktorí sú verejnému obstarávateľovi a obsta-

rávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri ko-

nečných užívateľov výhod zapísaných konečných užíva-

teľov výhod. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň nesmie 

uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú do-

hodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby 

podľa § 33 ods. 2, ktorých finančné zdroje uchádzač 

alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a 

ekonomického postavenia alebo osoby podľa § 34 ods. 

3, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo 

uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti 
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tük igazolására használták fel, vagy a 34. § 3. bek. sze-

rinti személyek, kiknek műszaki és szakmai kapacitását 

az pályázó vagy pályázók a műszaki alkalmasságuk 

vagy szakmai alkalmasságuk igazolására használták fel, 

nem rendelkeznek a kedvezmények végső felhasználói-

nak jegyzékébe bejegyzett, kedvezmények végső fel-

használóival. 

(4) A közbeszerző és a beszerző a szerződést, a koncesz-

sziós szerződést vagy a keretmegállapodást a sikeres pá-

lyázóval vagy pályázókkal leghamarabb a 55. § szerinti 

ajánlat-kiértékelési eredményt tartalmazó értesítés ki-

küldését követő tizenhatodik napon kötheti meg, ha nem 

érkezett be jogorvoslati kérelem, ha a jogorvoslati kére-

lem a 164. § 3. bek. szerinti határidő letelte után érkezett 

be, vagy ha nem nyújtottak be ellenvetéseket a 170. § 

szerint, közvetlen tárgyalásos eljárás esetén, melynek 

során egy gazdasági szereplővel megkötött keret-megál-

lapodás alapján egyetlen érdeklődőt lehet felhívni a tár-

gyalásokra és a szerződés megkötésére. 

(5) Ha jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a 164. § 3. 

bek. szerinti határidőn belül, a közbeszerző és a beszerző 

a szerződést, a koncessziós szerződést vagy a keret-meg-

állapodást a sikeres pályázóval vagy pályázókkal legha-

marabb a 165. § 3. bek. a) pontja szerinti jóvátételi ha-

táridő leteltét követő tizenhatodik napon kötheti meg, 

amennyiben nem nyújtottak be ellenvetést a 170. § 4. 

bek. szerint. 

(6) Ha a jogorvoslati kérelmet elutasították, a közbe-

szerző és a beszerző a szerződést, a koncessziós szerző-

dést vagy a keretmegállapodást a sikeres pályázóval 

vagy pályázókkal leghamarabb a 165. § 3. bek. b) pontja 

szerinti jóvátételi kérelem elutasításáról szóló értesítés-

nek a kiküldésétől számított tizenhatodik napon kötheti 

meg, amennyiben nem nyújtottak be ellenvetést a 170. § 

4. bek. szerint. 

(7) Ha a közbeszerző és a beszerző nem folytatott le jog-

orvoslati eljárást, és ha nem kerültek benyújtásra ellen-

vetések a 170. § 4. bek. szerint, a szerződést, a koncesz-

sziós szerződést vagy a keret-megállapodást a sikeres 

pályázóval vagy pályázókkal leghamarabb a 165. § 3. 

bek. szerinti jogorvoslati határidő leteltét követő tizen-

hatodik napon megkötheti. 

(8) Anélkül, hogy a 4–7. bekezdések rendelkezései sé-

rülnének, amennyiben ellenvetések benyújtására került 

sor, a közbeszerző és a beszerző megkötheti a szerző-

dést, a koncessziós szerződést vagy a keretmegállapo-

dást a sikeres pályázóval vagy pályázókkal, amennyiben 

az alábbi tényállások valamelyike fennáll: 

a) a hivatal, 174. § 1. bekezdés szerinti határozatának 

kézbesítése a közbeszerzőnek és a beszerzőnek, 

b) ha jogvesztően lejárt a fellebbezési határidő min-

den jogosult személy számára, a hivatal végzésének 

jogerőre emelkedésével a 175. § 2. vagy 3. bek. sze-

rint, 

alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri koneč-

ných užívateľov výhod zapísaných konečných užívate-

ľov výhod. 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť 

zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s ús-

pešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šest-

násty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vy-

hodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola doručená žia-

dosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po 

uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doru-

čené námietky podľa § 170; to neplatí, ak ide o priame 

rokovacie konanie, v ktorom možno vyzvať na rokova-

nie jedného záujemcu a uzavretie zmluvy na základe 

rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym 

subjektom. 

(5) Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa 

§ 164 ods. 3, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu 

uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú 

zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi naj-

skôr šestnásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie ná-

pravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli doručené 

námietky podľa § 170 ods. 4. 

(6) Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný ob-

starávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rám-

covú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchá-

dzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa 

odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu 

podľa § 165 ods. 3 písm. b), ak neboli doručené ná-

mietky podľa § 170 ods. 4. 

(7) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nekonal 

v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky 

podľa § 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú 

zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom 

alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po uplynutí le-

hoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa 

§ 165 ods. 3. 

(8) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 4 

až 7, ak boli doručené námietky, verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu 

alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností: 

a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 

verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, 

b) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všet-

kým oprávneným osobám, dňom právoplatnosti roz-

hodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3, 

c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verej-

nému obstarávateľovi a obstarávateľovi. 

(9) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť 

zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu naj-

skôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia oznámenia 

podľa § 26 ods. 7 v európskom vestníku. Tým nie sú dot-

knuté ustanovenia odsekov 5 až 8. 
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c) a hivatal jogorvoslatról szóló határozatának kéz-

besítése a közbeszerzőnek és beszerzőnek. 

(9) A közbeszerző és beszerző a szerződést, a koncesz-

sziós szerződést vagy a keret-megállapodást a sikeres 

pályázóval vagy pályázókkal leghamarább, a 26. § 7. 

bek. szerinti értesítés európai közlönyben történő meg-

jelenését követő tizenegyedik napon kötheti meg. Ezzel, 

az 5–8. bekezdések rendelkezései nincsenek érintve. 

(10) A sikeres pályázó vagy pályázók kötelesek a köz-

beszerzővel és beszerzővel rendesen, a szerződés, kon-

cessziós szerződés vagy keretmegállapodás megkötésé-

hez szükséges módon együttműködni úgy, hogy azokat 

a 4–9. bekezdések szerinti határidők letelte után 10 mun-

kanapon belül meg lehessen kötni, ha azok megkötésére 

írásban kötelezve lettek. 

(11) A sikeres pályázó vagy pályázók, azok 16. bekez-

dés szerinti alvállalkozói és azok 33. § 2. bek. és 34. § 3. 

bek. szerinti személyei kötelesek a szerződés, koncesz-

sziós szerződés vagy keretmegállapodás megkötéséhez 

szükséges együttműködés biztosítása céljából a kedvez-

mények végső felhasználóinak jegyzékében szerepel-

tetni a kedvezmények végső felhasználóit. 

(12) Ha a sikeres pályázó vagy pályázók visszautasítják 

a szerződés, koncessziós szerződés vagy keretmegálla-

podás megkötését vagy nincsenek teljesítve a 10. vagy 

11. bekezdések szerinti kötelességek, a közbeszerző és a 

beszerző a szerződést, koncessziós szerződést vagy ke-

retmegállapodást azzal a pályázóval vagy azokkal pályá-

zókkal kötheti meg, akik sorrendben a második helyen 

szerepelnek. 

(13) Ha az a pályázó vagy azok a pályázók, akik sorrend-

ben a második helyen szerepelnek visszautasítják a szer-

ződés, koncessziós szerződés vagy keret-megállapodás 

megkötését, nem működnek rendesen együtt a közbe-

szerzővel vagy beszerzővel úgy, hogy azok megköté-

sére, attól a naptól számított 10 munkanapon belül sor 

kerülhessen, mikor azok megkötésére írásban fel lettek 

szólítva, vagy ha a pályázó vagy a pályázók, akik sor-

rendben a második helyen helyezkedtek el, azok 16. be-

kezdés szerinti alvállalkozói valamint azok 33 § 2. bek. 

és 34. § 3. bek. szerinti személyei nem teljesítik a 11. 

bekezdés szerinti kötelességüket, a közbeszerző és a be-

szerző a szerződést, koncessziós szerződést vagy keret-

megállapodást azzal a pályázóval vagy azokkal a pályá-

zókkal kötheti meg, akik sorrendben a harmadik helyen 

szerepelnek. 

(14) Az a pályázó vagy azok a pályázók, akik sorrendben 

a harmadik helyen szerepelnek, 16. bekezdés szerinti al-

vállalkozói valamint azok 33. § 2. bek. és 34. § 3. bek. 

szerinti személyei kötelesek a 11. bekezdés szerinti kö-

telességüket teljesíteni, rendesen együttműködni a köz-

beszerzővel vagy beszerzővel úgy, hogy a szerződést, 

koncessziós szerződést vagy keretmegállapodást attól a 

naptól számított 10 munkanapon belül meg lehessen 

(10) Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní po-

skytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi 

riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, konces-

nej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť 

uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty 

podľa odsekov 4 až 9, ak boli na ich uzavretie písomne 

vyzvaní. 

(11) Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodáva-

telia podľa odseku 16 a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 

34 ods. 3 sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčin-

nosti potrebnej na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy 

alebo rámcovej dohody mať v registri konečných užíva-

teľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

(12) Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu 

uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú do-

hodu alebo nie sú splnené povinnosti podľa odseku 10 

alebo odseku 11, verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rám-

covú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa 

umiestnili ako druhí v poradí. 

(13) Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili 

ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú 

zmluvu alebo rámcovú dohodu, neposkytnú verejnému 

obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť po-

trebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 

10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie 

písomne vyzvaní alebo ak uchádzač alebo uchádzači, 

ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, ich subdodávatelia 

podľa odseku 16 a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 

ods. 3 nesplnia povinnosť podľa odseku 11, verejný ob-

starávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, kon-

cesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom 

alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. 

(14) Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako 

tretí v poradí, ich subdodávatelia podľa odseku 16 a ich 

osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3, sú povinní splniť 

povinnosť podľa odseku 11 a poskytnúť verejnému ob-

starávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, po-

trebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo 

rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pra-

covných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne 

vyzvaní. 

(15) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v ozná-

mení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení po-

užitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii 

určiť, že lehota podľa odsekov 10, 13 a 14 je dlhšia ako 

10 pracovných dní. 

(16) Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov 

výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťa-

huje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní 

plnenia v sume najmenej 30% z hodnoty plnenia, uvede-

nej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú zákazku, 

ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov 
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kötni, mikor azok megkötésére írásban fel lettek szó-

lítva. 

(15) A közbeszerző és beszerző, a közbeszerzés meghir-

detéséről szóló értesítésben, a pályázati felhívásként 

használt hirdetményben vagy a koncessziós hirdetmény-

ben, a 10, 13 és 14. bekezdések szerinti, 10 munkanapos 

határidőnél hosszabb határidőt határozhat meg. 

(16) A kedvezmények végső felhasználóinak a kedvez-

mények végső felhasználóinak jegyzékébe történő be-

jegyzés kötelezettsége arra az alvállalkozóra vonatko-

zik, aki a pályázó ajánlatában feltüntetett teljesítés érté-

kének összegéből legalább 30%-ban részesedik, ha ér-

tékhatár feletti megrendelésről van szó, melynek feltéte-

lezett értéke legkevesebb 10 millió euró, vagy a pályázó 

ajánlatában feltüntetett teljesítés értékének összegéből 

legalább 50%-ban részesedik, ha másmilyen megrende-

lésről van szó. 

(17) A 16. bekezdés szerinti kötelezettség, a közbeszer-

zési eljárás eredményeként létrejött szerződés, koncesz-

sziós szerződés vagy keretmegállapodás fennállásának 

teljes ideje alatt vonatkozik az alvállalkozóra. 

(18) A kedvezmények végső felhasználójának, a ked-

vezmények végső felhasználóinak jegyzékébe történő 

bejegyzésének kötelezettsége a beszállítók csoportjának 

minden tagjára vonatkozik. 

 

eur alebo v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia, uve-

denej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku. 

(17) Povinnosť podľa odseku 16 sa vzťahuje na subdo-

dávateľa po celú dobu trvania zmluvy, koncesnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom po-

stupu verejného obstarávania. 

(18) Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov 

výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťa-

huje na každého člena skupiny dodávateľov. 

 

57. § 

A közbeszerzés megszüntetése 

(1) A közbeszerző és beszerző megszünteti a közbeszer-

zést vagy annak egy részét, ha 

a) egyetlen pályázó vagy érdeklődő sem teljesítette a 

közbeszerzésben való részvétel feltételeket és a pá-

lyázó vagy érdeklődő sem élt jogorvoslattal a jelen 

törvény szerinti határidőn belül, 

b) egyetlen ajánlatot sem kapott, 

c) a benyújtott ajánlatok egyike sem felel meg a 42. 

§ vagy 45. § szerinti követelményeknek, és a pályázó 

nem élt jogorvoslattal a jelen törvény szerinti határ-

időn belül, 

d) annak megszüntetését a hivatal rendelte el. 

(2) A közbeszerző és beszerző megszüntetheti a közbe-

szerzési eljárást vagy annak egy részét akkor is, ha meg-

változtak a feltételek, melyekkel a közbeszerzési eljárást 

meghirdette, ha a közbeszerzési eljárás folyamata során 

rendkívüli méltánylást érdemlő indokok merültek fel, 

melyek miatt a közbeszerzőtől vagy beszerzőtől nem kö-

vetelhető meg, hogy folytassa a közbeszerzést, főként ha 

a jelen törvény megsértésére derült fény, s az elvi kiha-

tással bír vagy bírhat a közbeszerzés eredményére, ha 

nem került benyújtásra kettőnél több ajánlat, vagy ha a 

benyújtott ajánlatokban javasolt árak magasabbak, mint 

a feltételezett érték. Ha csak egy ajánlat került benyúj-

tásra és a közbeszerző vagy beszerző nem szüntetette 

meg a közbeszerzést vagy annak egy részét, a profilban 

  § 57 

Zrušenie verejného obstarávania 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zrušia verejné 

obstarávanie alebo jeho časť, ak 

a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil pod-

mienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač 

alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa 

tohto zákona, 

b) nedostal ani jednu ponuku, 

c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá po-

žiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 a uchá-

dzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona, 

d) jeho zrušenie nariadil úrad. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť ve-

rejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, 

ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vy-

skytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré ne-

možno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa 

požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, 

najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má 

alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verej-

ného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve 

ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponu-

kách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola 

predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo 
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köteles közzétenni az indoklást, hogy a közbeszerzést 

miért nem szüntette meg. 

(3) A közbeszerző és beszerző köteles haladéktalanul ér-

tesíteni minden pályázót és érdeklődőt a beszerzés, kon-

cesszió vagy azok egy részének meghirdetési eljárásá-

nak megszüntetéséről az okok feltüntetésével együtt, és 

ismertetni az eljárást, melyet a beszerzés eredeti tárgyá-

nak vagy koncesszió eredeti tárgyának meghirdetésére 

alkalmazni fognak. 

(4) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzés eredmé-

nyéről szóló értesítőben feltünteti, hogy a beszerzés 

meghirdetése vagy koncesszió meghirdetése újbóli meg-

jelentetés tárgyát fogja-e képezni. 

 

jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, 

prečo verejné obstarávanie nezrušil. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bez-

odkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záu-

jemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, 

koncesie alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť 

postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný 

predmet zákazky alebo pôvodný predmet koncesie. 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o 

výsledku verejného obstarávania uvedú, či zadávanie zá-

kazky alebo zadávanie koncesie bude predmetom opä-

tovného uverejnenia. 

 

Dinamikus beszerzési rendszerek 

 

58. § 

(1) A dinamikus beszerzési rendszer a közbeszerzési 

szójegyzék szerint az értékhatár feletti megrendelés le-

adására szolgáló elektronikus eljárás egy csoport vagy a 

csoport részének tartományában, a piacon szabadon el-

érhető árukra, építési munkálatokra vagy szolgáltatá-

sokra, amely/et 

a) a megrendelés meghirdetésére hoztak létre korlá-

tozott időre, legfeljebb négy évre, 

b) a megrendelés meghirdetését és a közbeszerző 

vagy a beszerző, valamint a pályázó vagy érdeklődő 

közötti kommunikációt csak elektronikus eszközök-

kel és dokumentumokkal, valamint elektronikus for-

mában valósítja meg, 

c) az alatt az idő alatt, amelyre létrehozták, térítés-

mentesen hozzáférhető minden érdeklődő számára, 

aki teljesíti a dinamikus beszerzési rendszerbe tör-

ténő besorolás feltételeit, 

d) a közbeszerző vagy beszerző nyilvánosan hozzá-

férhető honlapján vagy más honlapon elérhető. 

(2) A közbeszerző és a beszerző a megrendelés meghir-

detésére használhatja a dinamikus beszerzési rendszert. 

A belügyminisztérium a 15. § 4. bek. szerinti célból in-

formációs rendszert hozhat létre, amelynek segítségével 

a megrendelés meghirdetésére dinamikus beszerzési 

rendszereket lehet létrehozni és használni. 

(3) A megrendelés dinamikus beszerzési rendszer hasz-

nálatával történő meghirdetése során a meghívásos eljá-

rásra vonatkozó ügymenet megfelelően alkalmazandó. 

(4) A dinamikus beszerzési rendszer használatával nem 

köthető keretmegállapodás, továbbá koncesszió nem 

ítélhető oda. 

(5) Ha a jelen paragrafus és az 59. § – 61. § másképpen 

nem rendelkezik, a dinamikus beszerzési rendszerekre a 

jelen törvény Első része vonatkozik, kivéve a 2. § 5. bek. 

g) pontja, 4. §, 20. § 2–12. bek. rendelkezéseit és meg-

felelően alkalmazandó a jelen törvény Második részének 

Első fejezete, kivéve a 46. §, 47. §, 49. § 4. és 5. bek., 

  Dynamické nákupné systémy 

 

§ 58 

(1) Dynamický nákupný systém je elektronický postup 

zadávania nadlimitnej zákazky v rozsahu skupiny alebo 

jej časti podľa slovníka obstarávania na tovary, stavebné 

práce alebo služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, 

ktorý 

a) je vytvorený na zadanie zákazky na určitú dobu, 

najviac na štyri roky, 

b) realizuje zadávanie zákazky a komunikáciu medzi 

verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom len elektronickými 

prostriedkami a dokumentami v elektronickej po-

dobe, 

c) je počas doby, na ktorú je zriadený, bezodplatne 

prístupný pre všetkých záujemcov, ktorí spĺňajú pod-

mienky zaradenia do dynamického nákupného sys-

tému v ňom, 

d) je dostupný na verejne prístupnom webovom sídle 

verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa alebo na 

inom webovom sídle. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na zadanie 

zákazky použiť dynamický nákupný systém. Minister-

stvo vnútra môže na účely podľa § 15 ods. 4 zriadiť in-

formačný systém, prostredníctvom ktorého je možné vy-

tvárať a používať dynamické nákupné systémy na zada-

nie zákazky. 

(3) Pri zadávaní zákazky s použitím dynamického ná-

kupného systému sa primerane použije postup ustano-

vený pre užšiu súťaž. 

(4) Využitím dynamického nákupného systému nie je 

možné uzavrieť rámcovú dohodu ani zadať koncesiu. 

(5) Ak nie je v tomto paragrafe a § 59 až 61 ustanovené 

inak, na dynamické nákupné systémy sa vzťahuje prvá 

časť tohto zákona, okrem § 2 ods. 5 písm. g), § 4, § 20 

ods. 2 a 12 a primerane sa použijú druhá časť prvá hlava 

tohto zákona, okrem § 46, § 47, § 49 ods. 4 a 5, § 52, § 

54 a druhá časť tretia hlava tohto zákona, okrem § 89 až 

99. 
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52. §, 54. § rendelkezéseit, valamint a jelen törvény Má-

sodik részének Harmadik fejezete, kivéve a 89–99. §-

okat. 

(6) A dinamikus beszerzési rendszerekre a jelen törvény 

Hatodik részének Negyedik fejezete szerinti felülvizsgá-

lati eljárások vonatkoznak, miközben 

a) nem alkalmazandó a 166. §, és a 166. § szerinti 

tényekről szóló információ kézbesítését automatizált 

módon biztosítja a dinamikus beszerzési rendszer 

erre létrehozott funkciója, éspedig rögtön az után, 

ahogy ezek bekövetkeznek, 

b) az „Egyéb” szóval megjelölt ajánlati részek meg-

nyitása alatt a dinamikus beszerzési rendszerbe tör-

ténő besorolás értendő, a „Kritériumok” szóval meg-

jelölt ajánlati részek megnyitása alatt pedig a közbe-

szerzés keretén belül a dinamikus beszerzési rend-

szerben benyújtott ajánlatok kiértékelése értendő. 

 

(6) Na dynamické nákupné systémy sa vzťahujú revízne 

postupy podľa šiestej časti štvrtej hlavy tohto zákona, 

pričom 

a) sa nepoužije § 166 a doručenie informácie o sku-

točnostiach podľa § 166 zabezpečuje automatizova-

ným spôsobom funkcia dynamického nákupného 

systému, na to určená, a to bezodkladne po tom, ako 

nastanú, 

b) otváraním častí ponúk označených ako „Ostatné“ 

sa rozumie zaradenie do dynamického nákupného 

systému a otváraním častí ponúk označených ako 

„Kritériá“ sa rozumie vyhodnotenie ponúk predlože-

ných v rámci verejného obstarávania v dynamickom 

nákupnom systéme. 

 

59. § 

(1) A megrendelés meghirdetését a dinamikus beszer-

zési rendszer használatával megelőzi a dinamikus be-

szerzési rendszer létrehozása ennek a megrendelésnek a 

vonatkozásában, és a megrendelés iránt érdeklődők be-

sorolása ebbe a dinamikus beszerzési rendszerbe. 

(2) A dinamikus beszerzési rendszer létrehozása céljából 

a közbeszerző és a beszerző 

a) közzéteszi a közbeszerzési hirdetményt, amelyben 

feltünteti, hogy dinamikus beszerzési rendszert hasz-

nál és feltünteti a honlap címét, amelyen hozzáférhe-

tők a c) pont szerinti információk, továbbá meghatá-

rozza a dinamikus beszerzési rendszer történő beso-

rolás kérvényének benyújtási határidejét, melynek 

időtartama legkevesebb 30 nap, 

b) a pályázati háttéranyagokban egyebek mellett fel-

tünteti a feltételezett vásárlások jellegét a dinamikus 

beszerzési rendszer keretében, valamint az erre a 

rendszerre, a használt elektronikus berendezésekre, 

feltételekre és a műszaki összeköttetés specifikáció-

ira vonatkozó szükséges információkat, 

c) a pályázati dokumentációhoz és minden kiegészítő 

dokumentációhoz korlátlan, közvetlen elektronikus 

hozzáférést kínál fel, a hirdetmény közzétételétől 

egészen a dinamikus beszerzési rendszer használatá-

nak befejezéséig, 

d) a közbeszerzési hirdetményben feltünteti a részvé-

tel feltételeit és annak formáját, amelyben az áruvá-

lasztékról, építési munkálatokról és szolgáltatásokról 

szóló információt be kell nyújtani a feltételezett vá-

sárlások jellegének függvényében, melyeket az ér-

deklődő általában a piacon kínál. 

(3) A dinamikus beszerzési rendszer futamideje alatt 

a közbeszerző és a beszerző minden érdeklődő szá-

mára lehetővé teszi a dinamikus beszerzési rend-

szerbe történő besorolás kérvényének benyújtását, 

  § 59 

(1) Zadávaniu každej zákazky s použitím dynamického 

nákupného systému predchádza vytvorenie dynamic-

kého nákupného systému vo vzťahu k tejto zákazke a 

zaradenie záujemcov o zadanie zákazky do tohto dyna-

mického nákupného systému. 

(2) Na účely vytvorenia dynamického nákupného sys-

tému verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

a) uverejnia oznámenie o vyhlásení verejného obsta-

rávania, v ktorom uvedú, že sa používa dynamický 

nákupný systém a uvedú adresu webového sídla, na 

ktorej možno získať informácie podľa písmena c) a 

určia lehotu na predkladanie žiadostí o zaradenie do 

dynamického nákupného systému v trvaní najmenej 

30 dní, 

b) v súťažných podkladoch okrem iného uvedú po-

vahu predpokladaných nákupov v rámci dynamic-

kého nákupného systému, ako aj potrebné informá-

cie týkajúce sa tohto systému, používaných elektro-

nických zariadení, podmienok a špecifikácií technic-

kého pripojenia, 

c) ponúknu neobmedzený, priamy prístup elektronic-

kými prostriedkami k súťažným podkladom a ku 

všetkým doplňujúcim podkladom od uverejnenia 

oznámenia až do ukončenia používania dynamic-

kého nákupného systému, 

d) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

uvedú podmienky účasti a formu, v akej má byť 

predložená informácia o sortimente tovarov, staveb-

ných prác a služieb vo vzťahu k povahe predpokla-

daných nákupov, ktoré záujemca bežne ponúka na 

trhu. 

(3) Počas trvania dynamického nákupného systému ve-

rejný obstarávateľ a obstarávateľ umožnia každému zá-

ujemcovi predloženie žiadosti o zaradenie do dynamic-

kého nákupného systému, ktorá obsahuje dokumenty, 
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amely tartalmazza azokat a dokumentumokat, ame-

lyekkel az érdeklődő igazolja a 2. bekezdés szerinti 

részvételi feltételek és követelmények teljesítését. 

(4) A létrehozott dinamikus beszerzési rendszerbe 

történő besorolás kérvényét, a közbeszerző és a be-

szerző, a kérvény kézbesítésének napjától számított 

10 munkanapon belül kiértékeli. A létrehozott dina-

mikus beszerzési rendszerbe történő besorolás kér-

vényének kiértékelési határidejét a közbeszerző és a 

beszerző meghosszabbíthatja, ha nem adott ki sem-

milyen pályázati felhívást. 

(5) A közbeszerző és a beszerző haladéktalanul tájé-

koztatja az érdeklődőt arról, hogy besorolta őt a lét-

rehozott dinamikus beszerzési rendszerbe vagy pe-

dig közli vele be nem sorolásának okait. 

 

ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek podľa odseku 2. 

(4) Žiadosť o zaradenie do vytvoreného dynamického 

nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

vyhodnotia do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia. 

Lehotu na vyhodnotenie žiadosti o zaradenie do vytvo-

reného dynamického nákupného systému môžu verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ predĺžiť, ak nevydali žiadnu 

výzvu na predkladanie ponúk. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne in-

formujú záujemcu o jeho zaradení do vytvoreného dyna-

mického nákupného systému alebo mu oznámia dôvody 

nezaradenia. 

 

60. § 

(1) A közbeszerző és a beszerző minden konkrét meg-

rendelés esetén az ajánlatok benyújtására szólítja fel az 

összes érdeklődőt, melyet besoroltak a dinamikus be-

szerzési rendszerbe, és amelyek legkésőbb 15 nappal a 

pályázati felszólítás közzététele előtt kérvényezték be-

sorolásukat, külön minden megrendelés esetén, melyet 

ennek a rendszernek a felhasználásával hirdetnek meg. 

(2) A pályázati felhívás a következőket tartalmazza: 

a) a megrendelés pontos meghatározását, 

b) az ajánlatok benyújtásának határidejét, 

c) az ajánlatok kiértékelési kritériumainak pontosabb 

megfogalmazását, ha szükséges, 

d) további szükséges információkat. 

(3) Az ajánlatok benyújtási határidejében benyújtott 

ajánlatok a közbeszerzésről szóló hirdetményben sze-

replő kritériumok szerint értékelendők ki, melyeket eset-

legesen a pályázati felhívásban pontosítanak. 

(4) A szerződést azzal a pályázóval kell megkötni, aki a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tette. 

 

  § 60 

(1) Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ vyzvú na predloženie ponuky všetkých zá-

ujemcov, ktorí boli zaradení do dynamického nákup-

ného systému a ktorí požiadali o zaradenie najneskôr 15 

dní pred odoslaním výzvy na predkladanie ponúk, oso-

bitne na každú zákazku, ktorá sa zadáva s využitím tohto 

systému. 

(2) Výzva na predkladanie ponúk obsahuje 

a) presnú špecifikáciu zákazky, 

b) lehotu na predkladanie ponúk, 

c) presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie po-

núk, ak je potrebná, 

d) ďalšie potrebné informácie. 

(3) Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk 

sa vyhodnocujú podľa kritérií uvedených v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania, prípadne spresnených 

vo výzve na predkladanie ponúk. 

(4) Zmluva sa uzavrie s uchádzačom, ktorý predložil 

ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. 

 

61. § 

(1) A 24. § 2. bek. szerinti jelentés létrehozását és annak 

megjelentetését a profilban annak az információs rend-

szernek a funkciója biztosítja automatizált módon, 

amelyben a dinamikus beszerzési rendszert létrehozták. 

(2) Az ajánlatok felbontása annak az információs rend-

szernek a funkciója által meghatározott módon történik, 

amelyben a dinamikus beszerzési rendszert létrehozták, 

éspedig az ajánlat tartalmának hozzáférhetővé tételével 

a közbeszerző vagy a beszerző számára. 

(3) A dinamikus beszerzési rendszerben az ajánlatok be-

sorolása mindig aukciós eljárással történik, ha áruról 

szóló megrendelésről van szó, és aukciós eljárással vég-

rehajtható akkor is, ha építési munkálatokról vagy szol-

gáltatásokról van szó. 

  § 61 

(1) Vytvorenie správy podľa § 24 ods. 2 a jej uverejnenie 

na profile zabezpečuje automatizovaným spôsobom 

funkcia informačného systému, v ktorom je dynamický 

nákupný systém vytvorený. 

(2) Otváranie ponúk sa vykonáva spôsobom určeným 

funkcionalitou informačného systému, v ktorom je dy-

namický nákupný systém vytvorený, a to sprístupnením 

obsahu ponuky verejnému obstarávateľovi alebo obsta-

rávateľovi. 

(3) Zoradenie ponúk v dynamickom nákupnom systéme 

sa vykoná aukčným postupom vždy, ak ide o zákazku na 

tovar a môže sa vykonať aukčným postupom aj ak ide o 

zákazku na stavebné práce alebo služby. 

(4) Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použi-

tím technických a programových prostriedkov, ktoré sú 



103 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

(4) A műszaki és szoftvereszközök használatával, ame-

lyek az elektronikus piactér műszaki és szoftvereszköze-

ivel megegyeznek, elektronikus formában megkötött 

szerződés, írásos formában megkötött szerződésnek mi-

nősül. 

(5) A közbeszerző és beszerző információs kötelezettsé-

geinek valamint a jelen törvény szerinti információ és 

dokumentum közzétételi kötelezettségének elektronikus 

formában és automatizált módon tehet eleget, az infor-

mációs rendszer funkcióin keresztül, melyben a dinami-

kus beszerzési rendszert létrehozták. 

(6) A közbeszerző és beszerző kidolgozza és közzéteszi 

a dinamikus beszerzési rendszer használatának általános 

feltételeit, melyekben a törvény hatályán belül szabá-

lyozzák a dinamikus beszerzési rendszer használatának 

feltételeit a biztonság, a személyes adatok és más adatok 

védelme, a dinamikus beszerzési rendszerbe való beso-

rolás folyamata és a beszerzések meghirdetése szem-

pontjából, valamint a kommunikáció, kézbesítés, azono-

sítás és hitelesítés részleteit. 

 

rovnaké ako technické a programové prostriedky elek-

tronického trhoviska, sa považuje za zmluvu uzavretú v 

písomnej forme. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu plniť in-

formačné povinnosti a povinnosti zverejniť informácie a 

dokumenty podľa tohto zákona v elektronickej podobe a 

automatizovaným spôsobom, prostredníctvom funkcio-

nality informačného systému, v ktorom je dynamický 

nákupný systém vytvorený. 

(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú a zve-

rejnia všeobecné podmienky používania dynamického 

nákupného systému, v ktorých v rozsahu zákona upravia 

podmienky používania dynamického nákupného sys-

tému z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov 

a iných údajov, postupu pri zaradení do dynamického 

nákupného systému a zadávania zákaziek v ňom, ako aj 

podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, 

identifikácii a autentifikácii. 

 

  



104 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

62. § 

A közbeszerző és beszerző kötelességei  

az Európai Bizottsággal szemben 

(1) A közbeszerző és beszerző köteles haladéktalanul je-

lentést vagy részjelentést küldeni az Európai Bizottság-

nak a 24. § 3. bek. szerint, ha kizárja az 53. § 6. bek. 

szerint a rendkívül alacsony árértékű ajánlatot. 

(2) A közbeszerző köteles az Európai Bizottság kérésére 

jelentést vagy részjelentést küldeni a 24. § 3. bek. szerint 

a) minden beszerzésről, koncesszióról, keret-megál-

lapodásról és minden dinamikus beszerzési rendszer 

létrehozásáról, 

b) a közvetlen tárgyalásos eljárás alkalmazásáról az 

81. § a) pontja és a 135. § 1. bek. a) pontja szerint. 

(3) A beszerző köteles az Európai Bizottság kérése alap-

ján annak rendelkezésére bocsátani 

a) a tájékoztatást a termékek és tevékenységek min-

den kategóriájáról, amelyeket az 1. § 2. bek. r) pontja 

értelmében az eljárás alól mentesítettnek tekint, 

b) a tájékoztatást a tevékenységekről, melyeket az el-

járás alól mentesítettnek tekint az 1. § 2. bek. u) vagy 

v) pontja alapján, 

c) a tájékoztatást a 85. § 2., 3. és 6. bekezdése szerinti 

beszerzésekről és a 100. § 2–4. bek. szerinti koncesz-

sziókról; a beszerző feltünteti az érintett cégek meg-

nevezését, a beszerzések jellegét és értékét, a bizo-

nyítékot arra, hogy a kapcsolat a beszerző és az érin-

tett cég között összhangban áll a 85. és 100. § szerinti 

követelményekkel,  

d) a 24. § 3. bek. szerinti jelentést vagy a részjelen-

tést, a 135. § 1. bek. a) pontja szerinti közvetlen tár-

gyalásos eljárás alkalmazásáról, 

e) a jelentést vagy részjelentést a 24. § 3. bek. szerint.  

 

  § 62 

Povinnosti verejného obstarávateľa  

a obstarávateľa voči Európskej komisii 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bez-

odkladne poslať Európskej komisii správu alebo jej časť 

podľa § 24 ods. 3, ak vylúčia mimoriadne nízku ponuku 

podľa § 53 ods. 6. 

(2) Verejný obstarávateľ je povinný poskytnúť na žia-

dosť Európskej komisie správu alebo jej časť podľa § 24 

ods. 3 

a) o každej zákazke, koncesii, rámcovej dohode a o 

každom zriadení dynamického nákupného systému, 

b) o použití priameho rokovacieho konania podľa § 

81 písm. a) a § 135 ods. 1 písm. a). 

(3) Obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Eu-

rópskej komisie 

a) informáciu o všetkých kategóriách tovarov alebo 

činností, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2 

písm. r), 

b) informáciu o činnostiach, ktoré považuje za vy-

ňaté podľa § 1 ods. 2 písm. u) alebo písm. v), 

c) informácie týkajúce sa zákaziek podľa § 85 ods. 2, 

3 a 6 a koncesií podľa § 100 ods. 2 až 4; obstarávateľ 

uvedie názvy príslušných podnikov, povahu a hod-

notu zákaziek, dôkaz o tom, že vzťah medzi obstará-

vateľom a príslušným podnikom je v súlade s požia-

davkami podľa § 85 a 100, 

d) správu alebo jej časť podľa § 24 ods. 3 o použití 

priameho rokovacieho konania podľa § 135 ods. 1 

písm. a), 

e) správu alebo jej časť podľa § 24 ods. 3. 

 

63. § 

A közbeszerző, a beszerző és az ellenőrző  

szervek kötelességei a hivatallal szemben 

(1) A közbeszerző és beszerző köteles a hivatal kérésére 

megküldeni a közbeszerzést érintő adatokat vagy infor-

mációkat. 

(2) A beszerző köteles a hivatal kérésére megküldeni 

azon szerződések adatait és információit, melyekre a je-

len törvény nem vonatkozik. 

(3) A külön jogszabályok szerinti55) ellenőrző szervek 

jelenthetik a hivatalnak a közbeszerzés rendszerében 

észlelt hibákat. 

 

  § 63 

Povinnosti verejného obstarávateľa,  

obstarávateľa a kontrolných orgánov voči úradu 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po-

slať úradu na požiadanie údaje alebo informácie týka-

júce sa verejného obstarávania. 

(2) Obstarávateľ je povinný poskytnúť úradu na požia-

danie údaje a informácie o zmluvách, na ktoré sa nevzťa-

huje tento zákon. 

(3) Kontrolné orgány podľa osobitných predpisov55) 

môžu pri identifikovaní systémových nedostatkov vo 

verejnom obstarávaní oznamovať zistenia úradu. 

 

64. § 

Az információk és dokumentumok  

profilban való megjelentetésének kötelezettsége 

(1) A közbeszerző és beszerző a saját, egyes közbeszer-

zések szerint tagolt profiljában közzéteszi 

a) a 43. § 1. és 2. bek. szerinti dokumentumokat, ez 

nem érvényes azokra a dokumentumokra vagy azok 

  § 64 

Povinnosti uverejniť informácie  

a dokumenty v profile 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia v pro-

file v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní 
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részeire, amelyek külön jogszabály56) szerint védett 

információkat vagy dokumentumokat tartalmaznak, 

b) a részvételi feltételek teljesítésének kiértékelésé-

ről szóló jegyzőkönyvet, az összes pályázó ajánlatát, 

melyek az ajánlatok benyújtási határidejéig beérkez-

tek, az ajánlatok felbontásáról szóló jegyzőkönyvet, 

az ajánlatok kiértékeléséről szóló jegyzőkönyvet, a 

bírálóbizottság üléséről szóló jegyzőkönyvet, a 24. § 

szerinti jelentést, éspedig haladéktalanul a szerződés, 

koncessziós szerződés, keret-megállapodás megkö-

tését követően, vagy haladéktalanul a közbeszerzés 

megszüntetését követően, 

c) a szerződést, koncessziós szerződést, keretmegál-

lapodást és azok minden módosítását, éspedig a meg-

kötésük napjától számított hét munkanapon belül; ez 

nem érvényes arra a szerződésre, koncessziós szer-

ződésre, keretmegállapodásra, azok módosítására 

vagy azok részeire, amelyek külön jogszabály56) sze-

rint védett információkat tartalmaznak, 

d) a szerződés, koncessziós szerződés, keretmegálla-

podás – beleértve azok módosításaikat is – teljesíté-

séért ténylegesen kifizetett összeget, éspedig 

1. a szerződés, koncessziós szerződés, keretmeg-

állapodás befejezésének vagy megszűnésének 

napját követő 90 napon belül, 

2. az egy évnél hosszabb időre megkötött szerző-

dés, koncessziós szerződés, keret-megállapodás 

esetén, az előző naptári év időszakár mindig a kö-

vetkező naptári év március 31-ig, 

e) az alvállalkozók jegyzékét, éspedig 

1. a szerződés, koncessziós szerződés, keretmeg-

állapodás befejezésének vagy megszűnésének 

napját követő 30 napon belül, 

2. az egy évnél hosszabb időre megkötött szerző-

dés, koncessziós szerződés, keretmegállapodás 

esetén, az előző naptári év időszakár mindig a kö-

vetkező naptári év január 31-ig, 

f) azokat az információkat s dokumentumokat, me-

lyeket a jelen törvény előír. 

(2) A hivatal a közbeszerző és beszerző, egyes közbe-

szerzések szerint tagolt profiljában közzéteszi 

a) a közbeszerzési eljárásban használt értesítőket, 

b) a felügyeleti tevékenység során kiadott jogerős hi-

vatali határozatokat. 

(3) Az 1. és 2. bekezdések szerinti dokumentumokat és 

információkat, a szerződés, koncessziós szerződés vagy 

keret-megállapodás befejezésének vagy a közbeszerzési 

eljárás megszűntetésének napját követő öt évre teszik 

közzé a profilban. 

(4) A közbeszerző és beszerző a dokumentumok és in-

formációk profilban történő közzététele kötelezettségé-

nek eleget tehet a más honlapon szereplő információra 

vagy dokumentumra mutató közvetlen hivatkozás köz-

a) dokumenty podľa § 43 ods. 1 a 2, to neplatí vo 

vzťahu k dokumentom alebo ich častiam, ktoré ob-

sahujú informácie alebo dokumenty chránené podľa 

osobitného predpisu,56) 

b) zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok 

účasti, ponuky všetkých uchádzačov doručené v le-

hote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania 

ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu 

zo zasadnutia poroty, správu podľa § 24, a to bezod-

kladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rám-

covej dohody alebo bezodkladne po zrušení verej-

ného obstarávania, 

c) zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a 

každú ich zmenu, a to do siedmich pracovných dní 

odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, 

koncesnej zmluve, rámcovej dohode, ich zmene, 

alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie chrá-

nené podľa osobitného predpisu,56) 

d) sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, 

koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane 

ich zmien, a to 

1. do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku 

zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej do-

hody, 

2. ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rám-

covú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie ako 

jeden rok, vždy aj k 31. marcu kalendárneho 

roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho 

roka, 

e) zoznam subdodávateľov, a to 

1. do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku 

zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej do-

hody, 

2. ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rám-

covú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie ako 

jeden rok, vždy aj k 31. januáru kalendárneho 

roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho 

roka, 

f) informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje 

tento zákon. 

(2) Úrad uverejní v profile verejného obstarávateľa a ob-

starávateľa v členení podľa jednotlivých verejných ob-

starávaní 

a) oznámenia používané vo verejnom obstarávaní, 

b) právoplatné rozhodnutie vydané úradom pri vý-

kone dohľadu. 

(3) Dokumenty a informácie podľa odsekov 1 a 2 sa uve-

rejňujú v profile po dobu piatich rokov odo dňa skonče-

nia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej 

dohody alebo zrušenia postupu zadávania zákazky. 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu splniť po-

vinnosť uverejniť dokumenty alebo informácie v profile 

aj uverejnením priameho odkazu na informáciu alebo 
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zétételével is; az elektronikus eszközökön keresztüli té-

rítésmentes, korlátlan, teljes és közetlen hozzáférés biz-

tosításának kötelezettsége ezzel nincs érintve. Ha olyan 

szerződésről, koncessziós szerződésről, keretmegállapo-

dásról vagy ezek módosításáról van szó, melyeket külön 

jogszabály35) szerint kell közzétenni, az 1. bekezdés c) 

pontja szerinti kötelezettségnek a közbeszerző és be-

szerző a külön jogszabály35) szerint közzétett szerződés, 

koncessziós szerződés, keretmegállapodás vagy ezek 

módosítása szövegére mutató közvetlen hivatkozás köz-

zétételével is eleget tehet. 

(5) A profilban a személyes adatok a következő terjede-

lemben tehetők közzé: családi és keresztnév, tartózko-

dási hely címe, születési dátum, ha nem került kiadásra 

azonosító szám, e-mailcím és telefonszám.  

(6) A közbeszerző és beszerző felelős azon intézkedések 

elfogadásáért, melyek megakadályozzák a hozzáférést a 

jelen törvény szerint közzétett dokumentumok és infor-

mációk azon részeihez, amelyek külön jogszabályok 

szerinti57) védelem alá tartoznak. 

 

dokument uverejnený na inej internetovej adrese; povin-

nosť zabezpečiť bezodplatne neobmedzený, úplný a 

priamy prístup prostredníctvom elektronických pro-

striedkov tým nie je dotknutá. Ak ide o zmluvu, kon-

cesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo ich zmenu, ktoré 

sa zverejňujú podľa osobitného predpisu,35) povinnosť 

podľa odseku 1 písm. c) môžu verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ splniť aj uverejnením priameho odkazu na 

text zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 

ich zmeny, zverejnenej podľa osobitného predpisu.35) 

(5) Osobné údaje možno v profile zverejniť v rozsahu 

meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia, ak 

nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailovú adresu a 

telefónne číslo. 

(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zodpovední 

za prijatie opatrení na nesprístupnenie tých častí doku-

mentov a informácií, zverejňovaných podľa tohto zá-

kona, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných pred-

pisov.57) 

 

MÁSODIK FEJEZET 

Közbeszerző által meghirdetett  

értékhatár feletti beszerzések 

 

65. § 

A hirdetmények közzététele 

(1) A közbeszerző előzetes hirdetmény közzétételével 

tudathatja szándékát, hogy közbeszerzést kíván megva-

lósítani. 

(2) A közbeszerző közbeszerzést hirdet meg a közbe-

szerzési eljárás megindításáról szóló értesítés közzététe-

lével, ha az a szándéka, hogy megrendelését nyilvános 

versenypályázaton, meghívásos versenyen, nyilvánosan 

meghirdetett tárgyalásos eljáráson, versenypárbeszéden 

vagy innovatív partnerségen keresztül valósítsa meg, ke-

retmegállapodást kössön vagy dinamikus beszerzési 

rendszert hozzon létre. 

(3) A közbeszerző a közbeszerzési hirdetményt az elekt-

ronikus piactér funkcióján keresztül is létrehozhatja, a 

13 § 2. bek. m) pontja szerint; a közbeszerző vagy be-

szerző megfelelő intézkedéseket foganatosít, hogy ezzel 

az eljárással ne sérüljön a gazdasági verseny. 

 

  DRUHÁ HLAVA 

Zadávanie nadlimitných  

zákaziek verejným obstarávateľom 

 

§ 65 

Uverejňovanie oznámení 

(1) Verejný obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer us-

kutočniť verejné obstarávanie uverejnením predbežného 

oznámenia. 

(2) Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie 

uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstará-

vania, ak má v úmysle zadávať zákazku verejnou súťa-

žou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejne-

ním, súťažným dialógom alebo inovatívnym partner-

stvom, uzavrieť rámcovú dohodu alebo vytvoriť dyna-

mický nákupný systém. 

(3) Verejný obstarávateľ môže vytvoriť oznámenie o vy-

hlásení verejného obstarávania aj prostredníctvom funk-

cie elektronického trhoviska podľa § 13 ods. 2 písm. m); 

verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa 

týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž. 

 

66. § 

A nyilvános versenypályázat 

(1) A nyilvános versenypályázatot korlátlan számú gaz-

dasági szereplő számára hirdetik meg, amelyek ajánlatot 

nyújthatnak be. Az ajánlathoz csatolandók azok a doku-

mentumok is, melyeket a közbeszerző megkövetel a 

részvételi feltételek teljesítésének igazolására. 

(2) Az ajánlatok benyújtásának határideje legkevesebb 

  § 66 

Verejná súťaž 

(1) Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet 

hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ponuku. 

K ponuke sa prikladajú aj doklady, ktoré verejný obsta-

rávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok 

účasti. 

(2) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 

a) 35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania publikačnému úradu, 
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a) 35 nap attól a naptól számítva, amikor a közbe-

szerzés meghirdetéséről szóló értesítést a megküld-

ték a kiadóhivatalnak, 

b) 15 nap attól a naptól számítva, amikor a közbe-

szerzés meghirdetéséről szóló értesítést megküldték 

a kiadóhivatalnak, amennyiben a közbeszerző előze-

tes hirdetményt tett közzé legkorábban 12 hónappal 

és legkésőbben 35 nappal azelőtt, hogy a közbeszer-

zés meghirdetéséről szóló értesítést kiküldte, és az 

előzetes értesítés tartalmaz minden megkövetelt ada-

tot és információt, ha az ilyen adatok és információk 

rendelkezésre állnak abban az időpontban, amikor az 

előzetes értesítés közzétételre kerül. 

(3) Az ajánlatok benyújtásának határideje legkevesebb 

30 nap attól a naptól számítva, amikor a közbeszerzés 

meghirdetéséről szóló értesítést a megküldték a kiadóhi-

vatalnak, ha a közbeszerző az ajánlatok benyújtását 

elektronikus eszközökkel követeli meg. 

(4) Ha sürgős helyzetről van szó, melyet a közbeszerző 

köteles rendesen megindokolni, és nem lehet a 2. bekez-

dés a) pontja szerinti határidőt alkalmazni, az ajánlatok 

benyújtásának határideje nem lehet kevesebb, mint 15 

nap attól a naptól számítva, amikor a közbeszerzés meg-

hirdetéséről szóló értesítést a megküldték a kiadóhiva-

talnak. 

(5) Ha a közbeszerző nem kínál hozzáférést a pályázati 

háttéranyagokhoz a 43. § 1. bek. szerint, a 20. § 7. bek 

vagy a 22. § 4. bek. feltüntetett okokból, az ajánlatok be-

nyújtásának határideje legkevesebb 

a) 40 nap attól a naptól számítva, amikor a közbe-

szerzés meghirdetéséről szóló értesítést a megküld-

ték a kiadóhivatalnak, 

b) 20 nap attól a naptól számítva, amikor a közbe-

szerzés meghirdetéséről szóló értesítést megküldték 

a kiadóhivatalnak, amennyiben a közbeszerző előze-

tes hirdetményt tett közzé legkorábban 12 hónappal 

és legkésőbb 35 nappal azelőtt, hogy a közbeszerzés 

meghirdetéséről szóló értesítést a kiadóhivatalnak 

kiküldte, és az előzetes értesítés tartalmaz minden 

megkövetelt adatot és információt, ha az ilyen adatok 

és információk rendelkezésre állnak abban az idő-

pontban, amikor az előzetes értesítés közzétételre ke-

rül. 

(6) A közbeszerző vagy az általa megbízott bizottság ki-

értékeli a 40. § szerinti részvételi feltételek teljesítését. 

A ki nem zárt pályázók ajánlatai az 53. § szerint értéke-

lendők. 

(7) A közbeszerző eldöntheti, hogy a részvételi feltéte-

lek teljesítésének 40. § szerinti kiértékelésére csak az 

ajánlatok 53. § szerinti kiértékelését követően kerüljön 

sor. 

(8) Ha a piacon szabadon elérhető árukról és szolgálta-

tásokról van szól, a közbeszerző a közbeszerzést az 

b) 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania publikačnému úradu, ak ve-

rejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie 

najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom 

odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstará-

vania a predbežné oznámenie obsahuje všetky poža-

dované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, 

keď sa predbežné oznámenie uverejňuje. 

(3) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní 

odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného ob-

starávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ 

vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostried-

kami. 

(4) Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný 

obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu 

podľa odseku 2 písm. a), lehota na predkladanie ponúk 

nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania ozná-

menia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému 

úradu. 

(5) Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťaž-

ným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených 

v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie 

ponúk je najmenej 

a) 40 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania publikačnému úradu, 

b) 20 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania publikačnému úradu, ak ve-

rejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie 

najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom 

odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstará-

vania publikačnému úradu a predbežné oznámenie 

obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak 

sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie 

uverejňuje. 

(6) Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vy-

hodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40. Ponuky 

uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, sa vyhodnocujú 

podľa § 53. 

(7) Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že vyhodno-

tenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční 

po vyhodnotení ponúk podľa § 53. 

(8) Ak ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu, ve-

rejný obstarávateľ môže verejnú súťaž uskutočniť s vy-

užitím elektronického trhoviska, pričom 

a) vyberie najvhodnejšiu ponuku zverejnenú na elek-

tronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekviva-

lentný tovar alebo služby sú zverejnené v čase ak-

ceptovania aspoň tri ponuky, 

b) z vybranej ponuky vytvorí oznámenie o vyhlásení 

verejného obstarávania a súťažné podklady prostred-

níctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 13 

ods. 2 písm. m), pričom môže na účely vytvorenia 

zmluvy elektronicky komunikovať s tým, kto vy-

branú ponuku predložil; verejný obstarávateľ prijme 
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elektronikus piactér felhasználásával megvalósíthatja, 

miközben 

a) az elektronikus piactéren közzétett legkedvezőbb 

ajánlatot választja ki, ha ugyanarra vagy egyenértékű 

árura vagy szolgáltatásra az elfogadás idején leg-

alább három ajánlat van közzétéve, 

b) a kiválasztott ajánlatból közbeszerzési hirdet-

ményt és pályázati dokumentációt hoz létre az elekt-

ronikus piactér 13. § 2. bek. m) pontja szerinti funk-

ciójával, miközben a szerződés létrehozásának céljá-

ból elektronikusan kommunikálhat azzal, aki a kivá-

lasztott ajánlatot benyújtotta; a közbeszerző megfe-

lelő intézkedéseket foganatosít, hogy ezzel az eljá-

rással ne sérüljön a gazdasági verseny, 

c) csak a 32. § szerinti részvételi feltételeket hasz-

nálja, 

d) nem használja a 44. § 3. bek. a) és b) pontja, 46. 

és 47. § rendelkezéseit és nem használja a 39. § ren-

delkezését sem, hacsak az m) pont másképpen nem 

rendelkezik, 

e) az a) pont szerint kiválasztott ajánlat, a közbeszer-

zési hirdetmény közzététele után az ajánlattételi ha-

táridőn belül benyújtott ajánlatnak számít, annak tar-

tama nem változtatható és azt visszavonni nem lehet-

séges; a j) pont rendelkezése ezáltal nincs érintve, 

f) a közbeszerzési hirdetmény közzététele után a 109. 

§ 4. bek. ugyanúgy alkalmazandó, 

g) a pályázati dokumentáció, valamint a jelen tör-

vény szerinti összes további dokumentum csak elekt-

ronikus formában kerül kézbesítésre és kihirdetésre, 

hacsak a k) pont másképpen nem rendelkezik, 

h) az ajánlatot az elektronikus piactér funkcióin ke-

resztül nyújtják be. A 49. § 5. bek. nem alkalma-

zandó, 

i) az ajánlatok felbontása az 52. § szerint nem nyil-

vános, az 52. § 3. bek. szerinti adatokat a bizottság 

nem hozza nyilvánosságra és az 52. § 4. bek. szerinti 

jegyzőkönyv nem kerül elküldésre, 

j) az ajánlatok sorrendjének összeállítására az 54. § 

szerinti elektronikus árlejtés használandó, 

k) a szerződés csak akkor köttetik elektronikus for-

mában, ha azt miden szerződő fél minősített elektro-

nikus aláírással37) vagy minősített elektronikus bé-

lyegzővel38) látja el; egyébként okirati formában kell 

megkötni, 

l) a belügyminisztérium biztosítja, hogy az elektro-

nikus piactéren keresztül megvalósított közbeszer-

zésben egészen a szerződés megkötéséig a pályázó 

vagy érdeklődő az elektronikus piactéren kizárólag 

csak jelentéstartalom nélküli azonosítóval legyen 

azonosítva, 

m) ha az érdeklődő nincs bejegyezve a gazdasági 

szereplők jegyzékébe, az elektronikus piactéren re-

gisztrálhat a konkrét, már meghirdetett közbeszerzés 

primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenaru-

šila hospodárska súťaž, 

c) použije len podmienky účasti podľa § 32, 

d) nepoužije ustanovenia § 44 ods. 3 písm. a) a b), § 

46 a 47 a nepoužije ani ustanovenie § 39, ak v pís-

mene m) nie je ustanovené inak, 

e) ponuka, vybraná podľa písmena a), je po zverej-

není oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 

považovaná za ponuku predloženú v lehote na pred-

kladanie ponúk, jej obsah sa nesmie meniť a nie je ju 

možné vziať späť; ustanovenie písmena j) tým nie je 

dotknuté, 

f) po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania sa § 109 ods. 4 použije rovnako, 

g) súťažné podklady, ako aj všetky ďalšie doku-

menty podľa tohto zákona sa doručujú a oznamujú 

len v elektronickej podobe, ak v písmene k) nie je 

ustanovené inak, 

h) ponuka sa predkladá s použitím funkcionality 

elektronického trhoviska a § 49 ods. 5 sa nepoužije, 

i) otváranie ponúk podľa § 52 je neverejné, údaje 

podľa § 52 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica 

podľa § 52 ods. 4 sa neodosiela, 

j) na zostavenie poradia ponúk sa použije elektro-

nická aukcia podľa § 54, 

k) zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe len, ak 

ju všetky strany zmluvy podpíšu zaručeným elektro-

nickým podpisom37) alebo zaručenou elektronickou 

pečaťou;38) inak sa uzatvára v listinnej podobe, 

l) ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom 

obstarávaní prostredníctvom elektronického trhovi-

ska bol až do uzatvorenia zmluvy uchádzač alebo zá-

ujemca na elektronickom trhovisku identifikovaný 

výlučne bezvýznamovým identifikátorom, 

m) ak záujemca nie je zapísaný v zozname hospodár-

skych subjektov, môže sa zaregistrovať na elektro-

nickom trhovisku na účely konkrétneho už vyhláse-

ného verejného obstarávania a predložiť ponuku aj 

bez zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, 

pričom sa mu umožní preukázať splnenie podmienok 

účasti jednotným európskym dokumentom, ktorý je 

súčasťou takejto registrácie; ustanovenie § 55 ods. 1 

tým nie je dotknuté. 
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céljából és ajánlatot tehet a vállalkozói jegyzékbe 

történő bejegyzés nélkül is, miközben a részvételi 

feltételek teljesítésének igazolását lehetővé teszik 

számára az egységes európai dokumentummal, 

amely az ilyen regisztráció részét képezi; a 55. § 1. 

bek. rendelkezése ezáltal nincs érintve. 

 

A meghívásos verseny 

 

67. § 

(1) A meghívásos versenyt korlátlan számú gazdasági 

szereplő számára hirdetik meg, akik benyújthatják a 

részvételi feltételek igazolására megkövetelt okmányo-

kat. A közbeszerző objektív és megkülönböztetés-men-

tes szabályok alapján korlátozhatja az érdeklődők szá-

mát, kiket az ajánlat benyújtására szólít fel, ezek száma 

legkevesebb öt lehet úgy, hogy lehetővé teszi a gazda-

sági versenyt. 

(2) A közbeszerző a közbeszerzés meghirdetéséről szóló 

értesítőben egyebek mellett meghatározza a részvételi 

kérelmek benyújtásának határidejét. Ha a közbeszerző 

korlátozást foganatosít, a közbeszerzés meghirdetéséről 

szóló értesítőben objektív és megkülönböztetés-mentes 

szabályokat határoz meg az érdeklődők számának korlá-

tozására, továbbá azok minimális, és ha megfelelő, azok 

maximális számát. 

(3) A részvételi kérelmek benyújtásának határideje nem 

lehet rövidebb 30 napnál attól a naptól számítva, amikor 

a közbeszerzés megkezdésének hirdetményét a kiadóhi-

vatalnak elküldték. 

(4) Ha sürgős helyzetről van szó, melyet a közbeszerző 

köteles rendesen megindokolni, és nem lehet a 3. bekez-

dés szerinti határidőt alkalmazni, az ajánlatok benyújtá-

sának határideje nem lehet kevesebb, mint 15 nap attól a 

naptól számítva, amikor a közbeszerzés meghirdetéséről 

szóló értesítést a megküldték a kiadóhivatalnak. 

 

  Užšia súťaž 

 

§ 67 

(1) Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet 

hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady 

vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a 

nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujem-

cov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najme-

nej na päť tak, aby umožnil hospodársku súťaž. 

(2) V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ve-

rejný obstarávateľ okrem iného určí lehotu na predlože-

nie žiadostí o účasť. Ak verejný obstarávateľ uplatňuje 

obmedzenie, v oznámení o vyhlásení verejného obstará-

vania určí objektívne a nediskriminačné pravidlá na ob-

medzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je 

to vhodné, ich maximálny počet. 

(3) Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť 

kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vy-

hlásení verejného obstarávania publikačnému úradu. 

(4) Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný 

obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu 

podľa odseku 3, lehota na predloženie žiadostí o účasť 

nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania ozná-

menia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému 

úradu. 

 

68. § 

(1) Az ajánlatok benyújtására való felszólítást a közbe-

szerző csak a kiválasztott érdeklődőknek egyidejűleg 

küldi el, akik teljesítik a részvételi feltételeket. A közbe-

szerző kisebb számú érdeklődőt is felszólíthat az ajánla-

tok benyújtására, melyek teljesítik a részvételi feltétele-

ket és a minimális alkalmassági szintet, ha nem érte el a 

meghatározott minimális számot. Ugyanazon eljárás ke-

retében a közbeszerző nem szólíthatja fel ajánlat benyúj-

tására azt, aki részvételét nem kérelmezte. Ajánlatot 

csak az az érdeklődő tehet, akit a közbeszerző felszólí-

tott az ajánlat benyújtására. 

(2) Pályázati felhívás tartalmazza 

a) a honlap címének hivatkozását, amelyen hozzáfér-

hető az pályázati háttéranyagok a 43. § 1. bek. sze-

rint, 

b) a közzétett közbeszerzési felhívás hivatkozását, 

  § 68 

(1) Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ 

súčasne pošle len vybraným záujemcom, ktorí spĺňajú 

podmienky účasti. Verejný obstarávateľ môže vyzvať na 

predkladanie ponúk aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺ-

ňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, 

ak sa nedosiahol určený minimálny počet. V rámci toho 

istého postupu verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na 

predloženie ponuky toho, kto nepožiadal o účasť. Po-

nuku môže predložiť len záujemca, ktorého verejný ob-

starávateľ vyzval na predloženie ponuky. 

(2) Výzva na predkladanie ponúk obsahuje 

a) odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné 

podklady dostupné podľa § 43 ods. 1, 

b) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verej-

ného obstarávania, 
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c) az ajánlatok benyújtásának határidejét, a címet, 

melyre az ajánlatokat be kell nyújtani, a nyelvet vagy 

nyelveket, melyen/melyeken az ajánlatokat be lehet 

nyújtani, 

d) a dokumentum hivatkozását, melyben fel vannak 

tüntetve a részvételi feltételek igazolására megköve-

telt okmányok, 

e) az ajánlatok értékelésére szolgáló egyes feltételek 

relatív súlyozását vagy a követelmények csökkenő 

fontossági sorrendjét, ha a közbeszerzés meghirdeté-

séről szóló értesítőben vagy a pályázati háttéranya-

gokban ezek nincsenek feltüntetve, 

f) a további szükséges információkat. 

(3) Ha a közbeszerző nem nyújt hozzáférést a pályázati 

háttéranyagokhoz a 43. § 1. bek. szerint, a 20. § 7. bek. 

vagy a 22. § 4. bek. feltüntetett okokból vagy a pályázati 

háttéranyagok nem voltak már más módon hozzáférhe-

tők, a pályázati háttéranyagok az ajánlattételi felhívás 

mellékletét képezik. 

 

c) lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa 

ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých 

možno predkladať ponuky, 

d) odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady 

vyžadované na preukázanie splnenia podmienok 

účasti, 

e) relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnote-

nie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, 

ak nie je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania alebo v súťažných podkladoch, 

f) ďalšie potrebné informácie. 

(3) Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťaž-

ným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených 

v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súťažné podklady 

neboli už inak dostupné, prílohou k výzve na predklada-

nie ponúk sú súťažné podklady. 

 

69. § 

(1) Az ajánlattételi határidő legkevesebb,  

a) az ajánlattételi felhívás kiküldésének napjától szá-

mított 30 nap, 

b) az ajánlattételi felhívás kiküldésének napjától szá-

mított 10 nap, amennyiben a közbeszerző előzetes 

hirdetményt tett közzé legkorábban 12 hónappal és 

legkésőbben 35 nappal azelőtt, hogy a közbeszerzés 

meghirdetéséről szóló értesítést kiadóhivatalnak el-

küldte, és az előzetes értesítés tartalmaz minden 

megkövetelt adatot és információt, ha az ilyen adatok 

és információk rendelkezésre állnak abban az idő-

pontban, amikor az előzetes értesítés közzétételre ke-

rül. 

(2) Az ajánlattételi határidő legkevesebb az ajánlattételi 

felhívás kiküldésének napjától számított 25 nap, ha a 

közbeszerző az ajánlatok benyújtását elektronikus esz-

közökön követeli meg. 

(3) A közbeszerző a 7. § 1. bek. b)–e) pontjai szerint csak 

akkor határozhatja meg a kiválasztott érdeklődőkkel 

való megállapodással az ajánlattételi határidőt, ha mind-

egyikük számára azonos egyforma idő fog rendelkezésre 

állni az ajánlattétel elkészítésére; ha ilyen megállapodást 

nem sikerül elérni, a közbeszerző határozza meg az aján-

lattételi határidőt, amely nem lehet rövidebb, mint az 

ajánlattételi felhívás kiküldésének napjától számított 10 

nap. 

(4) Ha sürgős helyzetről van szó, melyet köteles a köz-

beszerző rendesen megindokolni és nem lehet használni 

az 1. bekezdés a) pontja vagy a 2. bekezdés szerinti aján-

lattételi határidőket, az ajánlattételi határidő nem lehet 

rövidebb, mint az ajánlattételi felhívás kiküldésének 

napjától számított 10 nap. 

  § 69 

(1) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 

a) 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

ponúk, 

b) 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné 

oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní 

pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verej-

ného obstarávania publikačnému úradu a predbežné 

oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a in-

formácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné 

oznámenie uverejňuje. 

(2) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní 

odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ve-

rejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektro-

nickými prostriedkami. 

(3) Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) 

môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vy-

branými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rov-

naký čas na prípravu a predkladanie ponúk; ak takúto 

dohodu nemožno dosiahnuť, tento verejný obstarávateľ 

určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť 

kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkla-

danie ponúk. 

(4) Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný 

obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu 

podľa odseku 1 písm. a) alebo odseku 2, lehota na pred-

kladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa 

odoslania výzvy na predkladanie ponúk. 

(5) Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťaž-

ným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených 

v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie 

ponúk je najmenej 
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(5) Ha a közbeszerző nem nyújt hozzáférést a pályázati 

háttéranyagokhoz a 43. § 1. bek. szerint, a 20. § 7. bek. 

vagy a 22. § 4. bek. feltüntetett okokból, az ajánlattételi 

határidő legkevesebb 

a) az ajánlattételi felhívás kiküldésének napjától szá-

mított 35 nap, 

b) az ajánlattételi felhívás kiküldésének napjától szá-

mított 15 nap, amennyiben a közbeszerző előzetes 

hirdetményt tett közzé legkorábban 12 hónappal és 

legkésőbben 35 nappal azelőtt, hogy a közbeszerzés 

meghirdetéséről szóló értesítést kiadóhivatalnak el-

küldte, és az előzetes értesítés tartalmaz minden 

megkövetelt adatot és információt, ha az ilyen adatok 

és információk rendelkezésre állnak abban az idő-

pontban, amikor az előzetes értesítés közzétételre ke-

rül. 

 

a) 35 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

ponúk, 

b) 15 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné 

oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní 

pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verej-

ného obstarávania publikačnému úradu a predbežné 

oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a in-

formácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné 

oznámenie uverejňuje. 

 

Hirdetmény közzétételével  

induló tárgyalásos eljárás 

 

70. § 

(1) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljá-

rást a közbeszerző csak akkor használhatja, ha olyan az 

áruról, építési munkálatokról vagy szolgáltatásokról van 

szó, amelyek teljesítenek legalább egyet a következő fel-

tételek közül: 

a) a közbeszerző szükségleteit nem lehet kielégíteni 

a már hozzáférhető megoldások alkalmazása nélkül, 

b) azok részét képezi a megoldás vagy innovációs 

megoldás javaslata, 

c) különleges körülmények miatt, melyek a beszer-

zés tárgyát vagy bonyolultságát, a beszerzés jogi 

vagy pénzügyi feltételeit, vagy a velük összefüggő 

kockázatokat érintik, a tárgyalás megvalósítása nél-

kül nem lehet odaítélni a megrendelést, 

d) a közbeszerző nem tudja elég pontosan meghatá-

rozni a műszaki specifikációkat a 42. § 2. bek. b) 

pontja szerint, 

e) az előző közbeszerzési versenypályázaton vagy 

meghívásos versenypályázaton az összes ajánlat sza-

bálytalan volt, vagy más ok miatt elfogadhatatlan 

volt; a közbeszerző nem köteles hirdetményt közzé-

tenni a közbeszerzési eljárás megkezdéséről, ha min-

den pályázóval tárgyal, aki az előző közbeszerzési 

versenypályázaton vagy meghívásos versenypályá-

zaton a közbeszerzés formális követelményeinek 

megfelelő ajánlatot nyújtott be. 

(2) Főleg azok az ajánlatok minősülnek szabálytalannak, 

amelyek 

a) nincsenek összhangban a közbeszerzés meghirde-

téséről szóló értesítővel, a pályázati háttéranyagok-

kal vagy más kiegészítő dokumentumokkal, 

b) az ajánlattételi határidő letelte után kerültek be-

nyújtásra, vagy 

  Rokovacie konanie  

so zverejnením 

 

§ 70 

(1) Rokovacie konanie so zverejnením môže verejný ob-

starávateľ použiť, ak ide o tovar, stavebné práce alebo 

služby spĺňajúce aspoň jednu z týchto podmienok: 

a) potreby verejného obstarávateľa nemožno uspo-

kojiť bez prispôsobenia už dostupných riešení, 

b) ich súčasťou je návrh riešenia alebo inovačné rie-

šenie, 

c) v dôsledku osobitných okolností, ktoré sa týkajú 

povahy alebo zložitosti predmetu zákazky, právnych 

alebo finančných podmienok zákazky alebo rizík s 

nimi spojených, nemožno zadať zákazku bez usku-

točnenia rokovania, 

d) verejný obstarávateľ nemôže dostatočne presne 

určiť technické špecifikácie podľa § 42 ods. 2 písm. 

b), 

e) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej sú-

ťaži boli všetky ponuky neregulárne alebo neprija-

teľné; verejný obstarávateľ nie je povinný uverejniť 

oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak 

rokuje so všetkými uchádzačmi, ktorí spĺňajú pod-

mienky účasti a v predchádzajúcej verejnej súťaži 

alebo v užšej súťaži predložili ponuky zodpoveda-

júce formálnym požiadavkám verejného obstaráva-

nia. 

(2) Neregulárne sú najmä ponuky, ktoré 

a) nie sú v súlade s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania, so súťažnými podkladmi alebo inou 

sprievodnou dokumentáciou, 

b) boli predložené po uplynutí lehoty na predklada-

nie ponúk alebo 

c) považuje verejný obstarávateľ za mimoriadne 

nízke. 
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c) a közbeszerző különösen olcsónak ítél meg. 

(3) Szabálytalanok azok az ajánlatok is, melyek esetében 

bizonyítékok léteznek a versenyt korlátozó megállapo-

dásról vagy korrupcióról. 

(4) Elfogadhatatlannak elsősorban azok az ajánlatok mi-

nősülnek, melyeket olyan pályázók nyújtottak be, akik 

nem teljesítik a részvételi feltételeket, és az ok az aján-

latok, melyek ára magasabb, mint a közbeszerző által, a 

közbeszerzés meghirdetése előtt, meghatározott és do-

kumentált költségvetés. 

 

(3) Neregulárne sú aj ponuky, pri ktorých existujú dô-

kazy o dohode obmedzujúcej súťaž alebo o korupcii. 

(4) Neprijateľné ponuky sú najmä ponuky predložené 

uchádzačmi, ktorí nespĺňajú podmienky účasti a po-

nuky, ktorých cena je vyššia ako rozpočet určený a zdo-

kumentovaný verejným obstarávateľom pred vyhláse-

ním verejného obstarávania. 

 

71. § 

(1) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljá-

rást korlátlan számú gazdasági résztvevő számára hirde-

tik meg, akik benyújthatják a részvételi feltételek telje-

sítésének igazolására megkövetelt okmányokat. A köz-

beszerző objektív és megkülönböztetés-mentes szabá-

lyok alapján korlátozhatja az érdeklődők számát, akiket 

ajánlat benyújtására szólít fel, mégpedig legkevesebb 

háromra, úgy, hogy lehetővé tegye a gazdasági versenyt. 

(2) A közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítőben a 

közbeszerző főleg a következőket tünteti fel: 

a) a beszerzés tárgyát, szükségleteinek leírásával és 

a beszerzés megkövetelt tárgyának jellemzésével,  

b) a részvételi kérelem benyújtásának határidejét, 

c) az érdeklődők számának korlátozására szolgáló 

objektív és megkülönböztetés-mentes szabályokat, 

az érdeklődők minimális számát, és ha az megfelelő, 

azok maximális számát, ha korlátozást érvényesít, 

d) ha érvényesíti, csökkentett számú megtárgyalandó 

ajánlat, többszakaszos tárgyalásos eljárásának meg-

valósításának kikötését. 

(3) A pályázati háttéranyagokban a közbeszerző ponto-

sítja a beszerzés, a közbeszerzés meghirdetéséről szóló 

értesítőben meghatározott tárgyát, és feltünteti a leírás 

elemeit, amelyek meghatározzák azokat a minimális kö-

vetelményeket, amelyeket minden ajánlatnak teljesítenie 

kell. Az első mondat szerinti információknak megfele-

lően pontosnak kell lenniük, hogy a gazdasági szereplők 

számára lehetővé tegyék a megkövetelt megoldás jelle-

gének és terjedelmének azonosítását, hogy eldönthessék, 

benyújtják-e részvételi kérelmüket. 

(4) Az ajánlattételi határidő nem lehet kevesebb, mint 30 

nap, a közbeszerzési eljárás meghirdetéséről szóló érte-

sítő, kiadóhivatalnak történ elküldésének napjától szá-

mítva. 

(5) Ha sürgős helyzetről van szó, melyet köteles a köz-

beszerző rendesen megindokolni és nem lehet használni 

a 4. bekezdésben megadott részvételi kérelem benyújtá-

sára vonatkozó határidőt, a részvételi kérelem benyújtá-

sának határideje nem lehet rövidebb, mint 15 nap, a köz-

beszerzési eljárás meghirdetéséről szóló értesítő, kiadó-

hivatalnak történt elküldésének napjától számítva. 

 

  § 71 

(1) Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre 

neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré 

môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie spl-

nenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže na 

základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel ob-

medziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie 

ponuky, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospo-

dársku súťaž. 

(2) V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ve-

rejný obstarávateľ uvedie najmä 

a) predmet zákazky opisom svojich potrieb, charak-

teristiky vyžadovaného predmetu zákazky, 

b) lehotu na predloženie žiadostí o účasť, 

c) objektívne a nediskriminačné pravidlá na obme-

dzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet, a ak 

je to vhodné, ich maximálny počet, ak sa obmedzenie 

uplatňuje, 

d) výhradu uskutočniť viacetapové rokovacie kona-

nie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa 

uplatňuje. 

(3) V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ 

spresní opis predmetu zákazky vymedzený v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania a uvedie prvky 

opisu, ktorými sa určujú minimálne požiadavky, ktoré 

musia všetky ponuky spĺňať. Informácie podľa prvej 

vety musia byť dostatočne presné, aby umožnili hospo-

dárskym subjektom identifikovať povahu a rozsah poža-

dovaného riešenia a rozhodnúť sa, či predložia žiadosť o 

účasť. 

(4) Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť 

kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vy-

hlásení verejného obstarávania publikačnému úradu. 

(5) Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný 

obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu 

podľa odseku 4, lehota na predloženie žiadostí o účasť 

nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania ozná-

menia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému 

úradu. 
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72. § 

(1) Az alapvető ajánlatok benyújtására vonatkozó felhí-

vást, melyek a jövőbeli tárgyalások kiindulópontját ké-

pezik, a közbeszerző egyidejűleg küldi el a kiválasztott 

érdeklődőknek, akik teljesítik a részvételi feltételeket. A 

közbeszerző az alapvető ajánlatok benyújtására kisebb 

számú érdeklődőt is felszólíthat, akik teljesítik a részvé-

teli feltételeket és a minimális alkalmassági szintet, ha 

az érdeklődők száma nem érte el a meghatározott mini-

mális számot. Ugyanazon eljárás keretében a közbe-

szerző nem szólíthatja fel az alapvető ajánlat benyújtá-

sára azt, aki nem kérvényezte részvételét. Alapvető aján-

latot csak az az érdeklődő nyújthat be, aki a közbeszerző 

felszólított annak benyújtására. 

(2) Az alapvető ajánlatok benyújtására való felhívás a 

68. § 2. bek. szerinti alaki kellékeket tartalmazza. 

(3) Ha a közbeszerző nem nyújt hozzáférést a pályázati 

háttéranyagokhoz a 43. § 1. bek., a 20. § 7. bek. vagy a 

22. § 4. bek. szerint feltüntetett okokból vagy a pályázati 

háttéranyagok nem voltak már más módon hozzáférhe-

tők, a pályázati háttéranyagok az ajánlattételi felhívás 

mellékletét képezik, a pályázati háttéranyagok az alap-

vető ajánlatok benyújtására való felhívás mellékletét ké-

pezik. 

(4) Az alapvető ajánlatok benyújtásának határideje leg-

kevesebb 

a) 30 nap, az alapvető ajánlatok benyújtására való 

felhívás elküldésének napjától számítva, 

b) 10 nap, az alapvető ajánlatok benyújtására való 

felhívás elküldésének napjától számítva, amennyi-

ben a közbeszerző előzetes hirdetményt tett közzé 

legkorábban 12 hónappal és legkésőbben 35 nappal 

azelőtt, hogy a közbeszerzés meghirdetéséről szóló 

értesítést kiadóhivatalnak elküldte, és az előzetes ér-

tesítés tartalmaz minden megkövetelt adatot és infor-

mációt, ha az ilyen adatok és információk rendelke-

zésre állnak abban az időpontban, amikor az előzetes 

értesítés közzétételre kerül. 

(5) Az alapvető ajánlatok benyújtásának határideje leg-

kevesebb 25 nap, az alapvető ajánlatok benyújtására 

való felhívás elküldésének napjától számítva, ha a köz-

beszerző az ajánlatok benyújtását elektronikus eszközö-

kön követeli meg. 

(6) Ha sürgős helyzetről van szó, melyet köteles a köz-

beszerző rendesen megindokolni és nem lehet használni 

a 4. bekezdés a) pontja vagy az 5. bekezdés szerinti ha-

táridőt, az alapvető ajánlatok benyújtásának határideje 

nem lehet rövidebb, mint az alapvető ajánlatok benyúj-

tására való felhívás kiküldésének napjától számított 10 

nap. 

(7) Ha a közbeszerző nem nyújt hozzáférést a pályázati 

háttéranyagokhoz 43. § 1. bek. szerint, a 20. § 7. bek 

vagy a 22. § 4. bek. feltüntetett okokból, az alapvető 

ajánlatok benyújtásának határideje legkevesebb 

  § 72 

(1) Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú 

východiskom pre následné rokovania, verejný obstará-

vateľ súčasne pošle len vybraným záujemcom, ktorí spĺ-

ňajú podmienky účasti. Verejný obstarávateľ môže vy-

zvať na predkladanie základných ponúk aj nižší počet 

záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu 

úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny 

počet. V rámci toho istého postupu verejný obstarávateľ 

nesmie vyzvať na predloženie základnej ponuky toho, 

kto nepožiadal o účasť. Základnú ponuku môže predlo-

žiť len záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na 

jej predloženie. 

(2) Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje 

náležitosti podľa § 68 ods. 2. 

(3) Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťaž-

ným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených 

v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súťažné podklady 

neboli už inak dostupné, prílohou k výzve na predklada-

nie základných ponúk sú súťažné podklady. 

(4) Lehota na predkladanie základných ponúk je najme-

nej 

a) 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

základných ponúk, 

b) 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

základných ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil 

predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najne-

skôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlá-

sení verejného obstarávania publikačnému úradu a 

predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované 

údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa 

predbežné oznámenie uverejňuje. 

(5) Lehota na predkladanie základných ponúk je najme-

nej 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie zá-

kladných ponúk, ak verejný obstarávateľ vyžaduje pred-

kladanie ponúk elektronickými prostriedkami. 

(6) Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný 

obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu 

podľa odseku 4 písm. a) alebo odseku 5, lehota na pred-

kladanie základných ponúk nesmie byť kratšia ako 10 

dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základ-

ných ponúk. 

(7) Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťaž-

ným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených 

v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie 

základných ponúk je najmenej 

a) 35 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

základných ponúk, 

b) 15 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

základných ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil 

predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najne-

skôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlá-

sení verejného obstarávania publikačnému úradu a 

predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované 
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a) 35 nap, az alapvető ajánlatok benyújtására való 

felhívás elküldésének napjától számítva, 

b) 15 nap, az alapvető ajánlatok benyújtására való 

felhívás elküldésének napjától számítva, amennyi-

ben a közbeszerző előzetes hirdetményt tett közzé 

legkorábban 12 hónappal és legkésőbben 35 nappal 

azelőtt, hogy a közbeszerzés meghirdetéséről szóló 

értesítést kiadóhivatalnak elküldte, és az előzetes ér-

tesítés tartalmaz minden megkövetelt adatot és infor-

mációt, ha az ilyen adatok és információk rendelke-

zésre állnak abban az időpontban, amikor az előzetes 

értesítés közzétételre kerül. 

 

údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa 

predbežné oznámenie uverejňuje. 

 

73. § 

(1) A közbeszerző tárgyalásokat folytat a pályázókkal az 

alapvető ajánlatokról és minden továbbiakban benyújtott 

ajánlatról, kivéve a végső ajánlatokat, azok tartalmának 

javítása céljából. A tárgyalások tárgyát nem képezhetik 

a meghatározott minimális követelmények, melyeket 

minden ajánlatnak teljesítenie kell, sem pedig az ajánla-

tok kiértékelésének kritériumai, melyek a közbeszerzés 

meghirdetéséről szóló értesítőben vannak feltüntetve. 

(2) A közbeszerző köteles a tárgyalások folyamán bizto-

sítani minden pályázó számára az egyenlő bánásmódot. 

Tilos az oly módon való információnyújtás, amely né-

mely pályázót előnyhöz juttatna. A közbeszerző a bizal-

mas információkat nem teszi hozzáférhetővé, melyeket 

a tárgyalások során, az érdeklődő vagy pályázó bele-

egyezése nélkül. A jóváhagyás a konkrét, bizalmas in-

formációk szándékos közlésével összefüggésben adható 

meg; ez a jóváhagyás nem történhet a titoktartási jogok 

általános feloldásának formájában. 

(3) A közbeszerző meghatározhatja, hogy a tárgyalásos 

eljárásra néhány egymást követő szakaszban kerüljön 

sor az ajánlatok számának csökkentése céljából, melye-

ket a közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítőben 

feltüntetett, az ajánlatok kiértékelésére vonatkozó krité-

riumok alapján kell megtárgyalni. Ha a közbeszerző ki-

használja az ajánlatok száma csökkentésének lehetősé-

gét, az utolsó szakaszban elért számmal lehetővé kell 

tennie a gazdasági versenyt, ha elegendő számú megfe-

lelő ajánlat van, melyek nem kerültek kizárásra. 

(4) A közbeszerző köteles írásban értesíteni az összes 

pályázót, kiknek ajánlatai nem kerültek kizárásra a 3. be-

kezdés szerint, a műszaki követelmények vagy más kö-

vetelmények minden változásáról, melyek a tárgyalá-

sokból következtek; ezzel az 1. bekezdés szerinti kötele-

zettség nincs érintve. A közbeszerző megfelelő határidőt 

biztosít a pályázók számára, hogy módosítsák és újból 

benyújtsák megváltoztatott ajánlataikat. 

(5) A közbeszerző minden tárgyalásról jegyzőkönyvet 

készít. 

  § 73 

(1) Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o základ-

ných ponukách a všetkých následne predložených ponu-

kách, okrem konečných ponúk s cieľom zlepšiť ich ob-

sah. Predmetom rokovania nesmú byť určené minimálne 

požiadavky, ktoré musia spĺňať všetky ponuky, ani kri-

tériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v oznámení o vy-

hlásení verejného obstarávania. 

(2) Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokova-

nia zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými 

uchádzačmi. Zakazuje sa poskytovať informácie spôso-

bom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzačov. Ve-

rejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, 

ktoré získal počas rokovania bez súhlasu záujemcu alebo 

uchádzača. Súhlas sa udeľuje v súvislosti so zamýšľa-

ným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; 

tento súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa 

práv na dôvernosť informácií. 

(3) Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovacie ko-

nanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich eta-

pách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prero-

kovať na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvede-

ných v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 

Ak verejný obstarávateľ využije možnosť zníženia počtu 

ponúk, počtom dosiahnutým v poslednej etape musí 

umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatočný počet 

vhodných ponúk, ktoré neboli vylúčené. 

(4) Verejný obstarávateľ je povinný písomne informo-

vať všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylú-

čené podľa odseku 3, o každej zmene technických po-

žiadaviek alebo iných požiadaviek, ktoré vyplynuli z ro-

kovania; tým nie je dotknutá povinnosť podľa odseku 1. 

Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačom dostatočnú 

lehotu, aby upravili a opätovne predložili pozmenené 

ponuky. 

(5) Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania 

zápisnicu. 

(6) Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa 

zúčastňuje rokovania, informáciu o jeho priebehu a do-

siahnutom pokroku najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia 

žiadosti. 
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(6) A közbeszerző a tárgyaláson résztvevő pályázót ér-

tesíti annak lefolyásáról és az elért haladásról, legké-

sőbb, a kérvényének átvételétől számított 15 napon be-

lül. 

(7) A közbeszerző írásban tudatja a pályázókkal, kiknek 

ajánlatait nem zárta ki, a tárgyalások befejezését és fel-

hívja őket a végső ajánlatok benyújtására, melyeket az 

53. § szerint értékel ki. A végső ajánlatok benyújtására 

való felhívás, melyet a közbeszerző egyidejűleg, írásban 

küld el a pályázóknak, főleg a végső ajánlatok benyújtá-

sának határidejét, az ajánlatok benyújtási helyének cí-

mét, a nyelvet, vagy nyelveket, melyen az ajánlatok be-

nyújthatók, valamint az ajánlatok felbontásának helyét, 

dátumát és idejét tartalmazza. 

(8) A közbeszerző az alapvető ajánlatok alapján, tárgya-

lások megvalósítása nélkül odaítélheti a megrendelést, 

ha ezt a lehetőséget kikötötte a közbeszerzés meghirde-

téséről szóló értesítőben. 

 

(7) Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom, 

ktorých ponuky neboli vylúčené, ukončenie rokovania a 

vyzve ich na predkladanie konečných ponúk, ktoré vy-

hodnocuje podľa § 53. Výzva na predkladanie koneč-

ných ponúk, ktorú verejný obstarávateľ súčasne pí-

somne pošle uchádzačom, obsahuje najmä lehotu na 

predkladanie konečných ponúk, adresu, na ktorú sa po-

nuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých možno 

predkladať ponuky, miesto, dátum a čas otvárania po-

núk. 

(8) Verejný obstarávateľ môže zadať zákazku na základe 

základných ponúk bez uskutočnenia rokovania, ak si 

túto možnosť vyhradil v oznámení o vyhlásení verej-

ného obstarávania. 

 

Versenypárbeszéd 

 

74. § 

(1) Versenypárbeszédet a közbeszerző akkor használhat, 

ha olyan árukról, építési munkálatokról vagy szolgálta-

tásokról van szó, melyek a 70. §-ban feltüntetett feltéte-

lek közül legalább az egyiket teljesítik. 

(2) A versenypárbeszéd célja a közbeszerző szükségletei 

kielégítésének legjobb módjának megtalálása és megha-

tározása. Az ajánlatokat csak a legjobb ár-érték arány 

alapján értékelik ki. 

(3) Versenypárbeszédet korlátlan számú gazdasági sze-

replő részére hirdetik meg, akik benyújthatják a részvé-

teli feltételek teljesítésének igazolására megkövetelt ok-

mányokat. A közbeszerző objektív és megkülönbözte-

tés-mentes szabályok alapján korlátozhatja az érdeklő-

dők számát, akiket felhív a versenypárbeszédben való 

részvételre, mégpedig legkevesebb háromra, hogy lehe-

tővé tegye a gazdasági versenyt. 

(4) A közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítőben a 

közbeszerző elsősorban a következőket tünteti fel: 

a) szükségleteit és követelményeit, melyeket infor-

matív dokumentumban pontosít, 

b) a részvételi kérelmek benyújtásának határidejét, 

c) az érdeklődők számának korlátozására szolgáló 

objektív és megkülönböztetés-mentes szabályokat, 

az érdeklődők minimális számát, és ha az megfelelő, 

azok maximális számát, ha korlátozást érvényesít, 

d) ha érvényesíti, csökkentett számú megtárgyalandó 

ajánlat, többszakaszos tárgyalásos eljárásának meg-

valósításának kikötését, 

e) a versenypárbeszéd tervezett időkeretét, ha ez 

nincs feltüntetve a informatív dokumentumban. 

(5) A részvételi kérelmek benyújtásának határideje nem 

lehet 30 napnál kevesebb attól a naptól számítva, mikor 

  Súťažný dialóg 

 

§ 74 

(1) Súťažný dialóg môže verejný obstarávateľ použiť, ak 

ide o tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajúce aspoň 

jednu z podmienok uvedených v § 70. 

(2) Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať naj-

vhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného ob-

starávateľa. Ponuky sa vyhodnocujú len na základe naj-

lepšieho pomeru ceny a kvality. 

(3) Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet 

hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady 

vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a 

nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujem-

cov, ktorých vyzve na účasť na dialógu, a to najmenej na 

troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. 

(4) V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ve-

rejný obstarávateľ uvedie najmä 

a) svoje potreby a požiadavky, ktoré upresní v infor-

matívnom dokumente, 

b) lehotu na predloženie žiadostí o účasť, 

c) objektívne a nediskriminačné pravidlá na obme-

dzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je 

to vhodné, ich maximálny počet, ak sa obmedzenie 

uplatňuje, 

d) výhradu uskutočniť viacetapový súťažný dialóg 

so znížením počtu prerokovávaných riešení, ak sa 

uplatňuje, 

e) plánovaný časový rámec súťažného dialógu, ak 

nie je uvedený v informatívnom dokumente. 

(5) Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť 

kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vy-

hlásení verejného obstarávania publikačnému úradu. 
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a közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítőt a kiadó-

hivatalnak elküldték. 

 

75. § 

(1) A versenypárbeszédben való részvételi felhívást a 

közbeszerző egyidejűleg küldi el a kiválasztott érdeklő-

dőknek, akik teljesítik a részvételi feltételeket. A közbe-

szerző a versenypárbeszédben való részvételre felszólít-

hat, akik teljesítik a részvételi feltételeket és a minimális 

alkalmassági szintet, ha az érdeklődők száma nem érte 

el a meghatározott minimális számot. Ugyanazon eljárás 

keretében a közbeszerző nem szólíthatja fel a verseny-

párbeszédben való részvételre azt, aki nem kérvényezte 

részvételét. A versenypárbeszédben csak az az érdek-

lődő vehet részt, aki a közbeszerző felszólított az abban 

való részvételre.  

(2) A versenypárbeszédben való részvételi felhívás tar-

talmazza 

a) a honlap címének hivatkozását, melyen elérhető a 

43. § 1. bek. szerinti ismertető, 

b) a konzultációk megkezdésének dátumát és helyét 

valamint a tárgyaláson használt nyelvet vagy nyelve-

ket, 

c) a dokumentum hivatkozását, melyben fel vannak 

tüntetve a részvételi feltételek teljesítésének igazolá-

sára megkövetelt okmányok, 

d) a közzétett közbeszerzési felhívás hivatkozását, 

e) az ajánlatok értékelésére szolgáló egyes feltételek 

relatív súlyozását vagy a követelmények csökkenő 

fontossági sorrendjét, ha a közbeszerzés meghirdeté-

séről szóló értesítőben vagy az informatív dokumen-

tumban ezek nincsenek feltüntetve, 

f) további szükséges információkat . 

(3) Ha a közbeszerző nem nyújt hozzáférést az informa-

tív dokumentumhoz 43. § 1. bek. szerint, a 20. § 7. bek 

vagy a 22. § 4. bek. feltüntetett okokból, vagy az ismer-

tető nem volt már más módon közzétéve, a versenypár-

beszéd részvételi felhívásának mellékletét képezi az is-

mertető. 

(4) A közbeszerző megkezdi a versenypárbeszédet a ki-

választott érdeklődőkkel, akik teljesítik a részvételi fel-

tételeket. A versenypárbeszéd során a közbeszerző meg-

tárgyalhatja a beszerzés minden vonatkozását. A közbe-

szerző díjakat vagy jutalmakat határozhat meg a résztve-

vők számára, akik a versenypárbeszédben részt vesznek. 

(5) A közbeszerző köteles a versenypárbeszéd során biz-

tosítani az egyenlő bánásmódot az összes érdeklődő szá-

mára. Tilos az oly módon történő információ-nyújtás, 

amely néhány érdeklődőt előnyben részesítene. A köz-

beszerző az érdeklődő jóváhagyása nélkül nem teszi 

közzé a bizalmas információkat, melyekhez a verseny-

párbeszéd során jutott. A jóváhagyás a konkrét, bizalmas 

  § 75 

(1) Výzvu na účasť na dialógu verejný obstarávateľ sú-

časne pošle len vybraným záujemcom, ktorí spĺňajú 

podmienky účasti. Verejný obstarávateľ môže vyzvať na 

účasť na dialógu aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú 

podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak 

sa nedosiahol určený minimálny počet. V rámci toho is-

tého postupu verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na 

účasť na dialógu toho, kto nepožiadal o účasť. Súťaž-

ného dialógu sa môže zúčastniť len záujemca, ktorého 

verejný obstarávateľ vyzval na účasť na dialógu. 

(2) Výzva na účasť na dialógu obsahuje 

a) odkaz na internetovú adresu, na ktorej je informa-

tívny dokument dostupný podľa § 43 ods. 1, 

b) dátum a adresu určené na začiatok konzultácií a 

používaný jazyky alebo jazyky, 

c) odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady 

vyžadované na preukázanie splnenia podmienok 

účasti, 

d) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verej-

ného obstarávania, 

e) relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnote-

nie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, 

ak nie je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania alebo v informatívnom dokumente, 

f) ďalšie potrebné informácie. 

(3) Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k informa-

tívnemu dokumentu podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvede-

ných v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo informatívny 

dokument nebol už inak dostupný, prílohou k výzve na 

účasť na dialógu je informatívny dokument. 

(4) Verejný obstarávateľ začne dialóg s vybranými záu-

jemcami, ktorí spĺňajú podmienky účasti. Počas dialógu 

verejný obstarávateľ môže prerokovať všetky aspekty 

obstarávania. Verejný obstarávateľ môže určiť ceny 

alebo odmeny pre záujemcov, ktorí sa zúčastnia dialógu. 

(5) Verejný obstarávateľ je povinný počas dialógu za-

bezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujem-

cami. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, 

ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov. Verejný ob-

starávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal 

počas dialógu bez súhlasu záujemcu. Súhlas sa udeľuje 

v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych 

dôverných informácií; tento súhlas nesmie mať formu 

všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť informácií. 

(6) Verejný obstarávateľ môže určiť, že súťažný dialóg 

sa uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich eta-

pách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prero-

kovať v etape súťažného dialógu na základe kritérií na 

vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania. Ak verejný obstarávateľ využije 
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információk szándékos közlésével összefüggésben ad-

ható meg; ez a jóváhagyás nem történhet a titoktartási 

jogok általános feloldásának formájában. 

(6) A közbeszerző meghatározhatja, hogy a versenypár-

beszédre néhány egymást követő szakaszban kerüljön 

sor a megoldások számának csökkentése céljából, me-

lyeket a közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítőben 

feltüntetett, az ajánlatok kiértékelésére vonatkozó krité-

riumok alapján kell a versenypárbeszéd szakaszában 

megtárgyalni. Ha a közbeszerző kihasználja az ajánlatok 

száma csökkentésének lehetőségét, az utolsó szakaszban 

elért számmal lehetővé kell tennie a gazdasági versenyt, 

ha elegendő számú megfelelő ajánlat van, melyek nem 

kerültek kizárásra. 

(7) A közbeszerző a versenypárbeszédet addig folytatja, 

míg nem találja meg a szükségleteit kielégítő megoldást 

vagy megoldásokat. A közbeszerző a versenypárbeszéd 

keretében minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít. 

(8) A közbeszerző a versenypárbeszédben résztvevő pá-

lyázót vagy érdeklődőt értesíti annak lefolyásáról és az 

elért haladásról, legkésőbb, a kérvényének átvételétől 

számított 15 napon belül. 

 

možnosť zníženia počtu riešení, počtom dosiahnutým v 

poslednej etape musí umožniť hospodársku súťaž, ak je 

dostatočný počet vhodných riešení alebo záujemcov, 

ktorí neboli vylúčení. 

(7) Verejný obstarávateľ pokračuje v dialógu dovtedy, 

kým nenájde riešenie alebo riešenia spĺňajúce jeho po-

treby. Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokova-

nia v rámci súťažného dialógu zápisnicu. 

(8) Verejný obstarávateľ poskytne záujemcovi alebo 

uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje dialógu, informáciu o 

jeho priebehu a dosiahnutom pokroku najneskôr do 15 

dní odo dňa prijatia žiadosti. 

 

76. § 

(1) A közbeszerző írásban tájékoztatja a megmaradt pá-

lyázókat a versenypárbeszéd befejezéséről, és felszólítja 

őket végső ajánlatuk benyújtására a bemutatott megol-

dási javaslat vagy megoldási javaslatok alapján, melye-

ket a párbeszéd során pontosítottak, melyeknek tartal-

mazniuk kell a projekt megvalósításához megkövetelt és 

szükséges elemeket. 

(2) A végső ajánlat benyújtására való felhívás, melyet a 

közbeszerző egyidejűleg küld el a pályázóknak, tartal-

mazza elsősorban az ajánlatok benyújtásának határide-

jét, a címet, melyre az ajánlatokat be kell nyújtani, a 

nyelvet vagy nyelveket, melyen/melyeken az ajánlatokat 

be lehet nyújtani, továbbá az ajánlatok felbontásának he-

lyét, dátumát és időpontját. 

 

  § 76 

(1) Verejný obstarávateľ písomne oznámi zostávajúcim 

uchádzačom ukončenie dialógu a vyzve ich na predkla-

danie konečných ponúk na základe riešenia alebo riešení 

predložených a spresnených počas dialógu, ktoré musia 

obsahovať všetky prvky vyžadované a potrebné na rea-

lizáciu projektu. 

(2) Výzva na predkladanie konečných ponúk, ktorú ve-

rejný obstarávateľ súčasne písomne pošle uchádzačom, 

obsahuje najmä lehotu na predkladanie konečných po-

núk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo 

jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky, miesto, dá-

tum a čas otvárania ponúk. 

 

77. § 

(1) A közbeszerző felkérheti a pályázót végső ajánlatá-

nak magyarázatára, pontosítására vagy optimalizálására. 

Nem kérhet azonban olyan magyarázatot, pontosítást 

vagy optimalizálást vagy más kiegészítő információt, és 

olyanokat nem fogadhat el, melyek által megváltozná-

nak az ajánlat vagy beszerzés alapvető szempontjai, be-

leértve a közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítőben 

vagy a informatív dokumentumban meghatározott szük-

ségleteket és követelményeket is, ha ezáltal a gazdasági 

verseny megsértésére vagy diszkriminációra kerülhetne 

sor. 

  § 77 

(1) Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vy-

svetlenie, spresnenie alebo optimalizáciu konečnej po-

nuky. Nesmie však vyzvať ani prijať vysvetlenie, upres-

nenie, optimalizáciu alebo iný doplňujúcu informáciu, 

ktorou by sa zmenili základné aspekty ponuky alebo ob-

starávania, vrátane potrieb a požiadaviek určených v 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v in-

formatívnom dokumente, ak by nimi mohlo dôjsť k na-

rušeniu hospodárskej súťaže alebo k diskriminácii. 

(2) Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritérií na vyhod-

notenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení verej-

ného obstarávania a v informatívnom dokumente. 
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(2) Az ajánlatokat a közbeszerzés meghirdetéséről szóló 

értesítőben vagy a informatív dokumentumban megha-

tározott ajánlat-kiértékelési kritériumok alapján kell ki-

értékelni. 

(3) A közbeszerző felkérheti a sikeres pályázót az aján-

latában szereplő pénzügyi kötelezettségek vagy az aján-

latban szereplő más feltételek megerősítésére a szerző-

dés feltételeinek véglegesítéséhez, azzal a feltétellel, 

hogy nem okoz alapvető változást az ajánlat vagy be-

szerzés alapvető szempontjaiban beleértve a közbeszer-

zés meghirdetéséről szóló értesítőben vagy a informatív 

dokumentumban meghatározott szükségleteket és köve-

telményeket is, és ezáltal a ne álljon fenn a gazdasági 

verseny megsértésének vagy diszkriminációnak kocká-

zata. 

 

(3) Verejný obstarávateľ môže vyzvať úspešného uchá-

dzača na rokovanie s cieľom potvrdenia finančných zá-

väzkov alebo iných podmienok uvedených v ponuke fi-

nalizovaním podmienok zmluvy, za predpokladu, že to 

nespôsobí podstatnú zmenu základných aspektov po-

nuky alebo obstarávania, vrátane potrieb a požiadaviek 

určených v oznámení o vyhlásení verejného obstaráva-

nia alebo v informatívnom dokumente a nevznikne ri-

ziko narušenia hospodárskej súťaže alebo diskriminácie. 

 

Innovatív partnerség 

 

78. § 

(1) Az innovatív partnerséget korlátlan számú gazdasági 

szereplő részére hirdetik meg, melyek benyújthatják a 

részvételi feltételek teljesítésének igazolására megköve-

telt okmányokat. A közbeszerző objektív és megkülön-

böztetés-mentes szabályok alapján korlátozhatja az ér-

deklődők számát, akiket felhív a részvételre, mégpedig 

legkevesebb háromra, hogy lehetővé tegye a gazdasági 

versenyt. Az ajánlatokat csak a legjobb ár-érték arány 

alapján értékelik ki. 

(2) A közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítésben a 

közbeszerző feltünteti elsősorban 

a) az innovációs termék, építési munkálatok vagy 

szolgáltatások igényét, melyet nem lehet a piacon 

hozzáférhető árukkal, építési munkálatokkal vagy 

szolgáltatásokkal kielégíteni, 

b) a részvételi kérelmek benyújtásának határidejét, 

nem lehet 30 napnál kevesebb, attól a naptól szá-

mítva, mikor a közbeszerzés meghirdetéséről szóló 

értesítőt a kiadóhivatalnak elküldték, 

c) az érdeklődők számának korlátozására szolgáló 

objektív és megkülönböztetés-mentes szabályokat, 

az érdeklődők minimális számát, és ha az megfelelő, 

azok maximális számát, ha korlátozást érvényesít, 

d) a csökkentett számú megtárgyalandó ajánlat több-

szakaszos tárgyalásos eljárásának kikötését, ha ilyet 

érvényesít. 

(3) A pályázati háttéranyagokban a közbeszerző ponto-

sítja a közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítésben 

feltüntetett innovációs termék, építési munkálatok vagy 

szolgáltatások igényének leírását, és feltünteti a leírás 

azon elemeit, melyekkel meghatározza a minimális kö-

vetelményeket, melyeket minden pályázónak teljesítenie 

kell. Az első mondat szerinti információknak kellőkép-

pen pontosnak kell lenniük, hogy lehetővé tegyék a gaz-

  Inovatívne partnerstvo 

 

§ 78 

(1) Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobme-

dzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu pred-

ložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia pod-

mienok účasti. Verejný obstarávateľ môže na základe 

objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť 

počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť, a to najmenej 

na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Ponuky sa 

vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru ceny a 

kvality. 

(2) V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ve-

rejný obstarávateľ uvedie najmä 

a) potrebu inovačného výrobku, stavebných prác 

alebo služieb, ktorú nemožno uspokojiť dodaním to-

varov, stavebných prác alebo služieb už dostupných 

na trhu, 

b) lehotu na predloženie žiadostí o účasť, ktorá ne-

smie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania ozná-

menia o vyhlásení verejného obstarávania publikač-

nému úradu, 

c) objektívne a nediskriminačné pravidlá na obme-

dzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je 

to vhodné, ich maximálny počet, ak sa obmedzenie 

uplatňuje, 

d) výhradu uskutočniť viacetapové rokovanie so zní-

žením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplat-

ňuje. 

(3) V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ 

spresní opis potreby inovačného výrobku, stavebných 

prác alebo služieb uvedený v oznámení o vyhlásení ve-

rejného obstarávania a uvedie prvky opisu, ktorými sa 

určujú minimálne požiadavky, ktoré musia všetci uchá-

dzači spĺňať. Informácie podľa prvej vety musia byť 

dostatočne presné, aby umožnili hospodárskym subjek-

tom identifikovať povahu a rozsah požadovaného rieše-

nia a rozhodnúť sa, či predložia žiadosť o účasť. 
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dasági szereplők számára a megkövetelt megoldás jelle-

gének és terjedelmének azonosítását, és eldönthessék 

benyújtják-e részvételi kérelmüket. 

(4) A közbeszerző eldöntheti, hogy egy partnerrel vagy 

több partnerrel hoz létre innovatív partnerséget, akik ön-

álló tevékenységet fognak végezni a kutatás és fejlesztés 

területén. 

(5) A közbeszerző kevesebb számú érdeklődét is felhív-

hat a részvételre, akik teljesítik a részvételi feltételeket 

és a minimális alkalmassági szintet, ha nem érte el a 

meghatározott minimális számot. A folyamatban csak 

azok a gazdasági szereplők vehetnek részt, melyeket a 

közbeszerző a részvételre felszólított, az előterjesztett 

információk alapján. A közbeszerző nem szólíthatja fel 

a részvételre azt, aki a részvételét nem kérelmezte. 

(6) Az innovatív partnerség célja áruk, építési munkála-

tok és szolgáltatások fejlesztése, majd azt követő meg-

vásárlása, melyek fejlesztés eredményei, azzal az előfel-

tétellel, hogy megfelelnek a közbeszerző és a partner 

vagy partnerek közötti szerződésben megállapodott kö-

vetelményeinek és maximális költségeinek. 

(7) Az innovatív partnerség több, egymást követő fázis-

ban valósul meg, mely megfelel a kutatási és innovációs 

folyamat lépései sorrendjének, és magukba foglalhatják 

termékek gyártását, építési munkálatok befejezését vagy 

szolgáltatások nyújtását. Az innovatív partnerség keret-

ében meghatározzák a folyamatos célokat, melyeket a 

partnernek vagy partnereknek el kell érniük, és megha-

tározzák a jutalmat, a megfelelő fizetési részletekben. 

(8) A közbeszerző a meghatározott célok alapján minden 

fázis végén eldöntheti, hogy befejezi-e az innovatív part-

nerséget vagy csökkenti a partnerek számát az individu-

ális szerződések befejezésével, ha több partnerrel fenn-

álló innovatív partnerségről van szó, ha a pályázati hát-

téranyagokban feltüntette ezek használatának lehetősé-

gét és feltételeit. 

 

(4) Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť o zriadení ino-

vatívneho partnerstva s jedným partnerom alebo s viace-

rými partnermi, ktorí budú vykonávať samostatné čin-

nosti v oblasti výskumu a vývoja. 

(5) Verejný obstarávateľ môže vyzvať na účasť aj nižší 

počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a mi-

nimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený 

minimálny počet. Na postupe sa môžu zúčastniť len tie 

hospodárske subjekty, ktorých verejný obstarávateľ vy-

zval na účasť, na základe posúdenia poskytnutých infor-

mácií. Verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na účasť 

toho, kto nepožiadal o účasť. 

(6) Cieľom inovatívneho partnerstva je vývoj a následný 

nákup tovaru, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú 

výsledkom vývoja, za predpokladu, že zodpovedajú po-

žiadavkám a maximálnym nákladom zmluvne dohodnu-

tými medzi verejným obstarávateľom a partnerom alebo 

partnermi. 

(7) Inovatívne partnerstvo sa uskutočňuje vo viacerých 

po sebe nasledujúcich fázach, ktoré zodpovedajú po-

stupnosti krokov v procese výskumu a inovácie a môžu 

zahŕňať výrobu tovarov, dokončenie stavebných prác 

alebo poskytovanie služieb. V rámci inovatívneho part-

nerstva sa určia priebežné ciele, ktoré má partner alebo 

partneri dosiahnuť, a určí sa aj odplata v primeraných 

splátkach. 

(8) Verejný obstarávateľ môže na základe určených cie-

ľov po každej fáze rozhodnúť o ukončení inovatívneho 

partnerstva alebo o znížení počtu partnerov ukončením 

individuálnych zmlúv, ak ide o inovatívne partnerstvo s 

viacerými partnermi, ak v súťažných podkladoch uvie-

dol možnosti a podmienky ich použitia. 

 

79. § 

(1) A közbeszerző felhívja az érdeklődőket az alapvető 

ajánlatok benyújtására. Az alapvető ajánlatok benyújtá-

sára való felhívás tartalmazza a 68. § 2. bek. szerinti 

alaki kellékeit. 

(2) Ha a közbeszerző nem nyújt hozzáférést a pályázati 

háttéranyagokhoz 43. § 1. bek. szerint, a 20. § 7. bek 

vagy a 22. § 4. bek. feltüntetett okokból, vagy pályázati 

háttéranyagok másként nem voltak hozzáférhetőek, az 

alapvető ajánlatok benyújtására való felhívás mellékle-

tété képezik a pályázati háttéranyagok. 

(3) A közbeszerző az alapvető ajánlatokról és a többi, 

továbbiakban benyújtott ajánlatokról tárgyal a pályázók-

kal, azok tartalmának javítása céljából, kivéve a végső 

ajánlatokat. A tárgyalás tárgyát nem képezhetik a pályá-

zati háttéranyagokban meghatározott minimális követel-

mények, melyeket minden pályázónak teljesítenie kell, 

  § 79 

(1) Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov na predkla-

danie základných ponúk. Výzva na predkladanie základ-

ných ponúk obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2. 

(2) Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťaž-

ným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených 

v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súťažné podklady 

neboli inak dostupné, prílohou k výzve na predkladanie 

ponúk sú súťažné podklady. 

(3) Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o základ-

ných ponukách a všetkých následne predložených ponu-

kách, okrem konečných ponúk, s cieľom vylepšiť ich ob-

sah. Predmetom rokovania nesmú byť v súťažných pod-

kladoch určené minimálne požiadavky, ktoré musia vše-

tci uchádzači spĺňať, ani kritériá na vyhodnotenie ponúk 

uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstaráva-

nia. 
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sem az ajánlatok kiértékelésének kritériumai, melyek a 

közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítésben vannak 

feltüntetve. 

(4) A közbeszerző köteles a tárgyalások során biztosítani 

az egyenlő bánásmódot az összes érdeklődő számára. 

Tilos az oly módon történő információnyújtás, amely 

néhány érdeklődőt előnyben részesítene. A közbeszerző 

az érdeklődő jóváhagyása nélkül nem teszi közzé a bi-

zalmas információkat, melyekhez a tárgyalások során 

jutott. A harmadik mondat szerinti jóváhagyás a konkrét, 

bizalmas információk szándékos közlésével összefüg-

gésben adható meg; ez a jóváhagyás nem történhet a ti-

toktartási jogok általános feloldásának formájában. 

(5) A közbeszerző meghatározhatja, hogy a tárgyalásra 

néhány egymást követő szakaszban kerüljön sor az aján-

latok számának csökkentése céljából, melyeket a közbe-

szerzés meghirdetéséről szóló értesítőben feltüntetett, az 

ajánlatok kiértékelésére vonatkozó kritériumok alapján 

kell megtárgyalni. 

(6) A közbeszerző köteles írásban értesíteni minden pá-

lyázót, kiknek ajánlatait nem zárta ki az 5. bekezdés sze-

rint, a műszaki követelmények vagy más követelmények 

minden változásáról, melyek a tárgyalásból következ-

nek; ezzel a 3. bekezdés szerinti kötelezettség nincs 

érintve. A közbeszerző megfelelő határidőt biztosít a pá-

lyázók számára, hogy ajánlatukat módosítsák és a mó-

dosított ajánlatot újból benyújtsák. 

(7) A közbeszerző minden tárgyalásról jegyzőkönyvet 

készít. 

(8) A közbeszerző értesíti a tárgyalásokon résztvevő pá-

lyázót azok lefolyásáról és az elért haladásról, legké-

sőbb, a kérvényének átvételétől számított 15 napon be-

lül. 

 

(4) Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokova-

nia zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými 

uchádzačmi. Zakazuje sa poskytovať informácie spôso-

bom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzačov. Ve-

rejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, 

ktoré získal počas rokovania bez súhlasu záujemcu alebo 

uchádzača. Súhlas podľa tretej vety sa udeľuje v súvis-

losti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôver-

ných informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeo-

becného vzdania sa práv na dôvernosť informácií. 

(5) Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovanie us-

kutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s 

cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať na 

základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 

(6) Verejný obstarávateľ je povinný písomne informo-

vať všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylú-

čené podľa odseku 5, o každej zmene technických po-

žiadaviek alebo iných požiadaviek, ktoré vyplynuli z ro-

kovania; tým nie je dotknutá povinnosť podľa odseku 3. 

Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačom dostatočnú 

lehotu, aby upravili a opätovne predložili pozmenené 

ponuky. 

(7) Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania 

zápisnicu. 

(8) Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa 

zúčastňuje rokovania, informáciu o jeho priebehu a po-

kroku najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti. 

 

80. § 

(1) A közbeszerző az érdeklődők kiválasztása során, az 

érdeklődők kutatási és fejlesztési területen meglévő ké-

pességeit, valamint az innovációs megoldások fejleszté-

sét és bevezetését érintő kritériumokat használja, egyút-

tal más kritériumokat is használhat az érdeklődők kivá-

lasztására. 

(2) A kutatási és innovációs projekteket, melyek a köz-

beszerző által meghatározott olyan szükségletek kielégí-

tésére irányulnak, amelyeket nem lehet kielégíteni a már 

létező megoldásokkal, csak azok az érdeklődők nyújt-

hatják be, akiket a közbeszerző felhív azok benyújtására 

a megkövetelt információk elbírálása alapján. 

(3) A közbeszerző a pályázati háttéranyagokban a szel-

lemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályokat. Ha több 

partnerrel kötött innovatív partnerségről van szó, a köz-

beszerző az egyes partnerek által javasolt megoldásokat 

nem teszi hozzáférhetővé a többi partner számára, ahogy 

más bizalmas információkat sem, melyeket a partnerek 

  § 80 

(1) Verejný obstarávateľ použije pri výbere záujemcov 

kritériá týkajúce sa schopností záujemcov v oblasti vý-

skumu a vývoja a pri rozvoji a zavádzaní inovačných rie-

šení, súčasne môže použiť aj iné kritériá výberu záujem-

cov. 

(2) Výskumné a inovačné projekty zamerané na uspoko-

jenie potrieb určených verejným obstarávateľom, ktoré 

nemožno uspokojiť prostredníctvom už existujúcich rie-

šení, môžu predkladať len tí záujemcovia, ktorých ve-

rejný obstarávateľ vyzve na ich predloženie na základe 

posúdenia požadovaných informácií. 

(3) Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch určí 

pravidlá vzťahujúce sa na práva duševného vlastníctva. 

Ak ide o inovatívne partnerstvo s viacerými partnermi, 

verejný obstarávateľ nesprístupní riešenia navrhnuté 

jednotlivými partnermi ostatným partnerom ani iné dô-

verné informácie, ktoré mu partneri v rámci partnerstva 

poskytli, bez súhlasu týchto partnerov. Súhlas sa udeľuje 

v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych 
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az innovatív partnerség keretében rendelkezésére bocsá-

tottak, ezen partnerek jóváhagyása nélkül. A jóváhagyás 

a konkrét, bizalmas információk szándékos közlésével 

összefüggésben adható meg; ez a jóváhagyás nem tör-

ténhet a titoktartási jogok általános feloldásának formá-

jában. 

(4) A közbeszerző biztosítja, hogy az innovatív partner-

ség szerkezete elsősorban annak időtartama és egyes fá-

zisainak értéke tükrözze az ajánlott megoldás innovációs 

szintjét, valamint a piacon még nem hozzáférhető inno-

vációs megoldás fejlesztéséhez szükséges kutatási és in-

novációs tevékenységek egymásutániságát. Az áru, épí-

tési munkálatok vagy szolgáltatások feltételezett értéké-

nek arányosnak kell lennie a fejlesztéshez szükséges be-

fektetéssel. 

 

informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného 

vzdania sa práv na dôvernosť informácií. 

(4) Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby štruktúra part-

nerstva najmä trvanie a hodnota jeho jednotlivých fáz 

odrážala úroveň inovácie navrhovaného riešenia a po-

stupnosť výskumných a inovačných činností potrebných 

na vývoj inovačného riešenia, ktoré ešte nie je dostupné 

na trhu. Predpokladaná hodnota tovaru, stavebných prác 

alebo služieb musí byť primeraná investíciám potreb-

ným na ich vývoj. 

 

A közvetlen tárgyalásos eljárás 

 

81. § 

Közvetlen tárgyalásos eljárást a közbeszerző csak akkor 

használhat, ha a következő feltételek közül legalább az 

egyik teljesül: 

a) az előző versenypályázaton vagy meghívásos ver-

senypályázaton egyetlen gazdasági szereplő sem 

nyújtott be ajánlatot vagy a részvételi feltételek tel-

jesítését igazoló okmányokat, vagy egyetlen pályázó 

vagy érdeklődő sem teljesítette a részvételi feltétele-

ket, vagy lényeges megváltoztatások nélkül a be-

nyújtott ajánlatok egyike sem felelt meg a közbe-

szerző által a beszerzés tárgyával kapcsolatban meg-

határozott szükségleteknek és követelményeknek, 

azzal a feltétellel, hogy az eredeti beszerzés feltételei 

lényegesen nem változnak, 

b) az árut, építési munkálatokat vagy szolgáltatáso-

kat csak meghatározott gazdasági szereplő nyújt-

hatja, ha 

1. a beszerzés tárgya egyedi műalkotás vagy mű-

vészi teljesítmény megalkotása vagy megszer-

zése,17) 

2. technikai okokból nem létezik gazdasági ver-

seny, azzal a feltétellel, hogy nem létezik semmi-

lyen megfelelő alternatíva vagy pótlás sem, és a 

gazdasági verseny hiánya nem a közbeszerzési 

paraméterek mesterséges szűkítésének eredmé-

nye vagy  

3. kizárólagos jogokról58) van szó, azzal a felté-

tellel, hogy nem létezik semmilyen megfelelő al-

ternatíva vagy pótlás sem, és a gazdasági verseny 

hiánya nem a közbeszerzési paraméterek mester-

séges szűkítésének eredménye,  

c) az árubeszerzési megrendelésre, az építési munká-

latok kivitelezésére vagy szolgáltatásnyújtás meg-

rendelésére rendkívüli esemény következtében kerül 

sor, melyet nem a közbeszerző idézett elő, melyet 

  Priame rokovacie konanie 

 

§ 81 

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ 

použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto pod-

mienok: 

a) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej sú-

ťaži žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku 

alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok 

účasti alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca ne-

spĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez 

vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a po-

žiadavky určené verejným obstarávateľom na pred-

met zákazky a za predpokladu, že pôvodné pod-

mienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, 

b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskyt-

núť len určitý hospodársky subjekt, ak 

1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nado-

budnutie jedinečného umeleckého diela alebo 

umeleckého výkonu,17) 

2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska 

súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna 

primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca 

hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zú-

ženia parametrov verejného obstarávania alebo 

3. ide o výhradné práva58) a za predpokladu, že 

neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo ná-

hrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je vý-

sledkom umelého zúženia parametrov verejného 

obstarávania, 

c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie sta-

vebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva 

z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verej-

ným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a 

vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno us-

kutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie 

konanie so zverejnením, 
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előre nem láthatott, és tekintettel a keletkezett időhi-

ányra nem lehet versenypályázatot, meghívásos ver-

senypályázatot sem pedig hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárást lefolytatni, 

d) a kért termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, ta-

nulmányi vagy fejlesztési célokra gyártják; ez nem 

vonatkozik a nagyüzemi gazdasági tevékenységekre, 

melyek célja a nyereségtermelés vagy a kutatási-fej-

lesztési költségek fedezetének kitermelése, 

e) kiegészítő áru beszerzéséről van szó az eredeti be-

szállítótól, a szokásos áru vagy berendezés részleges 

pótlása céljából, vagy a már leszállított áru vagy be-

rendezés bővítése céljából, amennyiben a beszállító 

megváltoztatása a közbeszerzőt arra kényszerítené, 

hogy eltérő műszaki jellemzőkkel bíró anyagot ve-

gyen át, mely össze nem illőséget eredményezne, 

vagy aránytalanul nagy műszaki nehézségeket 

okozna az üzemeltetésben vagy a karbantartásban; a 

szerződések és az ismétlődő szerződések is, melyek 

a jelen pont alapján köttetnek meg, nem szólhatnak 

három évnél hosszabb időre, 

f) olyan áru beszerzéséről van szó, amelyek árát a 

tőzsdén jegyzik és amelyet a terméktőzsdén kell 

megvásárolni, 

g) rendkívül kedvező feltételek mellett kínált áru be-

szerzéséről van szó felszámolótól, csődbiztostól 

vagy végrehajtótól,  

h) szolgáltatásnyújtási megrendelés esetén, a jelen 

törvény szerint megvalósított javaslatok pályáztatá-

sát követően, melyet annak az érdeklődőnek ítélnek 

oda, akinek javaslatát a bírálóbizottság győztesként 

értékelte ki vagy a győztes javaslatok egyikeként; ha 

több győztes résztvevő is van, a közbeszerzőnek 

mindegyiküket meg kell hívnia a tárgyalásokra, 

i) új építési munkálatokról vagy szolgáltatásokról 

van szó, melyek azonos vagy egyenértékű építési 

munkálatok vagy szolgáltatások, mint az eredeti ki-

vitelező által megvalósítottak, azzal a feltétellel, 

hogy 

1. összhangban vannak az eredeti projekttel, 

melyben fel van tüntetve a lehetséges utólagos 

építési munkálatok vagy szolgáltatások terjed-

elme és odaítélésük feltételei, 

2. az eredeti megrendelés versenypályázat, meg-

hívásos pályázat, hirdetmény közzétételével in-

duló tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd vagy 

innovatív partnerség alapján lett odaítélve, és a 

megrendelés közvetlen tárgyalásos eljárással 

való odaítéléséről szóló információ az eredeti be-

szerzés meghirdetésekor a közbeszerzés meghir-

detéséről szóló értesítés részét képezte, 

3. az eredeti beszerzés feltételezett értéke a 6. § 

2. bek. a) pontja szerint volt meghatározva és 

d) požadované tovary sa vyrábajú výlučne na vý-

skumné, experimentálne, študijné alebo vývojové 

účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s 

ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnu-

tie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vý-

voj, 

e) ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného 

dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyk-

lého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už 

dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena do-

dávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať 

materiál rozdielnych technických charakteristík, 

ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprime-

rané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; 

doba trvania takejto zmluvy, ako aj opakujúcich sa 

zmlúv nesmie súhrnne presiahnuť tri roky, 

f) ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované 

a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze, 

g) ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť 

výhodných podmienok od likvidátora, od správcu 

alebo od exekútora, 

h) ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu 

po súťaži návrhov uskutočnenej podľa tohto zákona 

a ktorá sa zadáva záujemcovi, ktorého návrh vyhod-

notila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v 

súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na 

rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všet-

kých, 

i) ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce 

v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných sta-

vebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným 

dodávateľom za predpokladu, že 

1. sú v súlade so základným projektom, v ktorom 

sa uvádza rozsah možných dodatočných staveb-

ných prác alebo služieb a podmienky ich zadania, 

2. pôvodná zákazka bola zadávaná verejnou sú-

ťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so 

zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatív-

nym partnerstvom a informácia o zadávaní zá-

kazky priamym rokovacím konaním bola už sú-

časťou oznámenia o vyhlásení verejného obstará-

vania pri zadávaní pôvodnej zákazky, 

3. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola 

určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) a 

4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov 

od uzavretia pôvodnej zmluvy. 
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4. az ismételt beszerzés meghirdetésére az eredeti 

szerződés megkötésétől számított három éven be-

lül kerül sor. 

 

82. § 

(1) A közbeszerző egy vagy több kiválasztott érdeklődőt 

tárgyalásra szólít fel a 81. §-ban feltüntetett feltételtől 

függően, akivel a beszerzés feltételeiről tárgyal, elsősor-

ban a műszaki, az adminisztratív és pénzügyi feltételek-

ről. 

(2) A közbeszerző felkérheti az érdeklődőt vagy érdek-

lődőket a részvételi feltételek teljesítését igazoló okmá-

nyok benyújtására. 

(3) Ha a közbeszerző több kiválasztott érdeklődővel is 

tárgyal, a tárgyalások során köteles egyenlő bánásmódot 

biztosítani minden érdeklődő számára és minden tárgya-

lásról jegyzőkönyvet készíteni. Tilos az oly módon való 

információnyújtás, amely némely érdeklődőt előnyben 

részesítene. A közbeszerző az érdeklődő jóváhagyása 

nélkül nem tesz hozzáférhetővé bizalmas információkat, 

melyekhez a tárgyalások folyamán jutott. 

(4) Ha a közbeszerző rendkívüli esemény miatt közvet-

len tárgyalásos eljárást alkalmaz, a szerződés megkötése 

előtt köteles elektronikusan, a hivatal honlapján talál-

ható formátumban és átviteli eljárással elküldeni a hiva-

talnak egy értesítést, melyben megindokolja ennek al-

kalmazását; ez nem érvényes, ha a közbeszerző közzé-

tette a szerződéskötési szándékáról szóló értesítést. 

 

  § 82 

(1) Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného 

alebo viacerých vybraných záujemcov v závislosti od 

podmienky uvedenej v § 81, s ktorými rokuje o pod-

mienkach zákazky, najmä o technických, administratív-

nych a finančných podmienkach. 

(2) Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo 

záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich spl-

nenie podmienok účasti. 

(3) Ak verejný obstarávateľ rokuje s viacerými vybra-

nými záujemcami, je povinný v priebehu rokovania za-

bezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujem-

cami a z každého rokovania vyhotoviť zápisnicu. Zaka-

zuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvý-

hodnil niektorých záujemcov. Verejný obstarávateľ ne-

sprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas roko-

vania bez súhlasu záujemcu. 

(4) Ak verejný obstarávateľ použije priame rokovacie 

konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti, je povinný po-

slať úradu pred uzavretím zmluvy elektronicky vo for-

máte a postupmi na prenos dostupnými na webovom 

sídle úradu oznámenie, v ktorom odôvodní jeho použi-

tie; to neplatí, ak verejný obstarávateľ uverejnil oznáme-

nie o zámere uzavrieť zmluvu. 

 

83. § 

A keretmegállapodás 

(1) A keretmegállapodás megkötésére a törvény jelen ré-

sze szerinti közbeszerzési eljárások alkalmazandók. 

(2) Keretmegállapodás legfeljebb négy évre köthető, ki-

véve a keretmegállapodás tárgyával indokolt kivételes 

eseteket. A keretmegállapodás a keret-megállapodásban 

feltüntetett időpont leteleltével vagy feltételek megszűn-

tével jár le. A keretmegállapodás megkötése nem akadá-

lyozhatja a tisztességes gazdasági versenyt. 

(3) Keretmegállapodás alapján a közbeszerző vagy több 

közbeszerző, kiket világosan és bizonyosan meghatároz-

tak a közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítésben, 

csak annak a gazdasági szereplőnek vagy gazdasági sze-

replőknek adhat megrendelést, akik ennek a keretmegál-

lapodásnak szerződő felei. 

Keretmegállapodás alapján kötött szerződésekben nem 

hajthatók végre alapvető változások és feltétel-kiegészí-

tések a keretmegállapodásban lefektetettekhez képest. 

(4) Ha a keretmegállapodás egyetlen gazdasági szerep-

lővel köttetett meg, a megrendelések csak a keretmegál-

lapodásban meghatározott feltételek keretében adhatók 

ki. A beszerzések megrendelését írásbeli konzultáció 

előzheti meg. Amennyiben az szükséges, a közbeszerző 

kérheti az ajánlat kiegészítését. 

  § 83 

Rámcová dohoda 

(1) Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy vo 

verejnom obstarávaní podľa tejto časti zákona. 

(2) Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri 

roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených pred-

metom rámcovej dohody. Rámcová dohoda sa končí 

uplynutím času alebo za podmienok uvedených v rám-

covej dohode. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brá-

niť hospodárskej súťaži. 

(3) Na základe rámcovej dohody môže verejný obstará-

vateľ alebo viacerí verejní obstarávatelia, ktorí boli jasne 

a určito identifikovaní v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania, zadávať zákazku len hospodárskemu sub-

jektu alebo hospodárskym subjektom, ktorí sú zmluvnou 

stranou tejto rámcovej dohody. Pri zadávaní zákazky na 

základe rámcovej dohody nemožno vykonať podstatné 

zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej do-

hode. 

(4) Ak je rámcová dohoda uzavretá s jedným hospodár-

skym subjektom, zákazky sa zadávajú v rámci podmie-

nok určených v rámcovej dohode. Zadávaniu zákazky 

môže predchádzať písomná konzultácia. Ak je to po-

trebné, verejný obstarávateľ môže požiadať o doplnenie 

ponuky. 
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(5) Ha a keretmegállapodás több gazdasági szereplővel 

köttetett meg, a beszerzések megrendelésére, a keret-

megállapodásban szabályozott, a következő módszerek 

valamelyikével kerül sor: 

a) a keretmegállapodásban szabályozott feltételek 

alapján a verseny újbóli megnyitása nélkül, ha a ke-

ret-megállapodás tartalmazza a megrendelés teljesí-

tését szabályozó összes feltételt, valamint annak a 

gazdasági szereplőnek a meghatározására szolgáló 

objektív feltételeket, aki a megrendelést teljesíteni 

fogja; a feltételeket a keretmegállapodás megköté-

sére használt közbeszerzési eljárás pályázati háttér-

anyagaiban is fel kell tüntetni, 

b) a verseny újbóli megnyitásával, ha a keretmegál-

lapodás nem tartalmazza a megrendelések teljesíté-

sét szabályozó összes feltételt vagy 

c) ha a keretmegállapodás tartalmazza a megrende-

lések teljesítését szabályozó összes feltételt, a be-

szerzéseket részben a verseny újbóli megnyitása nél-

kül, az a) pont szerint rendelik meg, és részben a ver-

seny újbóli megnyitásával a b) pont szerint rendelik 

meg; az annak megállapítására szolgáló objektív kri-

tériumokat, hogy a konkrét beszerzést a keretmegál-

lapodásban szabályozott feltételek alapján rendelik-

e meg vagy a verseny újbóli megnyitásával, bele-

értve a feltételeket is, melyekre a verseny újbóli meg-

nyitása vonatkozhat, a keretmegállapodás megköté-

sére használt közbeszerzési eljárás pályázati háttér-

anyagokban is meg kell határozni. 

(6) A beszerzések megrendelése a keretmegállapodás 

alapján az 5. bekezdés c) pontja szerinti módon a keret-

megállapodás bármelyik részére vonatkozik, amely tar-

talmazza a megrendelés teljesítését szabályozó, erre a 

részre vonatkozó összes feltételt, tekintet nélkül arra, 

hogy a keretmegállapodás más része tartalmazza-e a 

megrendelés teljesítését szabályozó, rá vonatkozó ösz-

szes feltételt.  

(7) Az újból megnyitott versenyek esetében, ugyanilyen 

feltételek alapján kell eljárni, és ha az szükséges, ponto-

sabban megfogalmazott feltételek alapján, mint amilye-

neket a keretmegállapodás megkötésére használt közbe-

szerzési eljárás során használtak, vagy más feltételek 

alapján, a keret-megállapodás megkötésére használt 

közbeszerzési eljárás pályázati háttéranyagaiban is fel 

voltak tüntetve, valamint a következő eljárás szerint: 

a) minden megrendelés odaítélését írásbeli konzultá-

ció előz meg azokkal a gazdasági szereplőkkel, akik 

képesek a megrendelés megvalósítására, 

b) a közbeszerző az ajánlatok benyújtására megfele-

lően hosszú határidőt állapít meg; az ajánlatok be-

nyújtási határidejének megállapítása során figye-

lembe kell venni a megrendelés tárgyának összetett-

ségét, valamint az ajánlatok kidolgozásához és elkül-

déséhez szükséges időt, 

(5) Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospo-

dárskymi subjektmi, zákazky sa zadávajú jedným z 

týchto spôsobov upraveným v rámcovej dohode: 

a) na základe podmienok upravených v rámcovej do-

hode bez opätovného otvárania súťaže, ak rámcová 

dohoda obsahuje všetky podmienky upravujúce pl-

nenie zákaziek a objektívne podmienky na určenie 

hospodárskeho subjektu, ktorý bude zákazku plniť; 

podmienky musia byť uvedené aj v súťažných pod-

kladoch k postupu verejného obstarávania použi-

tému na uzavretie rámcovej dohody, 

b) opätovným otvorením súťaže, ak rámcová dohoda 

neobsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie 

zákaziek alebo 

c) ak rámcová dohoda obsahuje všetky podmienky 

upravujúce plnenie zákaziek, zákazky sa zadávajú 

sčasti bez opätovného otvárania súťaže podľa pís-

mena a) a sčasti opätovným otvorením súťaže podľa 

písmena b); objektívne kritériá, na určenie toho, či sa 

konkrétna zákazka zadá na základe podmienok upra-

vených v rámcovej dohode alebo opätovným otvore-

ním súťaže vrátane podmienok, na ktoré sa môže 

vzťahovať opätovné otvorenie súťaže, musia byť ur-

čené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného 

obstarávania použitému na uzavretie rámcovej do-

hody. 

(6) Spôsob zadávania zákaziek na základe rámcovej do-

hody podľa odseku 5 písm. c) sa vzťahuje na akúkoľvek 

časť rámcovej dohody, ktorá obsahuje všetky pod-

mienky upravujúce plnenie zákaziek vzťahujúce sa k 

tejto časti bez ohľadu na to, či iná časť rámcovej dohody 

obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie záka-

ziek vzťahujúce sa k nej. 

(7) Pri súťažiach, ktoré sa opätovne otvárajú, sa postu-

puje na základe rovnakých podmienok, a ak je to po-

trebné, presnejšie formulovaných podmienok, aké sa po-

užili pri postupe verejného obstarávania použitého na 

uzavretie rámcovej dohody, alebo iných podmienok, 

ktoré boli uvedené aj v súťažných podkladoch k postupu 

verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej 

dohody a podľa nasledujúceho postupu: 

a) zadávaniu každej zákazky predchádza písomná 

konzultácia s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú 

schopné zákazku realizovať, 

b) verejný obstarávateľ určí dostatočne dlhú lehotu 

na predkladanie ponúk; pri určení lehoty na predkla-

danie ponúk sa vezme do úvahy zložitosť predmetu 

zákazky, čas potrebný na vypracovanie a poslanie 

ponúk, 

c) ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah ve-

rejný obstarávateľ sprístupní až po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk, 

d) verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na zá-

klade kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v 
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c) az ajánlatokat írásban kell benyújtani és tartalmu-

kat a közbeszerző csak az ajánlattételi határidő le-

telte után teszi hozzáférhetővé, 

d) a közbeszerző az ajánlatokat a keret-megállapo-

dásban feltüntetett ajánlat-kiértékelési kritériumok 

alapján értékeli ki, melyeket fel kell tüntetni a keret-

megállapodás megkötésére használt közbeszerzési 

eljárás pályázati háttéranyagaiban is. 

(8) Ha a keretmegállapodás megkötésére használt köz-

beszerzési eljárás az ajánlatokat elektronikus katalógus 

formájában nyújtották be és a keretmegállapodást több 

gazdasági szereplővel kötötték meg, a közbeszerző meg-

határozhatja, hogy az egyes megrendelések odaítélésére, 

a verseny újbóli megnyitásával, az aktualizált elektroni-

kus katalógus alapján kerüljön sor, a keretmegállapodás 

megkötésére használt közbeszerzési eljárás pályázati 

háttéranyagaiban is feltüntetett, következő módszerek 

egyikével: 

a) a közbeszerző felhívja a pályázókat a beszerzés 

tárgyának követelményeihez igazított elektronikus 

katalógusok benyújtására vagy 

b) értesíti a pályázókat, hogy szándékában áll a be-

nyújtott elektronikus katalógusokból információkat 

kiemelni, melyek a konkrét beszerzés követelménye-

ihez igazított ajánlatok létrehozásához szükségesek, 

tudatja a dátumot és az időpontot, hogy mikor áll 

szándékában az információk kiemelése, melyek a 

konkrét beszerzés követelményeihez igazított ajánla-

tok létrehozásához szükségesek, és lehetőséget ad a 

pályázóknak, hogy azok ne engedélyezzék az infor-

mációk kiemelését, a közbeszerzőnek megfelelő idő-

intervallummal kell számolnia az információk, aján-

lat létrehozásának céljából való kiemelési szándéká-

nak bejelentése és az információk tényleges kieme-

lése között, és a megrendelés odaítélése előtt előter-

jeszti a kiemelt információkat a pályázónak, aki azok 

kiemelését engedélyezte, hogy igazolja, hogy az így 

létrehozott ajánlat nem tartalmaz tárgyi tévedéseket 

vagy felkéri őt a tárgyi tévedések kiküszöbölésére. 

(9) A keretmegállapodás alapján odaítélt megrendelés 

esetén a közbeszerző nem követeli meg a gazdasági sze-

replőtől vagy gazdasági szereplőktől, akik a keretmegál-

lapodás szerződő felei, a részvételi feltételek teljesítését 

igazoló okmányokat, ha azok rendelkezésére állnak a ke-

retmegállapodás megkötésére használt közbeszerzési el-

járásból. 

 

rámcovej dohode, ktoré musia byť uvedené aj v sú-

ťažných podkladoch k postupu verejného obstaráva-

nia použitému na uzavretie rámcovej dohody. 

(8) Ak sa v postupe verejného obstarávania použitého na 

uzavretie rámcovej dohody predkladali ponuky vo 

forme elektronického katalógu a rámcová dohoda sa 

uzavrela s viacerými hospodárskymi subjektmi, verejný 

obstarávateľ môže určiť, že zadávanie jednotlivých zá-

kaziek opätovným otvorením súťaže sa uskutoční na zá-

klade aktualizovaného elektronického katalógu jedným 

z týchto spôsobov uvedeným aj v súťažných podkladoch 

k postupu verejného obstarávania použitého na uzavretie 

rámcovej dohody: 

a) verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na predlo-

ženie elektronických katalógov prispôsobených po-

žiadavkám predmetnej zákazky alebo 

b) oznámi uchádzačom, že má v úmysle vybrať in-

formácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobe-

ných požiadavkám konkrétnej zákazky z predlože-

ných elektronických katalógov, dátum a čas, kedy 

má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvo-

renie ponúk prispôsobených požiadavkám konkrét-

nej zákazky a dá uchádzačom možnosť nepovoliť 

výber informácií, verejný obstarávateľ musí počítať 

s dostatočným časovým obdobím medzi oznámením 

úmyslu vybrať informácie na vytvorenie ponúk a 

skutočným výberom týchto informácií a pred zada-

ním zákazky predloží vybrané informácie uchádza-

čovi, ktorý povolil ich výber, aby potvrdil, že takto 

vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby alebo po-

žiadal o odstránenie vecných chýb. 

(9) Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody 

verejný obstarávateľ nevyžaduje od hospodárskeho sub-

jektu alebo hospodárskych subjektov, ktoré sú zmluvnou 

stranou rámcovej dohody, doklady na preukázanie spl-

nenia podmienok účasti, ak ich má k dispozícii z postupu 

verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej 

dohody. 
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HARMADIK FEJEZET 

Beszerző által meghirdetett  

értékhatár feletti beszerzések 

 

84. § 

A beszerző az értékhatár feletti beszerzés meghirdetése-

kor köteles a Második fejezet szerinti eljárást alkal-

mazni, hacsak a jelen fejezet másként nem rendelkezik. 

 

  TRETIA HLAVA 

Zadávanie nadlimitných  

zákaziek obstarávateľom 

 

§ 84 

Obstarávateľ je povinný použiť na zadávanie nadlimit-

nej zákazky postup podľa druhej hlavy, ak nie je v tejto 

hlave ustanovené inak. 

 

85. § 

(1) Az értékhatár feletti beszerzések meghirdetésének 

eljárása nem alkalmazandó 

a) víz vásárlása esetén, ha azt olyan beszerző hirdeti 

meg, aki a 9. § 4. bek. szerinti tevékenységek közül 

legalább az egyikkel foglalkozik, 

b) energia vagy energia előállítására használt tüzelő-

anyag beszerzése esetén, ha azt olyan beszerző hir-

deti meg, aki a 9. § 3. bek. vagy 9. bek. a) és b) pontja 

szerinti tevékenységek közül legalább az egyikkel 

foglalkozik. 

(2) Az értékhatár feletti beszerzések meghirdetésének 

eljárása nem alkalmazandó az áruszállítási, építési mun-

kák kivitelezési vagy szolgáltatásnyújtási beszerzések 

meghirdetésére sem, azzal a feltétellel, hogy legalább az 

átlagos éves forgalom 80%-át a megelőző három évben 

a kapcsolt vállalkozás az ilyen áruszállításokkal, építési 

munkákkal vagy szolgáltatások olyan cégeknek való 

nyújtásával érte el, amelyek kapcsolt vállalkozásnak mi-

nősülnek, és amelyeket 

a) a beszerző a kapcsolt vállalkozástól szerez be, 

b) a több beszerző társulásával, a 9. § 3–9. bek. sze-

rinti valamelyik tevékenység végzésére létrehozott 

jogi személy szerez be, amely ezen beszerzők vala-

melyikének kapcsolt vállalkozásának minősül. 

(3) A beszerző általi beszerzések vonatkozásában a kap-

csolt vállalkozás az a jogi személy, amely vonatkozásá-

ban konszolidált éves beszámoló készítési kötelezett-

sége áll fenn külön jogszabályi előírás szerint,59) vagy 

amely felett beszerző közvetlenül vagy közvetve meg-

határozó befolyást képes gyakorolni a 9. § 1. bek. a) 

pontja szerint, vagy amely a beszerző felett gyakorol 

döntő befolyást, vagy amely a beszerzővel együtt másik 

jogi személy döntő befolyása alatt áll tulajdonjog, pénz-

ügyi részesedés vagy irányítási szabályozás miatt. 

(4) Ha az átlagos éves forgalom a kapcsolt vállalkozás-

ban az előző három évben nem mutatható ki a 2. bekez-

dés szerint az alapítás időpontja vagy a tevékenység 

megkezdése miatt, elsősorban a vállalkozási tervek sze-

rinti feltételezett forgalmat kell kimutatni.  

(5) Ha több mint egy kapcsolt vállalkozás szállít azonos 

vagy hasonló árut, teljesít azonos vagy hasonló építési 

beruházást, vagy nyújt azonos vagy hasonló szolgálta-

  § 85 

(1) Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepou-

žijú 

a) na nákup vody, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý 

vykonáva aspoň jednu z činností podľa § 9 ods. 4, 

b) na dodávku energie alebo palív na výrobu energie, 

ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň 

jednu z činností podľa § 9 ods. 3 alebo ods. 9 písm. 

a) a b). 

(2) Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepou-

žijú ani na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na us-

kutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb 

za predpokladu, že minimálne 80% priemerného roč-

ného obratu dosiahnutého prepojeným podnikom za 

predchádzajúce tri roky tvorí poskytovanie takýchto do-

dávok tovaru, stavebných prác alebo služieb podnikom, 

s ktorými je prepojený a ktoré zadáva 

a) obstarávateľ prepojenému podniku, 

b) právnická osoba založená viacerými obstaráva-

teľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 9 

ods. 3 až 9 podniku, ktorý je prepojený s jedným z 

týchto obstarávateľov. 

(3) Prepojený podnik na účely zadávania zákaziek ob-

starávateľom je právnická osoba, ktorej účtovná zá-

vierka je konsolidovaná s účtovnou závierkou obstará-

vateľa podľa osobitného predpisu,59) alebo právnická 

osoba, na ktorú má obstarávateľ priamy alebo nepriamy 

rozhodujúci vplyv podľa § 9 ods. 1 písm. a) alebo práv-

nická osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na obstaráva-

teľa, alebo právnická osoba, ktorá spolu s obstarávate-

ľom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej 

osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo 

pravidiel, ktorými sa riadi. 

(4) Ak priemerný ročný obrat prepojeného podniku za 

predchádzajúce tri roky nemožno preukázať podľa od-

seku 2 z dôvodu jeho založenia alebo začatia vykonáva-

nia činnosti, preukáže sa predpokladaným obratom 

najmä prostredníctvom podnikateľských plánov. 

(5) Ak tie isté alebo porovnateľné dodávky tovaru, sta-

vebné práce alebo služby poskytuje viac ako jeden pre-

pojený podnik, vezme sa do úvahy celkový obrat z po-

skytovania dodávok tovaru, stavebných prác alebo slu-

žieb týmito prepojenými podnikmi. 

(6) Ak ide o právnickú osobu, ktorá bola založená vý-

lučne obstarávateľmi na vykonávanie niektorej činnosti 
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tást, a kapcsolt vállalkozások által teljesített szolgáltatá-

sokból vagy árubeszerzésekből, vagy építési beruházá-

sokból származó teljes forgalmat kell figyelembe venni. 

(6) Ha olyan jogi személyről van szól, melyet kizárólag 

a beszerzők alapítottak a 9. § 3–9. bek. szerinti valame-

lyik tevékenység végzésére, legalább hároméves időtar-

tamra, és a társasági szerződés meghatározza, hogy a be-

szerzők, akik az alapítói, legalább hároméves időtar-

tamra tagjai is maradnak, az értékhatár feletti beszerzé-

sek meghirdetésének eljárása nem alkalmazandó az áru-

szállítási, építési munkálatok kivitelezési és szolgálta-

tásnyújtási beszerzések meghirdetésére, amelyeket 

a) ez a jogi személy ítél oda ezen beszerzők egyiké-

nek vagy 

b) a beszerző ítél oda ennek a jogi személynek, mint 

a jogi személy egyik alapítója. 

 

podľa § 9 ods. 3 až 9 na obdobie najmenej troch rokov a 

spoločenská zmluva určuje, že obstarávatelia, ktorí sú jej 

zakladateľmi, zostanú jej členmi najmenej na obdobie 

troch rokov, postupy zadávania nadlimitných zákaziek 

sa nepoužijú na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, 

na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie 

služieb, ktoré 

a) zadáva táto právnická osoba jednému z týchto ob-

starávateľov alebo 

b) zadáva obstarávateľ ako jeden zo zakladateľov 

tejto právnickej osobe. 

 

86. § 

Egyes áruszállítási ajánlatok értékelése 

(1) A 2–4. bekezdések rendelkezései azokra az ajánla-

tokra vonatkoznak, melyekben a termékek 2. bekezdés 

szerinti része olyan harmadik országokból származik, 

amelyekkel az Európai Unió nem kötött kétoldalú vagy 

többoldalú megállapodást, amely biztosítja a tagorszá-

gok ajánlattevői számára a hasonló és hatékony hozzá-

férést a harmadik országok piacaihoz. 

(2) A beszerző kizárhatja az áruszállítási ajánlatot, ha a 

külön jogszabályok60) szerint harmadik országból szár-

mazó termékek részaránya az ajánlatot képező termékek 

értéke több mint a felét teszi ki. A termékek részarányá-

nak megállapításakor termékként kell figyelembe venni 

a távközlési hálózatok berendezéseiben használt szoft-

vereket is. 

(3) Ha az ajánlatok kiértékelésekor kettő vagy több aján-

lat egyenértékű, előnyt élvez az az ajánlat, amelyet nem 

lehet kizárni a 2. bekezdés szerint, amennyiben az árak 

közötti különbség nem több mint 3%. 

(4) A 3. bekezdés rendelkezése nem alkalmazandó, ha a 

beszerző ennek következtében köteles lenne más mű-

szaki tulajdonságokkal rendelkező árut beszerezni a ko-

rábban beszerzett áruénál, amelyet műszaki problémák 

miatt nem tudna használni az üzemében és karbantartási 

célokra, vagy azért, mert az aránytalanul nagy költsége-

ket okozna neki. 

(5) A termékek részarányába a 2. bekezdés szerint nem 

számítják bele azokat a termékeket, melyek olyan or-

szágból származnak – összhangban az Európai Unió Ta-

nácsának döntésével –, amellyel többoldalú vagy kétol-

dalú megállapodást kötöttek, amely biztosítja a Szlovák 

Köztársaság ajánlattevői számára a hasonló és hatékony 

hozzáférést a harmadik országok piacaihoz, vagy 

amennyiben ez más kötelezettségből következik, mely 

az Európai Uniót vagy a Szlovák Köztársaságot ezzel az 

állammal szemben kötelezi.  

  § 86 

Hodnotenie niektorých ponúk na dodanie tovaru 

(1) Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa vzťahujú na ponuky, 

v ktorých podiel výrobkov podľa odseku 2 pochádza z 

tretieho štátu, s ktorým Európska únia neuzavrela dvoj-

strannú alebo viacstrannú dohodu zabezpečujúcu porov-

nateľný a efektívny prístup dodávateľov z členských štá-

tov na trhy tohto tretieho štátu. 

(2) Obstarávateľ môže vylúčiť ponuku, ak podiel výrob-

kov pochádzajúcich z tretieho štátu podľa osobitného 

predpisu60) predstavuje viac ako polovicu celkovej hod-

noty výrobkov tvoriacich ponuku. Na účely posudzova-

nia podielu výrobkov sa za výrobok považuje aj softvér 

používaný v zariadeniach telekomunikačných sietí. 

(3) Ak sú pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritérií na vy-

hodnotenie ponúk dve alebo viaceré ponuky rovno-

cenné, uprednostní sa ponuka, ktorú nemožno vylúčiť 

podľa odseku 2, ak rozdiel v cenách nie je vyšší ako 3%. 

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak by bol obsta-

rávateľ v dôsledku toho povinný obstarať tovar s tech-

nickými vlastnosťami odlišnými od tovaru skôr získa-

ného, ktorý nemožno použiť z dôvodu technických prob-

lémov v jeho prevádzkarni a údržbe, alebo preto, že by 

mu to spôsobilo neúmerne vysoké náklady. 

(5) Do podielu výrobkov podľa odseku 2 sa nezapočíta-

vajú výrobky pochádzajúce zo štátu, s ktorým sa v sú-

lade s rozhodnutím Rady Európskej únie uzavrela viac-

stranná alebo dvojstranná dohoda, ktorá zaručuje dodá-

vateľom zo Slovenskej republiky porovnateľný a efek-

tívny prístup na trh tohto štátu, alebo ak to vyplýva zo 

záväzkov, ktoré má Európska únia alebo Slovenská re-

publika voči tomuto štátu. 
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A hirdetmények közzététele 

 

87. § 

(1) A közbeszerző rendszeres tájékoztató jellegű hirdet-

mény megjelentetésével jelentheti be a tervezett közbe-

szerzés megvalósításának szándékát. 

(2) A pályázati felhívást következőképpen valósítja 

meg: 

a) pályázati felhívást tartalmazó rendszeres tájékoz-

tató jellegű hirdetménnyel, ha a megrendelést meg-

hívásos versennyel vagy hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos eljárással ítéli oda, 

b) előminősítési rendszer létezéséről szóló hirdet-

ménnyel, ha a megrendelést meghívásos versennyel, 

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljá-

rással, versenypárbeszéddel vagy innovatív partner-

séggel ítéli oda, 

c) a közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítéssel. 

(3) A beszerző annak az érdeklődőnek a kérelmére, aki 

érdeklődést mutat a megrendelés megszerzésére, elekt-

ronikus eszközökön keresztül térítésmentesen korlátlan, 

teljes és közvetlen hozzáférést biztosít a műszaki köve-

telményekhez, melyek rendszeresen szerepelnek az áru-

szállítási, építési munkák kivitelezési vagy szolgáltatás-

nyújtási szerződésekben, vagy elektronikus eszközökön 

keresztül térítésmentesen korlátlan, teljes és közvetlen 

hozzáférést biztosít a műszaki követelményekhez, me-

lyeket azon beszerzés meghirdetése folyamán tervez ér-

vényesíteni, amelyre a pályázati felhívást tartalmazó 

rendszeres tájékoztató jellegű hirdetmény vonatkozik; 

ha a beszerző nem biztosít ilyen hozzáférést a műszaki 

követelményekhez a 20. § 7. bek. vagy a 22. § 4. bek. 

feltüntetett okokból, a szükséges információkat más 

kommunikációs eszközökön teszi térítésmentesen hoz-

záférhetővé. Ha a műszaki követelmények olyan doku-

mentumokból indulnak ki, melyek elektronikus eszkö-

zökön keresztül térítésmentesen, korlátlanul, teljesen és 

közvetlenül hozzáférhetőek, a beszerző feltüntetheti 

ezen dokumentumok hivatkozását. 

(4) Ha kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozó 

beszerzésről van szó, a közbeszerző a szolgáltatások jel-

legére és mennyiségére vonatkozó információkat a köz-

beszerzés eredményéről szóló értesítésben a követke-

zőkre korlátozhatja: 

a) a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozó 

hivatkozás, ha a beszerzést a 98. § 1. bek. d) pontja 

szerint hirdették meg, 

b) terjedelem, amilyenben a pályázati felhívásként 

használt hirdetményben közzétették. 

(5) A közbeszerzés eredményéről szóló értesítésben a 

beszerző megjelölheti azokat az információkat, amelyek 

közzétételre szántak; csak statisztikai célból adják ki 

azokat, egyszerűsített formában. 

  Uverejňovanie oznámení 

 

§ 87 

(1) Obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť 

plánované verejné obstarávanie uverejnením pravidel-

ného informatívneho oznámenia. 

(2) Výzva na súťaž sa realizuje prostredníctvom 

a) pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou 

na súťaž, ak sa zákazka zadáva užšou súťažou alebo 

rokovacím konaním so zverejnením, 

b) oznámenia o existencii kvalifikačného systému, 

ak sa zákazka zadáva užšou súťažou, rokovacím ko-

naním so zverejnením, súťažným dialógom alebo 

inovatívnym partnerstvom, 

c) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. 

(3) Obstarávateľ poskytne na žiadosť záujemcu, ktorý 

prejaví záujem získať zákazku, bezodplatne neobme-

dzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektro-

nických prostriedkov k technickým požiadavkám pravi-

delne uvádzaným v zmluvách na dodanie tovaru, usku-

točnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 

alebo bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup 

prostredníctvom elektronických prostriedkov k technic-

kým požiadavkám, ktoré plánuje uplatniť pri zadávaní 

zákazky, na ktorú sa vzťahuje pravidelné informatívne 

oznámenie s výzvou na súťaž; ak obstarávateľ nepo-

núkne k technickým požiadavkám takýto prístup z dô-

vodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, sprís-

tupní bezodplatne požadované informácie inými pro-

striedkami komunikácie. Ak technické požiadavky vy-

chádzajú z dokumentov, ktoré sú dostupné elektronicky 

prostredníctvom bezodplatného neobmedzeného, úpl-

ného a priameho prístupu, obstarávateľ môže uviesť od-

kaz na tieto dokumenty. 

(4) Ak ide o zákazky na výskumné a vývojové služby, 

informácie týkajúce sa povahy a množstva služieb môže 

obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstará-

vania obmedziť na 

a) odkaz na výskumné a vývojové služby, ak zákazka 

bola zadaná podľa § 98 ods. 1 písm. d), 

b) rozsah, v akom sa uverejnili v oznámení použitom 

ako výzva na súťaž. 

(5) V oznámení o výsledku verejného obstarávania môže 

obstarávateľ označiť informácie, ktoré nie sú určené na 

uverejnenie; v zjednodušenej forme sa poskytujú len na 

štatistické účely. 
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88. § 

(1) Ha a pályázati felhívást a beszerző a pályázati felhí-

vást tartalmazó rendszeres tájékoztató jellegű hirdet-

ménnyel valósítja meg, az ilyen hirdetményben feltün-

teti 

a) a beszerzés tárgyát képező áruk, építési munkála-

tok vagy szolgáltatások meghatározását, 

b) a tájékoztatást a meghívásos versenyen alapuló 

vagy hirdetménnyel indított tárgyalásos eljárásban 

történő beszerzésről, azok további közzététele nél-

kül, 

c) az írásbeli részvételi kérelem kézbesítésének ha-

táridejét, 

d) minden további adatot és információt, melyet a 

pályázati felhívást tartalmazó rendszeres tájékoztató 

jellegű hirdetményben megkövetelnek. 

(2) A pályázati felhívást tartalmazó rendszeres tájékoz-

tató jellegű hirdetményt a beszerző legkorábban 12 hó-

nappal küldi el közzétételre és legkésőbb 35 nappal a 3. 

bekezdés szerinti felhívás elküldése előtt A pályázati fel-

hívást tartalmazó rendszeres tájékoztató jellegű hirdet-

mény legfeljebb, a közzétételre való elküldés napjától 

számított 12 hónapos időszakra vonatkozik. 

(3) A beszerző a részvételi feltételek teljesítésének kiér-

tékelése előtt egyszerre elküld egy felhívást az összes ér-

deklődőnek, aki részvételi szándékát a pályázati felhí-

vást tartalmazó rendszeres tájékoztató jellegű hirdet-

mény alapján jelezte a meghívásos versenyben vagy a 

hirdetménnyel indított tárgyalásos eljárásban, hogy a be-

szerző által meghatározott határidőn belül ismét erősít-

sék meg részvételi szándékukat, és egyidejűleg erre a ha-

táridőre nyújtsák be a részvételi feltételek teljesítését 

igazoló okmányokat, melyek a pályázati felhívást tartal-

mazó rendszeres tájékoztató jellegű hirdetményben van-

nak feltüntetve, a beszerzés tárgyáról szóló részletes in-

formációk alapján. A felhívás elsősorban a következőket 

tartalmazza:  

a) a beszerzés tárgyának fajtáját és mennyiségét, be-

leértve az ismételt beszerzések lehetőségét is, és 

amennyiben az lehetséges, a becsült határidőt, mely 

alatt az ismételt beszerzés megvalósítható; a beszer-

zés tárgyának fajtáját és mennyiségét, és amennyi-

ben az lehetséges, a becsült határidőt, mely folyamán 

a későbbi áruszállítási, építési munka-kivitelezési 

vagy szolgáltatásnyújtási versenyfelhívások nyilvá-

nosságra hozatalra kerülnek, 

b) annak megjelölését, hogy meghívásos versenyről 

vagy nyilvános hirdetménnyel induló tárgyalásos el-

járásról van-e szó, 

c) az áruszállítás, az építési munka vagy szolgáltatás-

nyújtás megkezdésének vagy befejezésének dátu-

mát, 

  § 88 

(1) Ak výzvu na súťaž obstarávateľ realizuje prostred-

níctvom pravidelného informatívneho oznámenia s vý-

zvou na súťaž, takéto oznámenie obsahuje 

a) vymedzenie tovaru, stavebných prác alebo slu-

žieb, ktoré budú predmetom zákazky, 

b) informáciu o zadávaní zákazky užšou súťažou 

alebo rokovacím konaním so zverejnením bez 

ďalšieho uverejnenia výzvy na súťaž, 

c) lehotu na doručenie písomného vyjadrenia záujmu 

o účasť, 

d) všetky ďalšie údaje a informácie vyžadované v 

pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na 

súťaž. 

(2) Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na sú-

ťaž obstarávateľ pošle na uverejnenie najskôr 12 mesia-

cov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania výzvy 

podľa odseku 3. Pravidelné informatívne oznámenie s 

výzvou na súťaž sa vzťahuje najviac na obdobie 12 me-

siacov odo dňa jeho odoslania na uverejnenie. 

(3) Obstarávateľ pred vyhodnotením splnenia podmie-

nok účasti súčasne pošle všetkým záujemcom, ktorí vy-

jadrili záujem o účasť v užšej súťaži alebo v rokovacom 

konaní so zverejnením na základe pravidelného oznáme-

nia s výzvou na súťaž, výzvu, aby opätovne potvrdili 

svoj záujem v lehote určenej obstarávateľom a súčasne 

v tejto lehote predložili doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti uvedené v pravidelnom informatív-

nom oznámení s výzvou na súťaž na základe podrob-

ných informácií o predmete zákazky. Výzva obsahuje 

najmä 

a) povahu a množstvo predmetu zákazky vrátane 

uplatnenia možnosti opakovaných zákaziek, a ak je 

to možné, predpokladanú lehotu, do ktorej možno 

opakovanú zákazku uskutočniť; povahu a množstvo 

predmetu zákazky, a ak je to možné, predpokladaný 

dátum uverejnenia neskorších oznámení o súťažiach 

na dodávku tovaru, na uskutočnenie stavebných prác 

alebo na poskytnutie služieb, 

b) označenie, či ide o užšiu súťaž alebo rokovacie 

konanie so zverejnením, 

c) dátum začatia alebo dátum skončenia dodania to-

varu, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnu-

tia služieb, 

d) odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné 

podklady dostupné podľa § 43 ods. 1, 

e) adresu určenú na vyžiadanie súťažných podkla-

dov, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých má byť žia-

dosť vypracovaná, ak obstarávateľ neponúka prístup 

k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov 

uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo sú-

ťažné podklady neboli už inak dostupné, 
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d) a honlap címének hivatkozását, amelyen hozzáfér-

hetőek a pályázati háttéranyagok a 43. § 1. bek. sze-

rint, 

e) a pályázati háttéranyagok kikérésének címét, va-

lamint a nyelvet vagy nyelveket, melyeken a kér-

vényt ki kell dolgozni, ha a beszerző nem nyújt hoz-

záférést a pályázati háttéranyagokhoz 43. § 1. bek. 

szerint, a 20. § 7. bek vagy a 22. § 4. bek. feltüntetett 

okokból vagy a pályázati háttéranyagok nem voltak 

más módon hozzáférhetővé téve, 

f) a versenyben való részvételi kérelmek benyújtásá-

nak címét és határidejét, valamint a nyelvet vagy 

nyelveket, melyeken a kérvényeket be kell nyújtani, 

g) a beszerző címét, 

h) a részvételi feltételeket és az ezek igazolására 

meghatározott okmányok meghatározását, valamint 

további, a beszerző által megkövetelt információk és 

okmányok meghatározását, 

i) a beszerzés megjelölését; vétel, lízing, bérlés vagy 

áruvásárlás részletfizetésre, vagy ezek bármilyen 

kombinációja, 

j) az ajánlatok kiértékelésére használat kritériumok 

relatív súlyozását vagy a kritériumok fontosságának 

csökkenő sorrendjét, ha ez nincs feltüntetve a pályá-

zati felhívást tartalmazó rendszeres tájékoztató jel-

legű hirdetményben, a pályázati háttéranyagokban, 

az ajánlatok benyújtására való felhívásban vagy a 

tárgyalásra való felhívásban, 

k) további szükséges információkat. 

(4) A beszerző, legkésőbb a 3. bekezdés szerinti felhívás 

elküldésének napján, a pályázati háttéranyagokat megje-

lenteti a profiljában. 

(5) A beszerző egyúttal írásban felszólítja az érdeklődő-

ket az ajánlatok benyújtására, akik a 3. bekezdés szerinti 

felhívás alapján a beszerző által megszabott határidőre 

benyújtották a részvételi feltételek teljesítését igazoló 

okmányokat és a megkövetelt részvételi feltételeket tel-

jesítették is. A pályázati felhívás tartalmazza a 93. § 2. 

és 3. bek. szerinti alaki kellékeket, kivéve azokat az alaki 

kellékeket, melyeket a beszerző már a 3. bekezdés sze-

rinti felhívásban megkövetelt. 

(6) A beszerző a meghívásos verseny eljárási feltételei-

hez vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

eljárás eljárási feltételeihez igazodik, attól függően, 

hogy a pályázati felhívást tartalmazó rendszeres tájékoz-

tató jellegű hirdetményben melyik eljárást határozta 

meg. 

(7) Ha a beszerző úgy dönt, hogy további beszerzéseket 

nem fog meghirdetni abban az időszakban amelyre a pá-

lyázati felhívást tartalmazó rendszeres tájékoztató jel-

legű hirdetmény vonatkozik, feltünteti ezt a közbeszer-

zés eredményéről szóló értesítésben. 

 

f) adresu a lehotu na predloženie žiadostí o účasť v 

súťaži, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých musia 

byť žiadosti predložené, 

g) adresu obstarávateľa, 

h) uvedenie podmienok účasti a dokladov určených 

na ich preukázanie a ďalších informácií a dokumen-

tov vyžadovaných obstarávateľom, 

i) označenie zákazky; kúpa, lízing, prenájom alebo 

kúpa tovaru na splátky alebo akákoľvek ich kombi-

nácia, 

j) relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnote-

nie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, 

ak nie je uvedené v pravidelnom informatívnom 

oznámení s výzvou na súťaž, v súťažných podkla-

doch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo vo vý-

zve na rokovanie, 

k) ďalšie potrebné informácie. 

(4) Obstarávateľ uverejní súťažné podklady v profile 

najneskôr v deň odoslania výzvy podľa odseku 3. 

(5) Obstarávateľ súčasne písomne vyzve na predklada-

nie ponúk záujemcov, ktorí na základe výzvy podľa od-

seku 3 v lehote určenej obstarávateľom predložili do-

klady na preukázanie splnenia podmienok účasti a vyža-

dované podmienky účasti splnili. Výzva na predkladanie 

ponúk obsahuje náležitosti podľa § 93 ods. 2 a 3, okrem 

náležitostí, ktoré obstarávateľ vyžadoval už vo výzve 

podľa odseku 3. 

(6) Obstarávateľ sa riadi postupom ustanoveným pre už-

šiu súťaž alebo postupom ustanoveným pre rokovacie 

konanie so zverejnením v závislosti od toho, ktorý po-

stup určil v pravidelnom informatívnom oznámení s vý-

zvou na súťaž. 

(7) Ak sa obstarávateľ rozhodne, že ďalšie zákazky už 

nebude zadávať počas obdobia, na ktoré sa pravidelné 

informatívne oznámenie s výzvou na súťaž vzťahuje, 

uvedie to v oznámení o výsledku verejného obstaráva-

nia. 
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Az előminősítési rendszer 

 

§ 89 

(1) A beszerző létrehozhatja és üzemeltetheti az ajánlat-

tevők előminősítési rendszerét. Az a beszerző, aki létre-

hozta és üzemelteti az előminősítési rendszert, lehetővé 

teszi a gazdasági szereplők számára, hogy részvételi ké-

relmükkel bármikor kérelmezhessék minősítésüket. 

(2) Az előminősítési rendszert, mely különféle minősí-

tési fokozatokat foglalhat magába, objektív feltételrend-

szer alapján és a beszerző által meghatározott szabályok 

szerint kell vezetni, amelyek elsősorban a rendszerbe 

való bekerülés minősítésének feltételeit, a minősítés 

rendszeres aktualizálásának feltételeit és a rendszer ér-

vényességi idejét tartalmazzák. Amennyiben az előmi-

nősítési rendszer vezetésének követelményei és szabá-

lyai műszaki követelményeket tartalmaznak, azokat a 

42. § szerint kell érvényesíteni. A követelményeket és a 

szabályokat szükség szerint lehet aktualizálni. 

(3) Az előminősítési rendszer 2. bekezdés szerinti krité-

riumaihoz és szabályaihoz való hozzáférést, beleértve 

azok aktualizálását is, a beszerző a 43. § 1–4. bek. szerint 

biztosítja; az azok aktualizálásáról szóló információt ha-

ladéktalanul, írásban közli az összes előminősített aján-

lattevővel. Ha a beszerző megállapítja, hogy a más sze-

mély által használt előminősítési rendszer megegyezik 

az ő követelményeivel, írásban tudatja az előminősített 

ajánlattevőkkel ennek a személynek a megnevezését. 

(4) A beszerző írásbeli jegyzéket vezet az előminősített 

ajánlattevőkről, mely kategóriákra osztható a beszerzé-

sek típusai szerint, amelyekre az előminősítés érvényes. 

(5) A beszerző tájékoztatja döntéséről azt a gazdasági 

szereplőt, aki kérvényezte előminősítését, hogy beso-

rolta-e őt az előminősítési rendszerbe, éspedig legké-

sőbb a kérvény kézbesítésének napjától számított hat hó-

napon belül. Ha a beszerző a kérvény kézbesítésének 

napjától számított négy hónaptól hosszabb határidőn be-

lül hoz döntést, a kérvény kézbesítésének napjától szá-

mított két hónapon belül tájékoztatnia kell a gazdasági 

szereplőt, aki előminősítését kérvényezte, az okokról, 

melyek feljogosítják őt ennek a határidőnek a meghosz-

szabbítására és a határidőről, amelyre a kérvény elfoga-

dásáról vagy elutasításáról dönteni fog. 

(6) A beszerző, legkésőbb 15 napon belül a döntés meg-

hozatala után tájékoztatja kérvényének elutasításáról a 

gazdasági szereplőt, aki előminősítését kérvényezte, és 

feltünteti az elutasítás okait a 3. bekezdés szerint. 

(7) A beszerző, aki előminősítési rendszert hoz létre és 

üzemeltet, csak azokból az okokból fejezheti be az aján-

lattevő előminősítését, amelyek az előminősítési rend-

szer kritériumaiból következnek a 2. bekezdés szerint. 

Az előminősítés befejezésének szándékát és annak in-

doklását a beszerző előre, írásban közli az előminősített 

  Kvalifikačný systém 

 

§ 89 

(1) Obstarávateľ môže zriadiť a prevádzkovať kvalifi-

kačný systém dodávateľov. Obstarávateľ, ktorý zriadil 

alebo prevádzkuje kvalifikačný systém, umožní hospo-

dárskym subjektom, aby mohli kedykoľvek požiadať o 

kvalifikáciu žiadosťou o účasť. 

(2) Kvalifikačný systém, ktorý môže zahŕňať rôzne kva-

lifikačné stupne, musí byť vedený na základe objektív-

nych kritérií a pravidiel určených obstarávateľom, ktoré 

obsahujú najmä podmienky kvalifikácie do systému, 

podmienky prevádzky systému, podmienky pravidel-

ných aktualizácií kvalifikácie a dobu platnosti systému. 

Ak kritériá a pravidlá vedenia kvalifikačného systému 

obsahujú technické požiadavky, tie sa uplatnia podľa § 

42. Kritériá a pravidlá možno aktualizovať podľa po-

treby. 

(3) Prístup ku kritériám a pravidlám kvalifikačného sys-

tému podľa odseku 2 vrátane ich aktualizácie obstaráva-

teľ poskytne podľa § 43 ods. 1 až 4; informáciu o ich 

aktualizácii bezodkladne písomne oznámi aj všetkým 

kvalifikovaným dodávateľom. Ak obstarávateľ zistí, že 

kvalifikačný systém používaný inou osobou sa zhoduje 

s jeho požiadavkami, písomne oznámi kvalifikovaným 

dodávateľom názov tejto osoby. 

(4) Obstarávateľ vedie písomný register kvalifikova-

ných dodávateľov, ktorý môže byť rozdelený do kategó-

rií podľa typu zákazky, pre ktorý je kvalifikácia platná. 

(5) Obstarávateľ informuje hospodársky subjekt, ktorý 

požiadal o kvalifikáciu, o svojom rozhodnutí týkajúcom 

sa jeho zaradenia do kvalifikačného systému najneskôr 

do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Ak ob-

starávateľ rozhodne v lehote dlhšej ako štyri mesiace 

odo dňa doručenia žiadosti, musí v priebehu dvoch me-

siacov odo dňa doručenia žiadosti informovať hospodár-

sky subjekt, ktorý požiadal o kvalifikáciu, o dôvodoch 

oprávňujúcich ho na predĺženie tejto lehoty a o termíne, 

v ktorom rozhodne o prijatí alebo zamietnutí jeho žia-

dosti. 

(6) Obstarávateľ informuje hospodársky subjekt, ktorý 

požiadal o kvalifikáciu, o zamietnutí jeho žiadosti naj-

neskôr do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia obstaráva-

teľa o zamietnutí jeho žiadosti s uvedením dôvodu podľa 

odseku 3. 

(7) Obstarávateľ, ktorý zriadi a prevádzkuje kvalifi-

kačný systém, môže ukončiť kvalifikáciu dodávateľa len 

z dôvodov, ktoré vyplývajú z kritérií pre kvalifikačný 

systém podľa odseku 2. Úmysel ukončiť kvalifikáciu 

obstarávateľ vopred písomne oznámi kvalifikovanému 

dodávateľovi spolu s odôvodnením minimálne 15 dní 

pred dňom ukončenia jeho kvalifikácie. 
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ajánlattevővel legkevesebb 15 nappal az ajánlattevő elő-

minősítésének befejezése előtt. 

(8) Ha a beszerző az előminősítési kérvénnyel, az előmi-

nősítés aktualizálásával vagy az előminősítési rendszer-

ben már megszerzett előminősítés megtartásával kap-

csolatban illeték fizetését követeli meg, annak összegét 

ennek a feladatnak a valós költségeivel arányosan kell 

megállapítani; a költségeket a beszerző köteles igazolni. 

 

(8) Ak obstarávateľ vyžaduje v súvislosti so žiadosťou o 

kvalifikáciu, aktualizáciou kvalifikácie alebo zachova-

ním už získanej kvalifikácie v rámci kvalifikačného sys-

tému poplatok, jeho výška musí byť určená proporčne 

vo vzťahu k skutočne vynaloženým nákladom v spojení 

s týmto úkonom; náklady je obstarávateľ povinný preu-

kázať. 

 

90. § 

(1) Az előminősítési rendszer létrehozását a minősítési 

rendszerről szóló hirdetmény tárgyává kell tenni. A hir-

detményből egyértelműnek kell lenni az előminősítési 

rendszer céljának, az üzemeltetést érintő szabályokhoz 

való hozzáférés megszerzésének módjának és érvényes-

ségi idejének. 

(2) Az előminősítési rendszer érvényességi idejének vál-

tozását a beszerző jelenti a kiadóhivatalnak és a hivatal-

nak, az előminősítési rendszer létezéséről szóló értesí-

téssel. Ha az előminősítési rendszer befejezéséről van 

szó, a beszerző ezt a tényt jelenti a kiadóhivatalnak és a 

hivatalnak, a közbeszerzés eredményéről szóló értesítés-

sel. 

(3) Az érdeklődők kiválasztásának céljaira, konkrét 

megrendelések odaítélésekor, melyek az előminősítési 

rendszerről szóló értesítés tárgyát képezik, a beszerző a 

89. § 1–4. bek. szerint előminősíti a gazdasági szereplő-

ket és az így előminősített ajánlattevőkre a meghívásos 

verseny, közzététellel induló tárgyalásos eljárás, ver-

senypárbeszéd vagy innovatív partnerség kiválasztási 

szabályait alkalmazza. 

(4) Ha az előminősítési rendszer létezéséről szóló értesí-

tés egyben pályázati felhívás is, a konkrét megrendelé-

seket, melyek ennek az értesítésnek tárgyát képezik, a 

meghívásos verseny eljárása, közzététellel induló tár-

gyalásos eljárás eljárása, versenypárbeszéd eljárása 

vagy innovatív partnerség eljárása szerint ítélendők oda, 

melyek során az összes érdeklődőt a már előminősített 

ajánlattevők közül választják ki. 

 

  § 90 

(1) Zriadenie kvalifikačného systému musí byť predme-

tom oznámenia o existencii kvalifikačného systému. Z 

oznámenia musí byť zrejmý účel kvalifikačného sys-

tému, spôsob získania prístupu k pravidlám týkajúcim sa 

jeho prevádzky a doba jeho platnosti. 

(2) Zmenu doby platnosti kvalifikačného systému obsta-

rávateľ oznamuje publikačnému úradu a úradu oznáme-

ním o existencii kvalifikačného systému. Ak ide o ukon-

čenie kvalifikačného systému, obstarávateľ túto skutoč-

nosť oznamuje publikačnému úradu a úradu oznámením 

o výsledku verejného obstarávania. 

(3) Na účely výberu záujemcov pri zadávaní konkrét-

nych zákaziek, ktoré sú predmetom oznámenia o kvali-

fikačnom systéme, obstarávateľ kvalifikuje hospodárske 

subjekty podľa § 89 ods. 1 až 4 a na takto kvalifikova-

ných dodávateľov uplatní pravidlá výberu užšej súťaže, 

rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu 

alebo inovatívneho partnerstva. 

(4) Ak oznámenie o existencii kvalifikačného systému je 

výzvou na súťaž, konkrétne zákazky, ktoré sú predme-

tom tohto oznámenia, sa zadávajú postupom užšej sú-

ťaže, postupom rokovacieho konania so zverejnením, 

postupom súťažného dialógu alebo postupom inovatív-

neho partnerstva, v ktorom sa všetci uchádzači vyberajú 

už z kvalifikovaných dodávateľov. 

 

91. § 

A nyilvános versenypályázat 

(1) A beszerző a nyilvános versenypályázat során az 66. 

§ szerint jár el, kivéve a 66. § 2. bek. b) pontját és 5. bek. 

b) pontját. A beszerző használhatja az 66. § 8. bek. sze-

rinti eljárást. 

(2) Ha a beszerző rendszeres tájékoztató jellegű értesí-

tést jelentetett meg legkorábban 12 hónappal és legké-

sőbb 35 nappal a közbeszerzés megindításáról szóló hir-

detmény elküldésének napja előtt, és a rendszeres tájé-

koztató jellegű értesítés tartalmazza az összes szükséges 

adatot és információt, és ha rendelkezésre állnak a rend-

szeres tájékoztató jellegű értesítés megjelentetésének 

idején, az ajánlattételi határidő legkevesebb 15 nap a 

  § 91 

Verejná súťaž 

(1) Obstarávateľ postupuje pri verejnej súťaži podľa § 

66 okrem § 66 ods. 2 písm. b) a ods. 5 písm. b). Obsta-

rávateľ môže použiť postup podľa § 66 ods. 8. 

(2) Ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne 

oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred 

dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obsta-

rávania a pravidelné informatívne oznámenie obsahuje 

všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii 

v čase, keď sa pravidelné informatívne oznámenie uve-

rejňuje, lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní 

odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného ob-

starávania publikačnému úradu. 
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közbeszerzés megindításáról szóló hirdetmény kiadóhi-

vatalnak történt elküldése napjától számítva. 

(3) Ha a beszerző nem nyújt hozzáférést a pályázati hát-

téranyagokhoz 43. § 1. bek. szerint, a 20. § 7. bek vagy 

a 22. § 4. bek. feltüntetett okokból, és azzal a feltétellel, 

hogy a 2. bekezdés szerint rendszeres tájékoztató jellegű 

értesítést jelentetett meg, az ajánlattételi határidő legke-

vesebb 20 nap a közbeszerzés megindításáról szóló hir-

detmény kiadóhivatalnak történt elküldése napjától szá-

mítva. 

(4) Ha a beszerző meghatározza a részvételi feltételeket, 

azok teljesítését a 40. § szerint bírálja el. A ki nem zárt 

érdeklődők ajánlatait az 53. § szerint kell kiértékelni. 

 

(3) Ak obstarávateľ neponúka prístup k súťažným pod-

kladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 

ods. 7 alebo § 22 ods. 4, a za predpokladu, že uverejnil 

pravidelné informatívne oznámenie podľa odseku 2, le-

hota na predkladanie ponúk je najmenej 20 dní odo dňa 

odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstaráva-

nia publikačnému úradu. 

(4) Ak obstarávateľ určí podmienky účasti, ich splnenie 

posúdi podľa § 40. Ponuky uchádzačov, ktorí neboli vy-

lúčení, sa vyhodnocujú podľa § 53. 

 

A meghívásos verseny 

 

92. § 

(1) A meghívásos versenyt korlátlan számú gazdasági 

szereplő számára hirdetik meg, akik benyújthatják a 

részvételi feltételek igazolásához szükséges okmányo-

kat. A beszerző objektív és megkülönböztetés-mentes 

szabályok alapján korlátozhatja az érdeklődők számát, 

akiket ajánlattételre szólít fel, úgy, hogy lehetővé tegye 

a gazdasági versenyt. A második mondat szerinti a sza-

bályok a beszerző objektív szükségletéből indulnak ki, 

hogy az érdeklődők számát olyan szintre csökkentse, 

amelyet az a szükséglet indokol, hogy a beszerzés jel-

lege és a megvalósításához rendelkezésre álló források 

kiegyensúlyozottak legyenek. 

(2) A pályázati felhívásként használt hirdetményben a 

beszerző egyebek mellett meghatározza a részvételi ké-

relmek benyújtásának határidejét, a részvételi feltétele-

ket, ha azok meghatározandók, az érdeklődők számának 

korlátozására szolgáló objektív és megkülönböztetés-

mentes szabályokat, azok minimális számát, és ha az 

megfelelő, azok maximális számát, ha az érvényesí-

tendő. 

(3) A részvételi kérelmek benyújtásának határideje nem 

lehet kevesebb, mint 30 nap, a pályázati felhívásként 

használt értesítő, kiadóhivatalnak történ elküldésének 

napjától számítva, vagy nem lehet kevesebb, mint 30 

nap, az érdeklődés ismételt megerősítésére felszólító fel-

hívás elküldésének napjától számítva, ha a pályázati fel-

hívást, pályázati felhívást tartalmazó rendszeres tájékoz-

tató jellegű értesítés formájában valósítják meg; a rész-

vételi kérelmek benyújtásának határideje nem lehet 15 

napnál rövidebb. 

 

  Užšia súťaž 

 

§ 92 

(1) Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet 

hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady 

vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

Obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskri-

minačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, kto-

rých vyzve na predloženie ponuky tak, aby umožnil hos-

podársku súťaž. Pravidlá podľa druhej vety vychádzajú 

z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujem-

cov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť 

charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho 

uskutočnenie. 

(2) V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstaráva-

teľ okrem iného určí lehotu na predloženie žiadostí o 

účasť, podmienky účasti, ak sa určujú, objektívne a ne-

diskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujem-

cov, ich minimálny počet a ak je to vhodné, ich maxi-

málny počet, ak sa uplatňuje. 

(3) Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť 

kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia použi-

tého ako výzva na súťaž publikačnému úradu alebo 30 

dní odo dňa odoslania výzvy na opätovné potvrdenie zá-

ujmu, ak sa výzva na súťaž realizuje prostredníctvom 

pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na 

účasť; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť 

kratšia ako 15 dní. 

 

93. § 

(1) Az ajánlattételi felhívás során a beszerző a 68. § 1. 

bek. szerint jár el. 

(2) A pályázati felhívás tartalmazza 

  § 93 

(1) Pri výzve na predkladanie ponúk obstarávateľ postu-

puje podľa § 68 ods. 1. 

(2) Výzva na predkladanie ponúk obsahuje 

a) odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné 

podklady dostupné podľa § 43 ods. 1, 
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a) a honlap címének hivatkozását, amelyen a pályá-

zati háttéranyagok hozzáférhetőek a 43. § 1. bek. sze-

rint, 

b) az ajánlatok benyújtásának határidejét, a címet, 

ahová az ajánlatok benyújtandók, a nyelvet, vagy 

nyelveket, melyeken az ajánlatok benyújthatók, 

c) az összes dokumentum feltüntetését, melyeket be 

kell nyújtani, 

d) a megjelentetett pályázati felhívásként használt 

hirdetmény hivatkozását, 

e) az ajánlatok kiértékelésére használt egyes kritéri-

umok relatív súlyozását vagy a kritériumok csök-

kenő fontossági sorrendjét, ha ez nincs feltüntetve a 

pályázati felhívásként használt hirdetményben vagy 

a pályázati háttéranyagokban, 

f) további szükséges információkat. 

(3) Ha a beszerző nem nyújt hozzáférést a pályázati hát-

téranyagokhoz 43. § 1. bek. szerint, a 20. § 7. bek. vagy 

a 22. § 4. bek. feltüntetett okokból, vagy a pályázati hát-

téranyagok nem voltak már más módon hozzáférhetővé 

téve, a pályázati háttéranyagok az ajánlattételi felhívás 

mellékletét képezik. 

(4) A beszerző csak akkor határozhatja meg az ajánlatok 

benyújtásának határidejét a kiválasztott érdeklődőkkel 

való megállapodással, ha mindegyiküknek azonos idő 

fog rendelkezésére állnia a felkészülésre és az ajánlatté-

telre. 

(5) Ha nem lehet megállapodást elérni az ajánlattételi ha-

táridőről a 4. bekezdés szerint, a beszerző határozza meg 

a határidőt, amely nem lehet 10 napnál rövidebb, az 

ajánlattételi felhívás elküldésének napjától számítva. 

(6) Ajánlatokat csak az az érdeklődő nyújthat be, aki a 

beszerző felszólított az ajánlat benyújtására. 

 

b) lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa 

ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých 

možno predkladať ponuky, 

c) uvedenie všetkých dokumentov, ktoré sa majú 

predložiť, 

d) odkaz na uverejnené oznámenie použité ako vý-

zva na súťaž, 

e) relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnote-

nie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, 

ak nie je uvedené v oznámení použitom ako výzva 

na súťaž alebo v súťažných podkladoch, 

f) ďalšie potrebné informácie. 

(3) Ak obstarávateľ neponúka prístup k súťažným pod-

kladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 

ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súťažné podklady neboli 

už inak dostupné, prílohou k výzve na predkladanie po-

núk sú súťažné podklady. 

(4) Obstarávateľ môže určiť lehotu na predkladanie po-

núk dohodou s vybranými záujemcami len vtedy, ak vše-

tci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie po-

núk. 

(5) Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkla-

danie ponúk podľa odseku 4, obstarávateľ určí lehotu, 

ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania 

výzvy na predkladanie ponúk. 

(6) Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého obsta-

rávateľ vyzval na predloženie ponuky. 

 

Hirdetmény közzétételével  

induló tárgyalásos eljárás 

 

94. § 

(1) Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás 

esetén a beszerző kötele a 70. §-t használni. 

(2) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljá-

rást korlátlan számú gazdasági szereplő számára hirdetik 

meg, akik benyújthatják a részvételi feltételek igazolá-

sához szükséges okmányokat. A beszerző objektív és 

megkülönböztetés-mentes szabályok alapján korlátoz-

hatja az érdeklődők számát, akiket ajánlattételre szólít 

fel, úgy, hogy lehetővé tegye a gazdasági versenyt. A 

második mondat szerinti a szabályok a beszerző objektív 

szükségletéből indulnak ki, hogy az érdeklődők számát 

olyan szintre csökkentse, amelyet az a szükséglet indo-

kol, hogy a beszerzés jellege és a megvalósításához ren-

delkezésre álló források kiegyensúlyozottak legyenek. 

  Rokovacie konanie  

so zverejnením 

 

§ 94 

(1) Pri rokovacom konaní so zverejnením obstarávateľ 

nie je povinný použiť § 70. 

(2) Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre 

neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré 

môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie spl-

nenia podmienok účasti. Obstarávateľ môže na základe 

objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť 

počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky 

tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Pravidlá podľa dru-

hej vety vychádzajú z objektívnej potreby obstarávateľa 

znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená 

potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi po-

trebnými na jeho uskutočnenie. 

(3) V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstaráva-

teľ okrem iného určí lehotu na predloženie žiadostí o 

účasť a podmienky účasti, ak sa určujú a objektívne a 
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(3) A pályázati felhívásként használt hirdetményben a 

beszerző egyebek mellett meghatározza a részvételi ké-

relmek benyújtásának határidejét, a részvételi feltétele-

ket, ha azok meghatározandók, az érdeklődők számának 

korlátozására szolgáló objektív és megkülönböztetés-

mentes szabályokat, azok minimális számát, és ha az 

megfelelő, azok maximális számát, ha az érvényesí-

tendő. 

(4) A részvételi kérelmek benyújtásának határideje nem 

lehet kevesebb, mint 30 nap, a hirdetmény közzétételé-

vel induló tárgyalásos eljárásról szóló értesítés, kiadóhi-

vatalnak történ elküldésének napjától számítva, vagy 

nem lehet kevesebb, mint 30 nap, az érdeklődés ismételt 

megerősítésére felszólító felhívás elküldésének napjától 

számítva, ha a pályázati felhívást, pályázati felhívást tar-

talmazó rendszeres tájékoztató jellegű értesítés formájá-

ban valósítják meg; a részvételi kérelmek benyújtásának 

határideje nem lehet 15 napnál rövidebb. 

 

nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujem-

cov, ich minimálny počet a ak je to vhodné, ich maxi-

málny počet, ak sa uplatňuje. 

(4) Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť 

kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia použi-

tého ako výzva na súťaž publikačnému úradu alebo 30 

dní odo dňa odoslania výzvy na opätovné potvrdenie zá-

ujmu, ak sa výzva na súťaž realizuje prostredníctvom 

pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na 

účasť; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť 

kratšia ako 15 dní. 

 

95. § 

(1) Az alapvető ajánlatok benyújtására vonatkozó felhí-

váskor a beszerző a 72. § 1. bek. szerint jár el. 

(2) Az alapvető ajánlatok benyújtására vonatkozó felhí-

vás tartalmazza a 93. § 2. és 3. bek. szerinti alaki kellé-

keket, valamint a tárgyalás helyét és feltételezett idejét. 

(3) Az alapvető ajánlatok benyújtásának határidejét a be-

szerző 93. § 4. és 5. bek. szerint határozza meg. 

(4) Ajánlatot csak az nyújthat be és csak az vehet részt a 

tárgyaláson, akit a beszerző az ajánlat benyújtására fel-

szólított. 

(5) A beszerző tárgyalásokat folytat az érdeklődőkkel a 

benyújtott ajánlatokról, a beszerzés feltételeiről, elsősor-

ban a műszaki, adminisztratív és pénzügyi feltételekről. 

A beszerző köteles a tárgyalások során minden érdek-

lődő számára biztosítani az egyenlő bánásmódot. Tilos 

az oly módon való információnyújtás, amely némely ér-

deklődőt előnyben részesítene. A beszerző, az érdeklődő 

jóváhagyása nélkül nem tehet közzé bizalmas informá-

ciókat, melyekhez folyamán jutott. 

(6) A beszerző a 73. § 3. és 4. bek. szerint is eljárhat, ha 

ezt a lehetőséget feltüntette a pályázati felhívásként 

használt hirdetményben vagy a pályázati háttéranyagok-

ban. 

(7) A beszerző minden tárgyalásról jegyzőkönyvet ké-

szít. 

(8) A beszerző a tárgyaláson résztvevő pályázót értesíti 

a tárgyalás menetéről és az elért haladásról, legkésőbb a 

kérvény kézhezvételének napjától számított 15 napon 

belül. 

(9) A beszerző írásban értesíti a pályázókat a tárgyalások 

befejezéséről és felhívja őket végső ajánlataik benyújtá-

sára. A végső ajánlatok benyújtására vonatkozó felhívás, 

melyet a beszerző egyszerre, írásban küld el a pályázók-

  § 95 

(1) Pri výzve na predkladanie základných ponúk obsta-

rávateľ postupuje podľa § 72 ods. 1. 

(2) Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje 

náležitosti podľa § 93 ods. 2 a 3, miesto a predpokladaný 

termín rokovania. 

(3) Lehotu na predkladanie základných ponúk obstará-

vateľ určí podľa § 93 ods. 4 a 5. 

(4) Ponuku môže predložiť a rokovaní sa môže zúčastniť 

len ten, koho obstarávateľ vyzval na predloženie po-

nuky. 

(5) Obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o predložených 

ponukách, o podmienkach zákazky, najmä o technic-

kých, administratívnych a finančných podmienkach. 

Obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpe-

čiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Za-

kazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by 

zvýhodnil niektorých uchádzačov. Obstarávateľ nesprís-

tupní dôverné informácie, ktoré získal počas rokovania 

bez súhlasu uchádzača. 

(6) Obstarávateľ môže postupovať podľa § 73 ods. 3 a 4, 

ak túto možnosť uviedol v oznámení použitom ako vý-

zva na súťaž alebo v súťažných podkladoch. 

(7) Obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápis-

nicu. 

(8) Obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa zúčas-

tňuje rokovania, informáciu o jeho priebehu a pokroku 

najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti. 

(9) Obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom ukonče-

nie rokovania a vyzve ich na predkladanie konečných 

ponúk. Výzva na predkladanie konečných ponúk, ktorú 

obstarávateľ súčasne písomne pošle uchádzačom, obsa-

huje najmä lehotu na predkladanie konečných ponúk, 
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nak, tartalmazza elsősorban a végső ajánlatok benyújtá-

sának határidejét, a címet, ahová az ajánlatok benyújtan-

dók, a nyelvet, vagy nyelveket, melyeken az ajánlatok 

benyújthatók, valamint az ajánlatok felbontásának he-

lyét, dátumát és időpontját. 

 

adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo ja-

zyky, v ktorých možno predkladať ponuky, miesto, dá-

tum a čas otvárania ponúk. 

 

A versenypárbeszéd 

 

96. § 

(1) A beszerző a versenypárbeszéd során a 74–77. § sze-

rint jár el, kivéve a 74. § 1., 3. és 5. bek., valamint a 77. 

§ 1. és 2. bek. 

(2) Versenypárbeszédet korlátlan számú gazdasági sze-

replő számára hirdetik meg, akik benyújthatják a részvé-

teli feltételek igazolásához szükséges okmányokat. A 

beszerző objektív és megkülönböztetés-mentes szabá-

lyok alapján korlátozhatja az érdeklődők számát, akiket 

a versenypárbeszédben való részvételre szólít fel, úgy 

hogy lehetővé tegye a gazdasági versenyt. A második 

mondat szerinti a szabályok a beszerző objektív szük-

ségletéből indulnak ki, hogy az érdeklődők számát olyan 

szintre csökkentse, amelyet az a szükséglet indokol, 

hogy a beszerzés jellege és a megvalósításához rendel-

kezésre álló források kiegyensúlyozottak legyenek. 

(3) V a pályázati felhívásként használt hirdetményben a 

beszerző elsősorban a 74. § 4. bek. szerinti információ-

kat tünteti fel. 

(4) A részvételi kérelmek benyújtásának határideje nem 

lehet kevesebb, mint 30 nap a pályázati felhívásként 

használt értesítő kiadóhivatalnak történt elküldése nap-

jától számítva; a részvételi kérelmek benyújtásának ha-

tárideje nem lehet 15 napnál rövidebb. 

(5) A versenypárbeszédben való részvételi felhívás első-

sorban a 75. § 2. bek. a)–d) pontjai szerinti alaki kellé-

keket, a megjelentetett pályázati felhívásként használt 

hirdetményre való hivatkozást, az ajánlatok kiértékelé-

sére használt egyes kritériumok relatív súlyozását vagy 

a kritériumok csökkenő fontossági sorrendjét tartal-

mazza, ha ezek nincsenek feltüntetve a pályázati felhí-

vásként használt hirdetményben vagy az informatív do-

kumentumban. 

(6) Ha a versenypárbeszédre 75. § 6. bek. szerint kerül 

sor, a pályázati felhívásként használt hirdetményben fel-

tüntetett ajánlatok kiértékelési kritériumai használan-

dók. 

(7) A beszerző felszólíthatja a pályázót végső ajánlatá-

nak magyarázatára, pontosítására vagy optimalizálására. 

Nem kérhet azonban olyan magyarázatot, pontosítást 

vagy optimalizálást vagy más kiegészítő információt, és 

olyanokat nem fogadhat el, melyek által megváltozná-

nak az ajánlat vagy beszerzés alapvető szempontjai, be-

leértve a pályázati felhívásként használt hirdetményben 

vagy a informatív dokumentumban meghatározott szük-

ségleteket és követelményeket is, ha ezáltal a gazdasági 

  Súťažný dialóg 

 

§ 96 

(1) Obstarávateľ postupuje pri súťažnom dialógu podľa 

§ 74 až 77 okrem § 74 ods. 1, 3 a 5 a § 77 ods. 1 a 2. 

(2) Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet 

hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady 

vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

Obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskri-

minačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, kto-

rých vyzve na účasť na dialógu tak, aby umožnil hospo-

dársku súťaž. Pravidlá podľa druhej vety vychádzajú z 

objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujem-

cov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť 

charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho 

uskutočnenie. 

(3) V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstaráva-

teľ uvedie najmä informácie podľa § 74 ods. 4. 

(4) Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť 

kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vy-

hlásení verejného obstarávania publikačnému úradu; le-

hota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia 

ako 15 dní. 

(5) Výzva na účasť na dialógu obsahuje najmä náleži-

tosti podľa § 75 ods. 2 písm. a) až d), odkaz na uverej-

nené oznámenie použité ako výzva na súťaž, relatívnu 

váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo 

zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie je uvedené v 

oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v infor-

matívnom dokumente. 

(6) Ak sa súťažný dialóg uskutoční podľa § 75 ods. 6, 

použijú sa kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v 

oznámení použitom ako výzva na súťaž. 

(7) Obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetle-

nie, spresnenie alebo optimalizáciu konečnej ponuky. 

Nesmie však vyzvať ani prijať vysvetlenie, spresnenie, 

optimalizáciu alebo iný doplňujúcu informáciu, ktorou 

by sa zmenili základné aspekty ponuky alebo obstaráva-

nia, vrátane potrieb a požiadaviek určených v oznámení 

použitom ako výzva na súťaž alebo v informatívnom do-

kumente, ak by nimi mohlo dôjsť k narušeniu hospodár-

skej súťaže alebo k diskriminácii. 

(8) Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritérií na vyhod-

notenie ponúk určených v oznámení použitom ako vý-

zva na súťaž a v informatívnom dokumente. 
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verseny megsértésére vagy diszkriminációra kerülhetne 

sor. 

(8) Az ajánlatokat a pályázati felhívásként használt hir-

detményben és az informatív dokumentumban feltünte-

tett, az ajánlatok kiértékelésére meghatározott kritériu-

mok alapján kell kiértékelni. 

 

Az innovatív partnerség 

 

97. § 

(1) A beszerző az innovatív partnerség során a 78–80. § 

szerint jár el, kivéve a 78. § 1. és 2. bek.  

(2) Az innovatív partnerséget korlátlan számú gazdasági 

szereplő számára hirdetik meg, akik benyújthatják a 

részvételi feltételek igazolásához szükséges okmányo-

kat. A beszerző objektív és megkülönböztetés-mentes 

szabályok alapján korlátozhatja az érdeklődők számát, 

akiket részvételre szólít fel, úgy, hogy lehetővé tegye a 

gazdasági versenyt. A második mondat szerinti a szabá-

lyok a beszerző objektív szükségletéből indulnak ki, 

hogy az érdeklődők számát olyan szintre csökkentse, 

amelyet az a szükséglet indokol, hogy a beszerzés jel-

lege és a megvalósításához rendelkezésre álló források 

kiegyensúlyozottak legyenek. Az ajánlatokat csak a leg-

jobb ár-érték arány alapján értékelik ki. 

(3) A pályázati felhívásként használt hirdetményben a 

beszerző elsősorban a következőket tünteti fel: 

a) az innovációs termék, építési munkálatok vagy 

szolgáltatások igényét, melyet nem lehet a piacon 

hozzáférhető árukkal, építési munkálatokkal vagy 

szolgáltatásokkal kielégíteni, 

b) az érdeklődők számának korlátozására szolgáló 

objektív és megkülönböztetés-mentes szabályokat, 

az érdeklődők minimális számát, és ha az megfelelő, 

azok maximális számát, ha korlátozást érvényesít, 

c) ha érvényesíti, csökkentett számú megtárgyalandó 

ajánlat, többszakaszos tárgyalásos eljárásának meg-

valósításának kikötését. 

(4) A részvételi kérelmek benyújtásának határideje nem 

lehet kevesebb, mint 30 nap a pályázati felhívásként 

használt értesítő kiadóhivatalnak történt elküldése nap-

jától számítva; a részvételi kérelmek benyújtásának ha-

tárideje nem lehet 15 napnál rövidebb. 

(5) A 79. § 1. bek. szerinti, az alapvető ajánlatok benyúj-

tására vonatkozó felhívás tartalmazza a 93. § 2. és 3. bek. 

szerinti alaki kellékeket. 

(6) Ha az innovatív partnerség a 79. § 5. bek. szerint va-

lósul meg, a pályázati felhívásként használt hirdetmény-

ben feltüntetett, az ajánlatok kiértékelésére meghatáro-

zott kritériumok alapján kell kiértékelni. 

 

  Inovatívne partnerstvo 

 

§ 97 

(1) Obstarávateľ postupuje pri inovatívnom partnerstve 

podľa § 78 až 80 okrem § 78 ods. 1 a 2. 

(2) Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobme-

dzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu pred-

ložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia pod-

mienok účasti. Obstarávateľ môže na základe objektív-

nych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet zá-

ujemcov, ktorých vyzve na účasť tak, aby umožnil hos-

podársku súťaž. Pravidlá podľa druhej vety vychádzajú 

z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujem-

cov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť 

charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho 

uskutočnenie. Ponuky sa vyhodnocujú len na základe 

najlepšieho pomeru ceny a kvality. 

(3) V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstaráva-

teľ uvedie najmä 

a) potrebu inovačného výrobku, stavebných prác 

alebo služieb, ktorú nemožno uspokojiť dodaním to-

varov, stavebných prác alebo služieb už dostupných 

na trhu, 

b) objektívne a nediskriminačné pravidlá na obme-

dzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je 

to vhodné, ich maximálny počet, ak sa obmedzenie 

uplatňuje, 

c) výhradu uskutočniť viacetapové rokovanie so zní-

žením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplat-

ňuje. 

(4) Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť 

kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vy-

hlásení verejného obstarávania publikačnému úradu; le-

hota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia 

ako 15 dní. 

(5) Výzva na predkladanie základných ponúk podľa § 79 

ods. 1 obsahuje náležitosti podľa § 93 ods. 2 a 3. 

(6) Ak sa inovatívne partnerstvo uskutoční podľa § 79 

ods. 5, použijú sa kritériá na vyhodnotenie ponúk uve-

dené v oznámení použitom ako výzva na súťaž. 

 

A közvetlen tárgyalásos eljárás 

 

98. § 

  Priame rokovacie konanie 

 

§ 98 
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(1) Közvetlen tárgyalásos eljárást a közbeszerző csak 

akkor használhat, ha a következő feltételek közül leg-

alább az egyik teljesül: 

a) a felhívásként használt értesítő alapján egyetlen 

gazdasági szereplő sem nyújtott be ajánlatot vagy a 

részvételi feltételek teljesítését igazoló okmányokat, 

vagy egyetlen pályázó vagy érdeklődő sem teljesí-

tette a részvételi feltételeket, vagy lényeges változta-

tások nélkül a benyújtott ajánlatok egyike sem felelt 

meg a beszerző által a beszerzés tárgyával kapcsolat-

ban meghatározott szükségleteknek és követelmé-

nyeknek, azzal a feltétellel, hogy az eredeti beszerzés 

feltételei lényegesen nem változnak, 

b) az árut, építési munkálatokat vagy szolgáltatáso-

kat csak meghatározott gazdasági szereplő nyújt-

hatja, ha 

1. a beszerzés tárgya egyedi műalkotás vagy 

művészi teljesítmény megalkotása vagy meg-

szerzése,17) 

2. technikai okokból nem létezik gazdasági ver-

seny, azzal a feltétellel, hogy nem létezik sem-

milyen megfelelő alternatíva vagy pótlás sem, 

és a gazdasági verseny hiánya nem a közbeszer-

zési paraméterek mesterséges szűkítésének 

eredménye vagy  

3. kizárólagos jogokról58) van szó, azzal a felté-

tellel, hogy nem létezik semmilyen megfelelő 

alternatíva vagy pótlás sem, és a gazdasági ver-

seny hiánya nem a közbeszerzési paraméterek 

mesterséges szűkítésének eredménye,  

c) az árubeszerzési megrendelésre, az építési munká-

latok kivitelezésére vagy szolgáltatásnyújtás meg-

rendelésére rendkívüli esemény következtében kerül 

sor, melyet nem a beszerző idézett elő, melyet előre 

nem láthatott, és tekintettel a keletkezett időhiányra 

nem lehet versenypályázatot, meghívásos verseny-

pályázatot sem pedig hirdetmény közzétételével in-

duló tárgyalásos eljárást lefolytatni, 

d) a beszerzést kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmá-

nyi vagy fejlesztési célokra szánják, nem pedig nye-

reségtermelés vagy a kutatási-fejlesztési költségek 

fedezésének céljából; az ilyen beszerzés meghirde-

tése nem lehet akadálya a következő beszerzések 

versenyszerű meghirdetésének, melyeket elsősorban 

ezekre a célokra szánják, 

e) kiegészítő árubeszerzéséről van szó az eredeti be-

szállítótól, a szokásos áru vagy berendezés részleges 

pótlása céljából, vagy a már leszállított áru vagy be-

rendezés bővítése céljából, amennyiben a beszállító 

megváltoztatása a beszerzőt arra kényszerítené, hogy 

eltérő műszaki jellemzőkkel bíró anyagot vegyen át, 

mely össze nem illőséget eredményezne, vagy arány-

talanul nagy műszaki nehézségeket okozna az üze-

meltetésben vagy a karbantartásban, 

(1) Priame rokovacie konanie môže obstarávateľ použiť 

len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: 

a) na základe oznámenia použitého ako výzva na sú-

ťaž žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku 

alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok 

účasti alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca ne-

spĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez 

vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a po-

žiadavky určené obstarávateľom na predmet zákazky 

a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania 

zákazky sa podstatne nezmenia, 

b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskyt-

núť len určitý hospodársky subjekt, ak 

1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo na-

dobudnutie jedinečného diela alebo umelec-

kého výkonu,17) 

2. z technických dôvodov neexistuje hospodár-

ska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani 

žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a 

chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom 

umelého zúženia parametrov verejného obsta-

rávania alebo, 

3. ide o výhradné práva58) a za predpokladu, že 

neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo 

náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je 

výsledkom umelého zúženia parametrov verej-

ného obstarávania, 

c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie sta-

vebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva 

z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obsta-

rávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na 

vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť ve-

rejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so 

zverejnením, 

d) zákazka je určená výlučne na výskumné, experi-

mentálne, študijné alebo vývojové účely a nie na 

účely zabezpečenia zisku alebo na krytie nákladov 

vynaložených na výskum a vývoj; zadávanie takejto 

zákazky nesmie byť prekážkou pre súťažné zadáva-

nie nasledujúcich zákaziek, ktoré sú určené najmä na 

tieto účely, 

e) ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného 

dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyk-

lého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už 

dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena do-

dávateľa nútila obstarávateľa získavať materiál roz-

dielnych technických charakteristík, ktorý by spôso-

boval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické 

ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe, 

f) ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované 

a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze, 

g) ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť 

výhodných podmienok od likvidátora, od správcu 

alebo od exekútora, 
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f) olyan áru beszerzéséről van szó, amelyek árát a 

tőzsdén jegyzik és amelyet a terméktőzsdén kell 

megvásárolni, 

g) rendkívül kedvező feltételek mellett kínált áru be-

szerzéséről van szó felszámolótól, csődbiztostól 

vagy végrehajtótól,  

h) rendkívül kedvező áron kínált áru beszerzéséről 

van szó, amely a piaci árnál alacsonyabb és csak bi-

zonyos rövid időszakban kerül felkínálásra, 

i) szolgáltatásnyújtási beszerzés esetén, amelyre a je-

len törvény szerint megvalósított tervpályázat után 

kerül sor, és melyet olyan érdeklődőnek ítélnek oda, 

kinek tervezetét a bírálóbizottság a tervpályázatban 

győztesként vagy a győztesek egyikeként értékelte 

ki; ha több győztes résztvevő is van, a beszerzőnek a 

tárgyalásokra mindegyiküket meg kell hívnia, 

j) új építési munkálatokról vagy szolgáltatásokról 

van szó, melyek azonos vagy egyenértékű építési 

munkálatok vagy szolgáltatások, mint az eredeti ki-

vitelező által megvalósítottak, azzal a feltétellel, 

hogy 

1. összhangban vannak az eredeti projekttel, 

melyben fel van tüntetve a lehetséges utólagos 

építési munkálatok vagy szolgáltatások terjed-

elme és odaítélésük feltételei, 

2. az eredeti megrendelés pályázati felhívás-

ként használt hirdetménnyel alapján lett oda-

ítélve, és a megrendelés közvetlen tárgyalásos 

eljárással való odaítéléséről szóló információ 

az eredeti beszerzés meghirdetésekor a közbe-

szerzés meghirdetéséről szóló értesítés részét 

képezte, és 

3. az eredeti beszerzés feltételezett értéke a 6. § 

2. bek. a) pontja szerint volt meghatározva. 

(2) A beszerző egy vagy több kiválasztott érdeklődőt tár-

gyalásra szólít fel az 1. bekezdésben feltüntetett feltétel 

függvényében, akivel a beszerzés feltételeiről tárgyal, 

elsősorban a műszaki, az adminisztratív és pénzügyi fel-

tételekről. A beszerző a 82. § 2–4. bek. szerint jár el. 

 

h) ide o obstaranie tovaru za mimoriadne výhodnú 

cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena a je ponúkaná 

len v určitom krátkom časovom období, 

i) ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu 

po súťaži návrhov uskutočnenej podľa tohto zákona 

a ktorá sa zadáva záujemcovi, ktorého návrh vyhod-

notila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v 

súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na 

rokovania musí obstarávateľ vyzvať všetkých, 

j) ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce 

v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných sta-

vebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným 

dodávateľom za predpokladu, že 

1. sú v súlade so základným projektom, v kto-

rom sa uvádza rozsah možných dodatočných 

stavebných prác alebo služieb a podmienky ich 

zadania, 

2. pôvodná zákazka bola zadávaná na základe 

oznámenia použitého ako výzva na súťaž a in-

formácia o zadávaní zákazky priamym rokova-

cím konaním bola už súčasťou oznámenia o vy-

hlásení verejného obstarávania pri zadávaní pô-

vodnej zákazky a 

3. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky 

bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a). 

(2) Obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo via-

cerých vybraných záujemcov v závislosti od podmienky 

uvedenej v odseku 1, s ktorými rokuje o podmienkach 

zákazky, najmä o technických, administratívnych a fi-

nančných podmienkach. Obstarávateľ postupuje podľa § 

82 ods. 2 až 4. 

 

99. § 

A keretmegállapodás 

(1) A keretmegállapodás megkötésére a jelen törvény 

szerinti, közbeszerzésben használt eljárások alkalma-

zandóak. 

(2) Keretmegállapodás legfeljebb nyolc évre köthető, ki-

véve a keretmegállapodás tárgyával indokolt kivételes 

eseteket, amikor a szerződő fél védelmi vagy közrendé-

szeti vagy biztonsági területen működő közbeszerző. A 

keretmegállapodás megkötése nem akadályozhatja a 

tisztességes gazdasági versenyt. 

(3) A keretmegállapodás alapján a beszerző vagy több 

beszerző, kiket világosan és pontosan azonosítottak a 

  § 99 

Rámcová dohoda 

(1) Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy vo 

verejnom obstarávaní podľa tejto časti zákona. 

(2) Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na osem 

rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených 

predmetom rámcovej dohody. Uzavretie rámcovej do-

hody nesmie brániť hospodárskej súťaži. 

(3) Na základe rámcovej dohody môže obstarávateľ 

alebo viacerí obstarávatelia, ktorí boli jasne a určito 

identifikovaní v oznámení použitom ako výzva na súťaž, 

zadávať zákazku len hospodárskemu subjektu alebo hos-

podárskym subjektom, ktoré sú zmluvnou stranou tejto 

rámcovej dohody, na základe objektívnych pravidiel a 
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pályázati felhívásként használt hirdetményben, csak an-

nak a gazdasági szereplőnek vagy azoknak a gazdasági 

szereplőknek ítélheti oda a megrendelést, akik ennek a 

keretmegállapodásnak a szerződő felei, objektív szabá-

lyok és kritériumok alapján, melyek a keretmegállapo-

dás megkötésére használt közbeszerzési eljárás pályázati 

háttéranyagiban és a keretmegállapodásban vannak fel-

tüntetve. A megrendelés, keretmegállapodás alapján tör-

ténő odaítélése során nem lehet lényeges változásokat és 

kiegészítéseket végrehajtani a keretmegállapodásban 

meghatározott feltételekben.  

(4) A 3. bekezdés szerint meghatározott objektív szabá-

lyokkal és kritériumokkal a beszerzőnek biztosítani kell, 

a keretmegállapodás szerződő feleiként feltüntetett gaz-

dasági szereplőkkel való egyenlő bánásmódot. 

(5) Ha a 3. bekezdés szerint meghatározott objektív sza-

bályok és kritériumok alapján, a keretmegállapodás 

alapján odaítélendő megrendelések esetében újra meg-

nyitják a versenyt a gazdasági szereplők között, akik a 

keretmegállapodás szerződő felei, a beszerző megfele-

lően hosszú határidőt biztosít az ajánlatok benyújtására, 

és a keretmegállapodásban feltüntetett ajánlatkiértéke-

lési kritériumok alapján értékeli ki az ajánlatokat, me-

lyeket a keretmegállapodás megkötésére használt közbe-

szerzési eljárás pályázati háttéranyagiban is fel kell tün-

tetni. 

(6) Ha a keretmegállapodás megkötésére használt köz-

beszerzési eljárásban az ajánlatokat elektronikus kataló-

gus formájában kellett benyújtani és a keretmegállapo-

dást több gazdasági szereplővel kötötték meg, a be-

szerző meghatározhatja, hogy az egyes megrendelések-

nek, a verseny újbóli megnyitásával való odaítélésére az 

aktualizált elektronikus katalógus alapján kerül sor, a 

következő módszerek valamelyikével, melyek fel van-

nak tüntetve keretmegállapodás megkötésére használt 

közbeszerzési eljárás pályázati háttéranyagiban is: 

a) a beszerző felszólítja a pályázókat az elektronikus 

katalógusok benyújtására, melyeket a szóban forgó 

beszerzés követelményeihez igazítottak, vagy  

b) értesíti a pályázókat, hogy szándékában áll a be-

nyújtott elektronikus katalógusokból információkat 

kiemelni, melyek a konkrét beszerzés követelménye-

ihez igazított ajánlatok létrehozásához szükségesek, 

tudatja a dátumot és az időpontot, hogy mikor áll 

szándékában az információk kiemelése, melyek a 

konkrét beszerzés követelményeihez igazított ajánla-

tok létrehozásához szükségesek, és lehetőséget ad a 

pályázóknak, hogy azok ne engedélyezzék az infor-

mációk kiemelését; a beszerzőnek megfelelő időin-

tervallummal kell számolnia az információk, ajánlat 

létrehozásának céljából való kiemelési szándékának 

bejelentése és az információk tényleges kiemelése 

között, és a megrendelés odaítélése előtt előterjeszti 

kritérií uvedených v súťažných podkladoch k postupu 

verejného obstarávania použitému na uzavretie rámco-

vej dohody a aj v rámcovej dohode. Pri zadávaní zá-

kazky na základe rámcovej dohody nemožno vykonať 

podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v 

rámcovej dohode. 

(4) Určenými objektívnymi pravidlami a kritériami 

podľa odseku 3 musí obstarávateľ zabezpečiť rovnaké 

zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú 

zmluvnými stranami rámcovej dohody. 

(5) Ak sa na základe určených objektívnych pravidiel a 

kritérií podľa odseku 3 pri zadávaní zákaziek na základe 

rámcovej dohody opätovne otvára súťaž medzi hospo-

dárskymi subjektmi, ktoré sú zmluvnou stranou rámco-

vej dohody, obstarávateľ určí dostatočne dlhú lehotu na 

predkladanie ponúk a vyhodnocuje ponuky na základe 

kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v rámcovej 

dohode, ktoré musia byť uvedené aj v súťažných pod-

kladoch k postupu verejného obstarávania použitému na 

uzavretie rámcovej dohody. 

(6) Ak sa v postupe verejného obstarávania použitého na 

uzavretie rámcovej dohody predkladali ponuky vo 

forme elektronického katalógu a rámcová dohoda sa 

uzavrela s viacerými hospodárskymi subjektmi, obstará-

vateľ môže určiť, že zadávanie jednotlivých zákaziek 

opätovným otvorením súťaže sa uskutoční na základe 

aktualizovaného katalógu jedným z týchto spôsobov 

uvedeným aj v súťažných podkladoch k postupu verej-

ného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej do-

hody: 

a) obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie 

elektronických katalógov prispôsobených požiadav-

kám predmetnej zákazky alebo 

b) oznámi uchádzačom, že má v úmysle vybrať in-

formácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobe-

ných požiadavkám konkrétnej zákazky z predlože-

ných elektronických katalógov, dátum a čas, kedy 

má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvo-

renie ponúk prispôsobených požiadavkám konkrét-

nej zákazky a dá uchádzačom možnosť nepovoliť 

výber informácií; obstarávateľ musí počítať s dosta-

točným časovým obdobím medzi oznámením 

úmyslu vybrať informácie na vytvorenie ponúk a 

skutočným výberom týchto informácií a pred zada-

ním zákazky predloží vybrané informácie uchádza-

čovi, ktorý povolil ich výber, aby potvrdil, že takto 

vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby alebo po-

žiadal o odstránenie vecných chýb. 

(7) Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody 

obstarávateľ nevyžaduje od hospodárskeho subjektu 

alebo hospodárskych subjektov, ktoré sú zmluvnou stra-

nou rámcovej dohody, doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti, ak ich má k dispozícii z postupu ve-

rejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej 
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a kiemelt információkat a pályázónak, aki azok ki-

emelését engedélyezte, hogy igazolja, hogy az így 

létrehozott ajánlat nem tartalmaz tárgyi tévedéseket 

vagy felkéri őt a tárgyi tévedések kiküszöbölésére. 

(7) A keretmegállapodás alapján odaítélt megrendelés 

esetén a beszerző nem követeli meg a gazdasági szerep-

lőtől vagy gazdasági szereplőktől, akik a keretmegálla-

podás szerződő felei, a részvételi feltételek teljesítését 

igazoló okmányokat, ha azok rendelkezésére állnak a ke-

retmegállapodás megkötésére használt közbeszerzési el-

járásból, vagy ha nem határozta meg a részvételi feltéte-

leket a keretmegállapodás megkötésére használt közbe-

szerzési eljárásban. 

 

 

dohody, alebo ak neurčil podmienky účasti v postupe ve-

rejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej 

dohody. 

 

NEGYEDIK FEJEZET 

Az értékhatár feletti koncessziók meghirdetése 

 

100. § 

(1) A koncesszió meghirdetése során a közbeszerző és 

beszerző az Első rész és Első fejezet, valamint a jelen 

rész Második fejezete szerint jár el, hacsak a jelen fejezet 

másként nem rendelkezik; a 30. §, 44. §, 46. §, 54. §, 58–

61. §, 67. § 4. bek., 69. § 3. bek., 71. § 5. bek., 72. § 6. 

bek., 78–83. § nem használandó. 

(2) A koncesszió meghirdetésének eljárásai nem alkal-

mazandók szolgáltatásnyújtási koncesszió és építési 

munkálatokra vonatkozó koncesszió esetén, ha a kap-

csolt vállalkozás előző három évi átlagos éves forgalmá-

nak legkevesebb 80%-át ilyen szolgáltatások nyújtása és 

építési munkálatok kivitelezése képezi azon vállalkozá-

sok számára, amelyekhez kapcsolódott, és amelyet  

a) a beszerző a kapcsolt vállalkozásnak ítél oda, 

b) olyan jogi személy ítél oda, melyet több beszerző 

alapított a 9. § 3. bek. és 6–9. bek. szerinti valame-

lyik tevékenység elvégzésére annak a vállalatnak, 

amelyik az ilyen beszerzők valamelyikéhez kapcso-

lódik. 

(3) A beszerző által meghirdetet koncesszió céljaira kap-

csolt vállalkozásnak számít az a jogi személy, amely tel-

jesíti a 85. § 3–5. bek. szerinti feltételeket.  

(4) Jogi személy esetén, amelyet beszerzők alapítottak 

kizárólag a 9. § 3. bek. és 6–9. bek. szerinti valamelyik 

tevékenység elvégzésére, legalább hároméves időtar-

tamra és a társasági szerződés meghatározza, hogy a be-

szerzők, melyek ennek alapítói, legalább hároméves idő-

szakra a tagjai maradnak, a koncesszió meghirdetésének 

eljárásai nem alkalmazandók az építési munkálatok kon-

cesszióinak és a szolgáltatásnyújtás koncesszióinak 

meghirdetésére, amelyeket 

a) ez a jogi személy ítél oda ezen beszerzők valame-

lyikének, vagy 

b) a beszerző, mint az egyik alapító ítél oda ennek a 

jogi személynek. 

  ŠTVRTÁ HLAVA 

Zadávanie nadlimitných koncesií 

 

§ 100 

(1) Pri zadávaní koncesie verejný obstarávateľ a obsta-

rávateľ postupujú podľa prvej časti a prvej hlavy a dru-

hej hlavy tejto časti, ak nie je v tejto hlave ustanovené 

inak; nepoužijú sa § 30, § 44, § 46, § 54,§ 58 až 61, § 67 

ods. 4, § 69 ods. 3, § 71 ods. 5, § 72 ods. 6, § 78 až 83. 

(2) Postupy zadávania koncesie sa nepoužijú pri konce-

sii na služby alebo koncesii na stavebné práce za pred-

pokladu, že minimálne 80% priemerného ročného ob-

ratu dosiahnutého prepojeným podnikom za predchá-

dzajúce tri roky tvorí poskytovanie takýchto služieb 

alebo stavebných prác podnikom, s ktorými je prepojený 

a ktorú zadáva 

a) obstarávateľ prepojenému podniku, 

b) právnická osoba založená viacerými obstaráva-

teľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 9 

ods. 3 a ods. 6 až 9 podniku, ktorý je prepojený s 

jedným z týchto obstarávateľov. 

(3) Prepojený podnik na účely zadávania koncesie ob-

starávateľom je právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky 

podľa § 85 ods. 3 až 5. 

(4) Ak ide o právnickú osobu, ktorá bola založená vý-

lučne obstarávateľmi na vykonávanie niektorej činnosti 

podľa § 9 ods. 3 a ods. 6 až 9 na obdobie najmenej troch 

rokov a spoločenská zmluva určuje, že obstarávatelia, 

ktorí sú jej zakladateľmi, zostanú jej členmi najmenej na 

obdobie troch rokov, postupy zadávania koncesie sa ne-

použijú na zadávanie koncesie na stavebné práce alebo 

koncesie na služby, ktoré 

a) zadáva táto právnická osoba jednému z týchto ob-

starávateľov alebo 

b) zadáva obstarávateľ ako jeden zo zakladateľov 

tejto právnickej osobe. 
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101. § 

(1) A közbeszerző és beszerző a koncessziót koncessziós 

hirdetmény közzétételével hirdeti meg; ha az 1. mellék-

letben feltüntetett szolgáltatásnyújtási koncesszió vala-

melyikéről van szó szociális szolgáltatások és más spe-

ciális szolgáltatások előzetes koncessziós hirdetményé-

nek közzétételével. 

(2) A közbeszerző és beszerző nem köteles közzétenni 

az 1. bekezdés szerinti hirdetményt, ha az építési mun-

kálatokat vagy szolgáltatásokat csak egy konkrét gazda-

sági szereplő képes kivitelezni vagy biztosítani, éspedig 

a következő okok valamelyike miatt: 

a) a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészi 

teljesítmény megalkotása vagy megszerzése,17) 

b) technikai okokból nem létezik gazdasági verseny, 

c) kizárólagos jogok fennállása, 

d) külön jogszabályok szerinti58) kizárólagos jogok-

ról van szó, 

e) a koncesszió meghirdetésének előző eljárásában 

egyetlen gazdasági szereplő sem nyújtott be ajánlatot 

vagy a részvételi feltételek teljesítését igazoló okmá-

nyokat, vagy egyetlen pályázó vagy érdeklődő sem 

teljesíti a részvételi feltételeket, vagy lényeges vál-

toztatások nélkül egyetlen ajánlat sem teljesíti a köz-

beszerző vagy beszerző által meghatározott, a kon-

cesszió tárgyára vonatkozó szükségleteket és köve-

telményeket, azzal a feltétellel, hogy a koncesszió 

meghirdetésének eredeti feltételei jelentősen nem 

változnak. 

(3) A 2. bekezdés b), c) és d) pontjaiban megszabott ki-

vételeket csak azzal a feltétellel érvényesítik, hogy nem 

létezik semmilyen megfelelő alternatíva vagy pótlás 

sem, és a gazdasági verseny hiánya nem a koncessziós 

paraméterek mesterséges szűkítésének eredménye. 

(4) A közbeszerző és beszerző a koncesszió meghirdeté-

sével egyszerre köteles a profiljában analíziseket közzé-

tenni, melyek tartalmazzák a variánsok összehasonlítá-

sát, melyeket a közbeszerző és beszerző mérlegelt a kon-

cesszió meghirdetéséről szóló döntés elfogadása előtt, 

beleértve a számszerűsített gazdasági adatokat is, me-

lyek a közbeszerzőt vagy beszerzőt arra a döntésre ve-

zették, hogy koncesszió meghirdetése előnyösebb, mint 

a beszerzés más módon való meghirdetése a jelen tör-

vény szerint. 

 

  § 101 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú kon-

cesiu uverejnením oznámenia o koncesii; ak ide o kon-

cesiu na služby uvedené v prílohe č. 1 uverejnením pred-

bežného oznámenia o koncesii na sociálne služby a iné 

osobitné služby. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní 

uverejniť oznámenie podľa odseku 1, ak stavebné práce 

alebo služby dokáže dodať alebo poskytnúť iba jeden 

konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhokoľvek z 

týchto dôvodov: 

a) cieľom koncesie je vytvorenie alebo nadobudnutie 

jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého vý-

konu,17) 

b) z technických dôvodov neexistuje hospodárska 

súťaž, 

c) existencia výlučného práva, 

d) ide o ochranu výhradných práv podľa osobitných 

predpisov,58) 

e) v predchádzajúcom postupe zadávania koncesie 

žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku 

alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok 

účasti alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca ne-

spĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez 

vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a po-

žiadavky určené verejným obstarávateľom alebo ob-

starávateľom na predmet koncesie a za predpokladu, 

že pôvodné podmienky zadávania koncesie sa pod-

statne nezmenia. 

(3) Výnimky ustanovené v odseku 2 písm. b), c) a d) sa 

uplatňujú len za predpokladu, že neexistuje žiadna pri-

meraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodár-

ska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov 

udeľovania koncesie. 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zároveň s vy-

hlásením koncesie povinní zverejniť v profile analýzy, 

ktoré obsahujú porovnanie variantov, nad ktorými ve-

rejný obstarávateľ a obstarávateľ uvažovali pred prijatím 

rozhodnutia vyhlásiť koncesiu, vrátane vyčíslenia eko-

nomických údajov, ktoré viedli verejného obstarávateľa 

alebo obstarávateľa k rozhodnutiu, že vyhlásenie konce-

sie je výhodnejšie, ako zadanie zákazky iným spôsobom 

podľa tohto zákona. 
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A koncesszió meghirdetésének eljárásai 

 

102. § 

Közös rendelkezések 

(1) A koncesszió meghirdetésének eljárásai a követke-

zők: 

a) a nyilvános versenypályázat, 

b) a meghívásos verseny, 

c) hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljá-

rás, 

d) versenypárbeszéd, 

e) koncessziós párbeszéd, 

f) nyilvános kereskedelmi pályázat. 

(2) A részvételi kérelmek benyújtásának határideje nem 

lehet rövidebb, mint 30 nap a koncessziós hirdetmény 

kiadóhivatalnak történt elküldése napjától számítva. 

(3) Az ajánlatok benyújtásának határideje nem lehet rö-

videbb, mint 30 nap 

a) koncessziós hirdetmény kiadóhivatalnak történt 

elküldése napjától számítva, ha nyilvános versenypá-

lyázatról vagy nyilvános kereskedelmi pályázatról 

van szó, 

b) az ajánlatok benyújtására való felhívás érdeklődő-

nek történt elküldése napjától számítva, ha az a) 

pontban feltüntetettől eltérő eljárásról van szó. 

(4) Az ajánlatok benyújtásának határideje legkevesebb 

25 nap a koncessziós hirdetmény 3. bekezdés a) pontja 

szerinti elküldésének napjától számítva vagy az ajánla-

tok benyújtására való felhívás 3. bekezdés b) pontja sze-

rinti elküldésének napjától számítva, ha a közbeszerző 

és a beszerző az ajánlatok benyújtását elektronikus esz-

közökkel követeli meg.  

(5) Ha az eljárásra egymásra kapcsolódó szakaszokban 

kerül sor, az alapvető ajánlatok benyújtásának határideje 

nem lehet 22 napnál rövidebb az ajánlatok benyújtására 

való felhívás elküldésének napjától számítva. 

(6) A közbeszerző és beszerző a részvételi feltételeket a 

32. § szerint határozza meg. A közbeszerző és beszerző 

a részvételi feltételeket a 33–36. § szerint is meghatároz-

hatja. A közbeszerző és beszerző a részvételi feltételek 

teljesítését a 40. § szerint bírálja el.  

(7) A közbeszerző és beszerző a koncessziós dokumen-

tációban kijelöli a koncesszió tárgyát, beleértve a mű-

szaki követelményeket és a funkcionális követelménye-

ket is, ez a dokumentáció tartalmazza az írásos háttér-

anyagokat, grafikus háttéranyagokat vagy más háttér-

anyagokat. A koncessziós dokumentációra megfelelően 

alkalmazandó a 42. §. A műszaki követelményeket és a 

funkcionális követelményeket a koncesszió tárgyát ké-

pező építési munkálatok vagy szolgáltatások jellemző 

jegyei határozzák meg. A jellemző jegyek speciális 

gyártási eljárásra vagy építési munkálatok kivitelezésére 

vagy szolgáltatásokra is utalhatnak azzal a feltétellel, 

  Postupy zadávania koncesie 

 

§ 102 

Spoločné ustanovenia 

(1) Postupy zadávania koncesie sú 

a) verejná súťaž, 

b) užšia súťaž, 

c) rokovacie konanie so zverejnením, 

d) súťažný dialóg, 

e) koncesný dialóg, 

f) obchodná verejná súťaž. 

(2) Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť 

kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o kon-

cesii publikačnému úradu. 

(3) Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia 

ako 30 dní odo dňa odoslania 

a) oznámenia o koncesii publikačnému úradu, ak ide 

o verejnú súťaž alebo obchodnú verejnú súťaž, 

b) výzvy na predkladanie ponúk záujemcom, ak ide 

o iný postup ako podľa písmena a). 

(4) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní 

odo dňa odoslania oznámenia o koncesii podľa odseku 3 

písm. a) alebo výzvy na predkladanie ponúk podľa od-

seku 3 písm. b), ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

vyžadujú predkladanie ponúk elektronickými prostried-

kami. 

(5) Ak sa postup uskutočňuje v nadväzujúcich etapách, 

lehota na predkladanie základných ponúk nesmie byť 

kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkla-

danie ponúk. 

(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia podmienky 

účasti podľa § 32. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

môžu určiť podmienky účasti podľa § 33 až 36. Splnenie 

podmienok účasti verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

posúdia podľa § 40. 

(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vymedzia pred-

met koncesie, vrátane technických požiadaviek a funk-

čných požiadaviek v koncesnej dokumentácii, ktorá ob-

sahuje písomné podklady, grafické podklady alebo iné 

podklady. Na koncesnú dokumentáciu sa primerane po-

užije § 42. Technické požiadavky a funkčné požiadavky 

vymedzujú charakteristické znaky stavebných prác 

alebo služieb, ktoré sú predmetom koncesie. Charakte-

ristické znaky môžu odkazovať aj na osobitný postup 

výroby alebo poskytovania požadovaných stavebných 

prác alebo služieb za predpokladu, že súvisia s predme-

tom koncesie a sú primerané jej hodnote a jej cieľom. 

Charakteristické znaky môžu zahŕňať napríklad úroveň 

kvality, úroveň plnenia environmentálnych a klimatic-

kých požiadaviek, požiadavky na riešenie vhodné pre 

všetkých používateľov vrátane prístupnosti pre osoby so 

zdravotným postihnutím a posúdenie zhody, výkonnosť, 

bezpečnosť alebo rozmery, terminológiu, symboly, 



144 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

hogy összefüggenek a koncesszió tárgyával, és megfe-

lelnek az értékének és céljainak. A jellemző jegyek tar-

talmazhatják például a minőség színvonalát, az environ-

mentális és klimatikus követelmények teljesítésének 

színvonalát, a minden felhasználó számára megfelelő 

megoldások követelményét, beleértve fogyatékos sze-

mélyek számára való hozzáférést is, valamint a megfe-

lelőség értékelését, a teljesítményt, biztonságot vagy ter-

jedelmet, terminológiát, szimbólumokat, vizsgákat és 

vizsgáztatási módszereket, a megjelölést és jelzéseket 

vagy a használati utasítást.  

(8) Ha azt a koncesszió tárgya nem kívánja meg, a mű-

szaki követelmények és funkcionális követelmények 

nem utalhatnak konkrét gyártóra vagy forrásra vagy 

meghatározott eljárásra, amely olyan árukat vagy szol-

gáltatásokat jellemez, amelyeket konkrét gazdasági sze-

replő biztosít, sem védjegyekre, szabadalmakra, típu-

sokra vagy meghatározott gyártásra, ha az bizonyos vál-

lalatok vagy bizonyos áruk előnyben részesítéséhez 

vagy kizárásához vezetne. Az ilyen utalás csak kivétele-

sen engedhető meg, ha nem lehet elég pontosan és ért-

hetően leírni a koncesszió tárgyát. Az ilyen utalást ki kell 

egészíteni a „vagy egyenértékű” szóösszetétellel. A köz-

beszerző és beszerző nem zárhatja ki az ajánlatot abból 

az okból, hogy az építési munkálatok vagy szolgáltatá-

sok, melyeket az ajánlat érint, nincsenek összhangban a 

műszaki követelményekkel és funkcionális követelmé-

nyekkel, melyekre utalt, ha a pályázó ajánlatában bármi-

lyen megfelelő eszközökkel bizonyítja, hogy az általa ja-

vasolt megoldások egyenértékűen kielégítik a műszaki 

követelményeket és funkcionális követelményeket. 

(9) A közbeszerző és beszerző közli az összes érdeklő-

dővel a koncesszió meghirdetési eljárása tervezett szer-

vezésének leírását és befejezésnek hozzávetőleges határ-

idejét. Minden változást tudatni kell az összes érdeklő-

dővel, és ha az a koncessziós hirdetményben közzétett 

elemeket érinti, az összes gazdasági szereplővel is tu-

datni kell. A közbeszerző és beszerző biztosítja az eljá-

rás minden szakaszának megfelelő dokumentálását. 

(10) A közbeszerző és beszerző objektív és megkülön-

böztetés-mentes kritériumok alapján korlátozhatja az ér-

deklődők számát, melyeket ajánlatok benyújtására szólít 

fel úgy, hogy lehetővé teszi a gazdasági versenyt. Ha a 

közbeszerző vagy beszerző korlátozásokat alkalmaz, 

feltünteti ezt a koncessziós hirdetményben, beleértve a 

korlátozás kritériumainak feltüntetését is. 

(11) A koncessziókat objektív kritériumok alapján ítélik 

oda, amelyek összhangban vannak az egyenlő bánás-

mód, megkülönböztetés-mentesség és átláthatóság elvé-

vel, és amelyekkel biztosítva van, hogy az ajánlatokat a 

gazdasági verseny feltételei mellett bírálják el, ami a 

közbeszerző és beszerző számára lehetővé teszi az álta-

lános gazdasági előnyösséget. Az ajánlatok kiértékelésé-

nek kritériumai a koncesszió tárgyához kapcsolódnak és 

skúšky a skúšobné metódy, označovanie a značky alebo 

pokyny pre používateľa. 

(8) Ak si to nevyžaduje predmet koncesie, technické po-

žiadavky a funkčné požiadavky nesmú odkazovať na 

konkrétneho výrobcu alebo zdroj alebo na určitý postup, 

ktorý charakterizuje tovary alebo služby, ktoré posky-

tuje konkrétny hospodársky subjekt, ani na ochranné 

známky, patenty, druhy alebo určitú výrobu, ak by to 

viedlo k uprednostneniu alebo vylúčeniu určitých pod-

nikov alebo určitých tovarov. Takýto odkaz sa povoľuje 

len výnimočne, ak nie je možné dostatočne presne a zro-

zumiteľne opísať predmet koncesie. Takýto odkaz musí 

byť doplnený slovami „alebo ekvivalentné“. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ nesmú vylúčiť ponuku z 

toho dôvodu, že stavebné práce a služby, ktorých sa po-

nuka týka, nie sú v súlade s technickými požiadavkami 

a funkčnými požiadavkami, na ktoré odkazovali, ak 

uchádzač akýmikoľvek vhodnými prostriedkami vo svo-

jej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, rovno-

cenne uspokojujú technické požiadavky a funkčné po-

žiadavky. 

(9) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ oznámia všet-

kým záujemcom opis plánovaného organizovania po-

stupu zadávania koncesie a orientačnú lehotu jeho ukon-

čenia. Každá zmena sa oznámi všetkým záujemcom, a 

ak sa týka prvkov uverejnených v oznámení o koncesii, 

oznámi sa všetkým hospodárskym subjektom. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ zabezpečia náležité zazna-

menanie všetkých etáp postupu. 

(10) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na zá-

klade objektívnych a nediskriminačných kritérií obme-

dziť počet záujemcov, ktorých vyzvú na predloženie po-

núk tak, aby umožnili hospodársku súťaž. Ak verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ uplatní obmedzenie, 

uvedie to v oznámení o koncesii vrátane uvedenia krité-

rií na ich obmedzenie. 

(11) Koncesie sa udeľujú na základe objektívnych krité-

rií, ktoré sú v súlade so zásadami rovnakého zaobchá-

dzania, nediskriminácie a transparentnosti a ktorými sa 

zaistí, že sa ponuky posudzujú v podmienkach hospo-

dárskej súťaže, čo verejnému obstarávateľovi alebo ob-

starávateľovi umožní určiť celkovú hospodársku vý-

hodu. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú spojené s pred-

metom koncesie a nedávajú verejnému obstarávateľovi 

alebo obstarávateľovi neobmedzenú voľnosť výberu. 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk môžu zahŕňať environ-

mentálne a sociálne požiadavky a požiadavky súvisiace 

s inováciou. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú sprevá-

dzané požiadavkami, ktoré umožňujú účinné overenie 

informácií, ktoré uchádzači poskytli. Verejný obstaráva-

teľ a obstarávateľ overia, či ponuky riadne spĺňajú krité-

riá na vyhodnotenie ponúk. 

(12) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú kritériá 

v zostupnom poradí dôležitosti. Bez ohľadu na poradie 
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nem teszik lehetővé a közbeszerző vagy beszerző szá-

mára a korlátlan választás szabadságát. Az ajánlatok ki-

értékelésének kritériumai environmentális és szociális 

követelményeket, valamint innovációval összefüggő kö-

vetelményeket is magukba foglalhatnak. Az ajánlatok 

kiértékelésének kritériumait olyan követelmények egé-

szítik ki, amelyek lehetővé teszik a pályázók által közölt 

információk hatékony ellenőrzését. A közbeszerző és 

beszerző meggyőződik arról, hogy az ajánlatok rendesen 

teljesítik az ajánlatok kiértékelésének kritériumait. 

(12) A közbeszerző és beszerző a kritériumokat csök-

kenő fontossági sorrendben tünteti fel. A fontossági sor-

rendre való tekintet nélkül, ha a közbeszerző vagy be-

szerző olyan ajánlatot kap, amely innovációs megoldást 

javasol a funkcionális teljesítés kivételes szintje mellett, 

amelyet a közbeszerző vagy beszerző a megfelelő gon-

dosság ráfordítása mellett sem láthatott előre, a közbe-

szerző vagy beszerző kivételesen megváltoztathatja az 

ajánlatok kiértékelési kritériumainak fontossági sorrend-

jét, hogy figyelembe vehesse az ilyen innovációs meg-

oldást. 

(13) A közbeszerző vagy beszerző tájékoztatja az összes 

pályázót az ajánlatok kiértékelési kritériumai fontossági 

sorrendjének megváltozásáról a 12. bekezdés szerint, és 

az ajánlatok benyújtására való új felhívást ad ki, miköz-

ben az új ajánlatok benyújtási határideje nem lehet 22 

napnál rövidebb az új ajánlatok benyújtására való felhí-

vás elküldésének napjától számítva. Ha az ajánlatok ki-

értékelésének kritériumai a koncessziós hirdetmény köz-

zétételének pillanatában kerültek közzétételre, a közbe-

szerző vagy beszerző új koncessziós hirdetményt tesz 

közzé, miközben az új ajánlatok benyújtási határideje 

nem lehet rövidebb, mint 30 nap a koncessziós hirdet-

mény elküldésének napjától számítva. A fontossági sor-

rend megváltoztatása nem vezethet diszkriminációhoz. 

(14) A közbeszerző és beszerző korlátlan és teljes, köz-

vetlen, térítésmentes hozzáférést biztosít a koncessziós 

dokumentációhoz elektronikus eszközökön keresztül, a 

koncessziós hirdetmény európai közlönyben való meg-

jelentetésének napjától, vagy ha a koncessziós hirdet-

mény nem tartalmazza az ajánlatok benyújtására való 

felhívást, attól a naptól számítva, amikor az ajánlatok be-

nyújtására való felhívást elküldte. A koncessziós hirdet-

ményben vagy az ajánlatok benyújtására való felhívás-

ban a közbeszerző és beszerző feltüntetik a honlap cí-

mét, amelyen a koncessziós dokumentáció hozzáférhető. 

(15) Ha megfelelően indokolt körülmények mellett, és 

kivételes biztonsági okok vagy műszaki okok vagy az 

üzleti információk különösen érzékeny jellege miatt, 

amelyek nagyon magas szintű védelmet követelnek 

meg, a korlátlan és teljes, közvetlen, térítésmentes hoz-

záférést a koncessziós dokumentáció bizonyos részeihez 

nem lehet elektronikus eszközökkel biztosítani, a közbe-

szerző és beszerző a koncessziós hirdetményben vagy az 

dôležitosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

dostane ponuku, v ktorej sa navrhuje inovačné riešenie s 

výnimočnou úrovňou funkčného plnenia, ktoré verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ pri vynaložení náležitej 

starostlivosti nemohol predvídať, verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ môže výnimočne zmeniť poradie dô-

ležitosti kritérií na vyhodnotenie ponúk, aby zohľadnil 

takéto inovačné riešenie. 

(13) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ informuje 

všetkých uchádzačov o zmene poradia dôležitosti krité-

rií na vyhodnotenie ponúk podľa odseku 12 a vydá novú 

výzvu na predkladanie ponúk, pričom lehota na predkla-

danie nových ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo 

dňa odoslania novej výzvy na predkladanie ponúk. Ak 

kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uverejnené v oka-

mihu uverejnenia oznámenia o koncesii, verejný obsta-

rávateľ alebo obstarávateľ uverejní nové oznámenie o 

koncesii, pričom lehota na predkladanie nových ponúk 

nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania ozná-

menia o koncesii. Zmena poradia dôležitosti nesmie 

viesť k diskriminácii. 

(14) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú neob-

medzený a úplný priamy bezodplatný prístup elektronic-

kými prostriedkami ku koncesnej dokumentácii odo dňa 

uverejnenia oznámenia o koncesii v európskom ves-

tníku, alebo ak oznámenie o koncesii neobsahuje výzvu 

na predloženie ponúk, odo dňa, v ktorom sa výzva na 

predloženie ponúk zaslala. V znení oznámenia o konce-

sii alebo výzvy na predloženie ponúk verejný obstaráva-

teľ a obstarávateľ uvedú internetovú adresu, na ktorej je 

koncesná dokumentácia dostupná. 

(15) Ak za náležite odôvodnených okolností a v dô-

sledku výnimočných bezpečnostných dôvodov alebo 

technických dôvodov alebo v dôsledku osobitne citlivej 

povahy obchodných informácií, ktoré si vyžadujú veľmi 

vysokú úroveň ochrany, neobmedzený a úplný priamy 

bezodplatný prístup k niektorej časti koncesnej doku-

mentácie elektronickými prostriedkami nie je možné po-

skytnúť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení 

o koncesii alebo vo výzve na predloženie ponúk uvedú, 

že príslušná časť koncesnej dokumentácie sa sprístupní 

inými ako elektronickými prostriedkami. Verejný obsta-

rávateľ a obstarávateľ primerane k tejto skutočnosti ur-

čia lehotu na predloženie ponúk. 
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ajánlatok benyújtására való felhívásban feltünteti, hogy 

a koncessziós dokumentáció bizonyos részét más, elekt-

ronikus eszközöktől eltérő eszközökön teszi hozzáférhe-

tővé. A közbeszerző és beszerző ezen tény figyelembe-

vételével határozza meg az ajánlatok benyújtási határ-

idejét. 

 

103. § 

A koncessziós párbeszéd 

(1) A közbeszerző és beszerző a koncesszió meghirde-

tési eljárásában meghatározhatja, hogy koncessziós pár-

beszédet fog alkalmazni, amely alatt egy vagy néhány 

egymást követő szakaszban megvalósuló párbeszéd ér-

tendő; az Első rész Első fejezetének rendelkezései meg-

felelően alkalmazandók, kivéve a 30., 44., 46., 54. és 

58–61. §, amelyek a koncessziós párbeszédre nem vo-

natkoznak. 

(2) A közbeszerző és beszerző köteles a jelen paragrafus 

szerinti eljárást részletesen specifikálni és a választott el-

járásról szóló információkat feltüntetni a koncessziós 

hirdetményben. A közbeszerző és beszerző a koncesz-

sziós hirdetményben vagy a koncessziós dokumentáció-

ban minimálisan a következőket tünteti fel: 

a) a koncessziós párbeszéd megvalósításának módját 

és formáját, 

b) információt arról, hogy a koncessziós párbeszédet 

az összes érdeklődővel egyszerre vagy külön-külön 

fogja levezetni, 

c) az érdeklődők kiválasztásának módját a tárgyalá-

sok következő fordulójába a koncessziós párbeszéd 

keretében, ha a koncessziós párbeszéd keretében fo-

kozatosan kívánja csökkenteni az érdeklődők szá-

mát. 

(3) A koncessziós párbeszéd írásos részvételi felhívása 

elsősorban a következőket tartalmazza: 

a) a koncessziós párbeszéd tárgyának leírása, 

b) a közbeszerző vagy beszerző a koncessziós szer-

ződés tárgyára vonatkozó követelményeinek specifi-

kálása, 

c) a koncessziós párbeszéd megvalósításának helyé-

ről szóló információ, 

d) a koncessziós párbeszéd ütemterve, 

e) a tárgyalás nyelvére vonatkozó információ. 

(4) A koncessziós párbeszéd során a koncesszió tárgya, 

az ajánlatok kiértékelésének kritériumai és a minimális 

követelmények nem változtathatók meg. 

(5) A koncessziós párbeszédben való részvétel kiértéke-

lése után a közbeszerző és beszerző felszólítja az érdek-

lődőket ajánlataik benyújtására. 

 

  § 103 

Koncesný dialóg 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v postupe 

zadávania koncesie určiť, že sa použije koncesný dialóg, 

ktorým sa rozumie dialóg v jednej alebo v niekoľkých 

po sebe nasledujúcich etapách; ustanovenia druhej časti 

prvej hlavy sa použijú primerane, okrem § 30, 44, 46, 54 

a 58 až 61, ktoré sa na koncesný dialóg nevzťahujú. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po-

stup podľa tohto paragrafu podrobne špecifikovať a in-

formácie o zvolenom postupe uviesť v oznámení o kon-

cesii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o 

koncesii alebo v koncesnej dokumentácii uvedú mini-

málne 

a) spôsob a formu realizácie koncesného dialógu, 

b) informáciu, či sa bude koncesný dialóg viesť naraz 

so všetkými záujemcami súčasne alebo oddelene, 

c) spôsob výberu záujemcov pre ďalšiu etapu roko-

vaní v rámci koncesného dialógu, ak má byť v rámci 

koncesného dialógu postupne znižovaný počet záu-

jemcov. 

(3) Písomná výzva k účasti na koncesnom dialógu obsa-

huje najmä 

a) popis predmetu koncesného dialógu, 

b) špecifikáciu požiadaviek verejného obstarávateľa 

alebo obstarávateľa na predmet koncesnej zmluvy, 

c) informáciu o mieste konania koncesného dialógu, 

d) harmonogram koncesného dialógu, 

e) informáciu o jazyku rokovania. 

(4) Počas koncesného dialógu sa nesmie meniť predmet 

koncesie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a minimálne 

požiadavky. 

(5) Po vyhodnotení účasti v koncesnom dialógu vyzvú 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ záujemcov na pred-

loženie ponuky. 

 

104. § 

A nyilvános kereskedelmi pályázat 

  § 104 

Obchodná verejná súťaž 
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(1) Ha a koncessziót nyilvános kereskedelmi pályázat el-

járásával hirdetik meg, a közbeszerző és beszerző külön 

jogszabály szerint61) jár el. 

(2) A közbeszerző és beszerző a nyilvános kereskedelmi 

pályázat meghirdetése során a törvény Második része 

Első fejezetének rendelkezéseit megfelelően használja; 

a 30., 44., 46., 54. és 58–61. § nem alkalmazandók. 

(3) Ha felülvizsgálati eljárásokat érvényesítenek, a tör-

vény Hatodik része Negyedik fejezetének rendelkezései 

alkalmazandók. 

 

(1) Ak sa zadáva koncesia postupom obchodnej verejnej 

súťaže, postupujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

podľa osobitného predpisu.61) 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ použijú pri vy-

hlásení obchodnej verejnej súťaže primerane ustanove-

nia prvej hlavy druhej časti zákona; nepoužijú sa § 30, 

44, 46, 54 a 58 až 61. 

(3) Ak sa uplatňujú revízne postupy, použijú sa ustano-

venia štvrtej hlavy šiestej časti zákona. 

 

105. § 

A szociális szolgáltatások és más speciális  

szolgáltatások koncesszióira vonatkozó szabályok 

(1) Az 1. sz. mellékletben feltüntetett szolgáltatásokra 

meghirdetett koncesszió folyamán a közbeszerző és be-

szerző a 2. és 3. bekezdés szerint jár el. 

(2) A közbeszerző és beszerző a szociális szolgáltatá-

sokra és más speciális szolgáltatásokra előzetes kon-

cessziós hirdetményt tesz közzé; az 1. sz. mellékletben 

feltüntetett szolgáltatásokra meghirdetett koncesszió fo-

lyamán betartja az egyenlő bánásmód elvét, a gazdasági 

szereplők megkülönböztetés-mentességének elvét, az át-

láthatóság elvét és az arányosság elvét. 

(3) A közbeszerző és beszerző, a koncessziós szerződés 

megkötését követő 30 napon belül értesítést küld a hiva-

talnak a közbeszerzés eredményéről, amely az 1. sz. 

mellékletben feltüntetett szolgáltatásokat érinti. 

 

  § 105 

Pravidlá pre koncesie  

na sociálne služby a iné osobitné služby 

(1) Pri zadávaní koncesie na službu uvedenú v prílohe č. 

1 verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa 

odsekov 2 a 3. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia pred-

bežné oznámenie o koncesii na sociálne služby a iné 

osobitné služby; pri zadávaní koncesie na služby uve-

dené v prílohe č. 1 dodržiava princíp rovnakého zaob-

chádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych sub-

jektov, princíp transparentnosti a princíp proporciona-

lity. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošlú úradu 

oznámenie o výsledku verejného obstarávania týkajú-

ceho sa služby uvedenej v prílohe č. 1 do 30 dní po uzav-

retí koncesnej zmluvy. 

 

106. § 

Az engedményesre,  

mint közbeszerzőre vonatkozó szabályok 

Az engedményes, aki közbeszerző is egyben, köteles az 

építési munkálatok kivitelezési és szolgáltatásnyújtási 

beszerzéseinek harmadik személyek számára való meg-

hirdetése során a közbeszerzési eljárás folyamatait alkal-

mazni a jelen törvény szerint. 

 

  § 106 

Pravidlá pre koncesionára,  

ktorý je verejným obstarávateľom 

Koncesionár, ktorý je verejným obstarávateľom, je po-

vinný použiť pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie sta-

vebných prác alebo poskytnutie služby tretím osobám 

postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona. 

 

107. § 

A közös vállalkozás 

(1) A közbeszerző vagy beszerző a koncesszió meghir-

detése során megkövetelheti olyan közös vállalkozás lét-

rehozását,62) amelynek a koncesszió oda lesz ítélve. A 

közös vállalkozás tevékenységei kizárólagosan a kon-

cessziós szerződés tárgyának megvalósításával össze-

függő tevékenységek lehetnek. 

(2) A koncessziós hirdetményben a közbeszerző és be-

szerző elsősorban a következőket tüntetik fel: 

a) hogy a koncesszió odaítélésének részét képezi a 

közös vállalkozás létrehozása, 

b) a közös vállalkozás feltételezett jogi formája, 

c) a közös vállalkozás feltételezett alaptőkéje. 

(3) A közbeszerző és beszerző a koncessziós szerződést 

a közös vállalattal mint jogi személlyel köti meg. 

  § 107 

Spoločný podnik 

(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pri za-

dávaní koncesie vyžadovať vytvorenie spoločného pod-

niku,62) ktorému bude zadaná koncesia. Predmetom čin-

nosti spoločného podniku môžu byť výlučne činnosti sú-

visiace s realizáciou predmetu koncesnej zmluvy. 

(2) V oznámení o koncesii verejný obstarávateľ a obsta-

rávateľ uvedú najmä 

a) že súčasťou zadávania koncesie je vytvorenie spo-

ločného podniku, 

b) predpokladanú právnu formu spoločného pod-

niku, 

c) predpokladané základné imanie spoločného pod-

niku. 
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(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrú koncesnú 

zmluvu s právnickou osobou, ktorá je spoločným podni-

kom. 

 

 

HARMADIK RÉSZ 

Értékhatár alatti beszerzések  

meghirdetése, alacsony összegű  

beszerzések meghirdetése és  

értékhatár alatti koncessziók meghirdetése  

 

Az értékhatár alatti beszerzések meghirdetése 

 

108. § 

Bevezető rendelkezések 

(1) Az értékhatár alatti beszerzések esetén a közbeszerző 

a következők szerint jár el: 

a) a 109–112. §, ha a piacon szabadon hozzáférhető 

áruszállításról, építési munkák elvégzéséről vagy 

szolgáltatásnyújtásról van szó, 

b) a 113–116. §, ha más árukról, építkezési munká-

latokról vagy szolgáltatásokról van szó, mint az a) 

pont szerint, vagy a 7. § 1. bek. b) pontja szerinti köz-

beszerzőről van szó vagy a 7. § 1. bek. d) pontja sze-

rinti közbeszerzőről van szó, melyet a 7. § 1. bek. b) 

pontja szerinti közbeszerző alapított vagy hozott 

létre, ha a technikai lehetőségei objektíve nem teszik 

lehetővé számára az a) pont szerinti eljárást,  

c) a 109–112. § vagy 113–116. § szerint, ha áruszál-

lításról van szó élelmiszerek esetében és ha a 2. be-

kezdés szerinti beszerzésről van szó. 

(2) A közbeszerző fenntarthatja a közbeszerzésben való 

részvétel jogát védett műhelyek és védett munkahe-

lyek63) számára, valamint olyan gazdasági szereplők szá-

mára, melyek fő célja a fogyatékos személyek vagy más 

hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai in-

tegrációja, vagy a beszerzés megvalósítását védett mun-

kahelyek programjaihoz kötheti, azzal a feltétellel, hogy 

védett műhelyek, védett munkahelyek, gazdasági sze-

replők vagy a védett munkahelyek programja alkalma-

zottainak legalább 30%-át fogyatékos személyek vagy 

más hátrányos helyzetű személyek alkotják. 

(3) A 109–112. § szerinti eljárás alkalmazása esetén nem 

hirdethető meg koncesszió, és keretmegállapodás legfel-

jebb 12 hónapra köthető. 

 

  TRETIA ČASŤ 

Zadávanie  

podlimitných zákaziek,  

zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou  

a zadávanie podlimitných koncesií 

 

Zadávanie podlimitných zákaziek 

 

§ 108 

Úvodné ustanovenia 

(1) Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ po-

stupuje 

a) podľa § 109 až 112, ak ide o dodanie tovaru, us-

kutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 

služby bežne dostupných na trhu, 

b) podľa § 113 až 116, ak ide o iné tovary, stavebné 

práce alebo služby, ako podľa písmena a) alebo ide o 

verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) 

alebo verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. 

d) založeného alebo zriadeného verejným obstaráva-

teľom podľa § 7 ods. 1 písm. b), ak mu technické 

možnosti objektívne neumožňujú postupovať podľa 

písmena a), 

c) podľa § 109 až 112 alebo podľa § 113 až 116, ak 

ide o dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ak ide o 

zákazku podľa odseku 2. 

(2) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo 

verejnom obstarávaní len pre chránené dielne a chránené 

pracoviská63) a hospodárske subjekty, ktorých hlavným 

cieľom je sociálna a profesionálna integrácia osôb so 

zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených 

osôb, alebo môže vyhradiť realizáciu zákazky v rámci 

programov chránených pracovných miest za predpo-

kladu, že aspoň 30% zamestnancov chránených dielní, 

chránených pracovísk, hospodárskych subjektov a pro-

gramov chránených pracovných miest tvoria osoby so 

zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené 

osoby. 

(3) Pri použití postupu podľa § 109 až 112 nie je možné 

zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú dohodu 

najviac na 12 mesiacov. 
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Értékhatár alatti beszerzések  

az elektronikus piactéren 

 

109. § 

(1) Az elektronikus piactéren történő ajánlattétel felté-

tele a jelen törvény szerinti regisztráció. 

(2) A regisztrált pályázó vagy érdeklődő jogosult az 

elektronikus piactéren bármikor közzétenni ajánlatot a 

piacon szabadon elérhető áru szállítására, építési mun-

kára vagy szolgáltatásnyújtásra, miközben köteles azo-

kat besorolni az áruk, építési munkák és szolgáltatások 

osztályozásának illetékes részébe, valamint feltüntetni 

legalább a teljesítés árát vagy a teljesítés egységárát, a 

teljesítés nyújtása kezdetének vagy a leszállításnak az 

időpontját és helyét, ahová képes a teljesítést leszállítani. 

A közzétett ajánlat egyben szerződéskötési javaslat is 

egy előre meg nem határozott közbeszerzővel, éspedig a 

jelen törvény szerinti feltételekkel és módon, valamint 

az elektronikus piactér kereskedelmi feltételeivel össz-

hangban. 

(3) A közbeszerző előzetesen elfogadhatja az elektroni-

kus piactéren közzétett legolcsóbb ajánlatot, ha az azo-

nos vagy egyenértékű áru, építési munka vagy szolgál-

tatás nyújtására az ajánlat elfogadása idején legalább há-

rom ajánlat van közzétéve. 

(4) Az ajánlat 3. bekezdés szerinti előzetes elfogadását 

követően minden regisztrált pályázónak vagy érdeklő-

dőnek, akinek személyes profiljában adat található azo-

nos osztályozású áruról, építési munkáról vagy szolgál-

tatásról a 14. § 6. bek. c) pontja szerint, mint amilyenben 

az előzetes ajánlat elfogadásra került, valamint minden 

regisztrált pályázónak vagy érdeklődőnek is, aki erről az 

eseményről a tájékoztatás megküldésének lehetőségét 

választotta elektronikus kommunikációs címére küldött 

küldeménnyel a 14. § 6. bek. a) pontja szerint, tájékoz-

tatást küld az ajánlat 3. bekezdés szerinti előzetes elfo-

gadásáról. 

(5) Az ajánlat 3. bekezdés szerinti előzetes elfogadását 

követően a közbeszerző által megállapított határidőben, 

mely nem lehet rövidebb 72 óránál, minden regisztrált 

pályázó vagy érdeklődő jogosult a közbeszerzőnek aján-

latot benyújtani árura, építési munkára vagy szolgálta-

tásra, mely azonos vagy egyenértékű azzal, amelynek 

ajánlatát előzetesen elfogadták; az ajánlatok benyújtá-

sára oly módon kerül sor, mely lehetővé teszi, hogy min-

denki megismerkedhessen minden újonnan benyújtott 

ajánlattal. Az első mondat szerinti határidő szünetel ál-

lamünnepeken és munkaszüneti napokon; a 13. § 10. 

bek. rendelkezése nem alkalmazandó. 

(6) Az 5. bekezdés szerinti határidő leteltével a közbe-

szerző a legolcsóbb ajánlatot fogadja el az ajánlatokból, 

melyeket az 5. bekezdés szerint nyújtottak be, valamint 

a 3. bekezdés szerint előzetesen elfogadott ajánlat közül. 

  Podlimitné zákazky  

s využitím elektronického trhoviska 

 

§ 109 

(1) Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronic-

kom trhovisku je registrácia podľa tohto zákona. 

(2) Registrovaný uchádzač alebo záujemca je oprávnený 

kedykoľvek zverejniť na elektronickom trhovisku po-

nuku tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne do-

stupných na trhu, pričom je povinný ich zaradiť do prí-

slušnej časti podľa klasifikácie tovaru, stavebných prác 

alebo služieb a uviesť najmä cenu plnenia alebo jednot-

kovú cenu plnenia, lehotu začatia poskytovania plnenia 

alebo lehotu dodania plnenia a miesto, kde je schopný 

plnenie dodať. Zverejnená ponuka je návrhom na uzav-

retie zmluvy voči vopred neurčenému verejnému obsta-

rávateľovi, a to za podmienok a spôsobom podľa tohto 

zákona a obchodných podmienok elektronického trhovi-

ska. 

(3) Verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať 

ponuku s najnižšou cenou, zverejnenú na elektronickom 

trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar, sta-

vebné práce alebo služby sú zverejnené v čase akcepto-

vania aspoň tri ponuky. 

(4) Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 

je všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujem-

com, ktorí v osobnom profile majú uvedený údaj o rov-

nakej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo služieb 

podľa § 14 ods. 6 písm. c), v akej bola predbežne akcep-

tovaná ponuka, ako aj všetkým registrovaným uchádza-

čom alebo záujemcom, ktorí si o tejto udalosti zvolili 

možnosť zasielania informácií, zaslaná na adresu elek-

tronickej komunikácie podľa § 14 ods. 6 písm. a) infor-

mácia o predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 

3. 

(5) Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 

je v lehote, ktorú určí verejný obstarávateľ a ktorá ne-

smie byť kratšia ako 72 hodín, každý registrovaný uchá-

dzač alebo záujemca oprávnený predložiť verejnému ob-

starávateľovi ponuku na tovar, stavebné práce alebo 

služby, ktoré sú totožné alebo ekvivalentné s tými, kto-

rých ponuka bola predbežne akceptovaná; predkladanie 

ponúk sa realizuje spôsobom, ktorý umožňuje každému 

oboznámiť sa s novou ponukou, ktorá bola predložená. 

Lehota podľa prvej vety neplynie počas štátnych sviat-

kov a dní pracovného pokoja; ustanovenie § 13 ods. 10 

sa nepoužije. 

(6) Po uplynutí lehoty podľa odseku 5 verejný obstará-

vateľ akceptuje ponuku s najnižšou cenou z ponúk, pred-

ložených podľa odseku 5 a ponuky, predbežne akcepto-

vanej podľa odseku 3. 

(7) Akceptovanie ponuky podľa odseku 6 je prejavom 

vôle verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na plne-

nie, ktorým je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 
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(7) A 6. bekezdés szerinti elfogadás a közbeszerző szer-

ződéskötési hajlandóságának a megnyilvánulása az áru-

szállítási, építési vagy szolgáltatási teljesítésről, mely az 

elfogadott ajánlat tárgyát képezte, mégpedig olyan felté-

telek mellett, amilyenek ebben az ajánlatban és az elekt-

ronikus piactér üzleti feltételeiben szerepeltek. 

(8) A belügyminisztérium biztosítja, hogy az elektroni-

kus piactéren megvalósult közbeszerzési eljárásban egé-

szen a szerződés megkötéséig a pályázó vagy az érdek-

lődő kizárólag a jelentés nélküli azonosító adatával sze-

repeljen, és az ajánlat 3. bekezdés szerinti előzetes elfo-

gadását követően egészen a szerződés megkötéséig min-

dig csak egy ajánlat jelenjen meg, mégpedig az adott 

időben legolcsóbb ajánlat. 

 

prác alebo poskytnutie služby, ktoré boli predmetom ak-

ceptovanej ponuky, a to za podmienok, uvedených v 

tejto ponuke a v obchodných podmienkach elektronic-

kého trhoviska. 

(8) Ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom ob-

starávaní prostredníctvom elektronického trhoviska bol 

až do uzatvorenia zmluvy uchádzač alebo záujemca 

identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikáto-

rom a po predbežnej akceptácii podľa odseku 3 až do 

uzatvorenia zmluvy bola zverejňovaná vždy len jedna 

ponuka, a to v danom čase ponuka s najnižšou cenou. 

 

110. § 

(1) A közbeszerző nem köteles a 109. § szerinti eljárást 

használni, azonban ilyen esetben  

a) a beszerzést az elektronikus piactéren hirdeti meg 

az áru, az építési munka vagy szolgáltatás osztályo-

zásának megfelelő részben történő közzététellel; a 

közbeszerző megfelelően alkalmazhatja a 42. és 44. 

§ rendelkezéseit, 

b) a regisztrált pályázók és érdeklődők az elektroni-

kus piactéren keresztül nyújtják be ajánlataikat. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti eljárás során a 109. § 4–8. 

bek. rendelkezései megfelelően alkalmazandók. 

 

  § 110 

(1) Verejný obstarávateľ nemusí použiť postup podľa § 

109, v takom prípade 

a) zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom tr-

hovisku v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru, 

stavebných prác alebo služieb; verejný obstarávateľ 

môže primerane použiť ustanovenia § 42 a 44, 

b) registrovaní uchádzači a záujemcovia predkladajú 

ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska. 

(2) Pri postupe podľa odseku 1 sa ustanovenia § 109 ods. 

4 až 8 použijú primerane. 

 

111. § 

(1) A közbeszerző a 109. és 110. § szerinti eljárás során 

az Első rész szerint jár el, amennyiben a 109–111. § más-

ként nem rendelkezik, miközben úgy jár el, hogy a be-

szerzés tárgyára fordított költségek arányosak legyenek 

annak minőségével és árával. 

(2) A közbeszerző köteles profiljában negyedévente ösz-

szegező jelentést közzé tenni a 109. és 110. § szerinti, 

5 000 eurónál drágább beszerzéseiről, amelyben minden 

beszerzésnél feltünteti elsősorban 

a) a beszerzés értékét, 

b) a beszerzés tárgyát, 

c) a sikeres pályázó azonosítását. 

(3) A 109. és 110. § szerinti beszerzés esetében nem kö-

vetelik meg az írásos szerződést, kivéve azon eseteket, 

amikor ezt külön jogszabály követeli meg. A közbeszer-

zés eredményét nem küldik el a hivatalnak. 

(4) A belügyminisztérium az elektronikus piactér műkö-

désén keresztül biztosítja az összes szerződés közzététe-

lét, amelyet a 109. és 110. § szerinti eljárásokkal kötöt-

tek meg, a Központi Szerződésregiszterben; e célból a 

Szlovák Köztársaság Kormányhivatala (a továbbiakban 

csak „kormányhivatal“) biztosítja a szükséges együtt-

működést a belügyminisztériummal. 

  § 111 

(1) Verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 109 a 110 

postupuje podľa prvej časti, ak nie je v § 109 až 111 

ustanovené inak, pričom postupuje tak, aby náklady vy-

naložené na predmet zákazky boli primerané jeho kva-

lite a cene. 

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrť-

ročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 

a 110 s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej pre každú 

zákazku uvedie najmä 

a) hodnotu zákazky, 

b) predmet zákazky, 

c) identifikáciu úspešného uchádzača. 

(3) Pri zákazke podľa § 109 a 110 sa nevyžaduje pí-

somná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vy-

žadujú osobitné predpisy. Informácia o výsledku verej-

ného obstarávania sa neposiela úradu. 

(4) Ministerstvo vnútra zabezpečí prostredníctvom funk-

cionality elektronického trhoviska uverejnenie každej 

zmluvy, ktorá sa uzatvorila postupom podľa § 109 a 110, 

v Centrálnom registri zmlúv; na tento účel poskytne 

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad 

vlády“) ministerstvu vnútra potrebnú súčinnosť. 

(5) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a doku-

menty a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy. 
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(5) A közbeszerző minden okmányt és dokumentumot 

nyilvántartásba vesz, és a szerződéskötést követően öt 

évig megőriz. 

 

112. § 

Ha a 110. § szerinti eljárásban egyetlen ajánlatot sem 

nyújtottak be, vagy a benyújtott ajánlatok egyike sem 

teljesíti a beszerzés tárgyára meghatározott követelmé-

nyeket, valamint azzal a feltétellel, hogy a beszerzés 

meghirdetésének eredeti feltételei lényegesen nem vál-

toznak, a közbeszerző és a 8. § szerinti személy a 113. 

és 114. § vagy a 117. § szerint járnak el, a beszerzés fel-

tételezett értékétől és az értékhatártól függően 

a) az 5. § 3. bek. b), c), d) és f) pontja szerint, ha 

közbeszerzőről van szó, 

b) a 8. § 1. bek. b) pontja első–harmadik alpontja sze-

rint, ha a 8. § szerinti személyről van szó. 

 

   

§ 112 

Ak v postupe podľa § 110 nebola predložená ani jedna 

ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nespĺňa 

požiadavky určené na predmet zákazky a za predpo-

kladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa 

podstatne nezmenia, verejný obstarávateľ a osoba podľa 

§ 8 postupujú podľa § 113 a 114 alebo podľa § 117 v 

závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky a finanč-

ného limitu podľa 

a) § 5 ods. 3 písm. b), c), d) a f), ak ide o verejného 

obstarávateľa, 

b) § 8 ods. 1 písm. b) prvý až tretí bod, ak ide o osobu 

podľa § 8. 

 

Értékhatár alatti beszerzések  

az elektronikus piactér használata nélkül 

 

113. § 

(1) Az elektronikus piactér használata nélküli, értékhatár 

alatti beszerzések meghirdetésekor a közbeszerző az 

Első fejezet Első része és Második része szerint jár el, 

hacsak a 113–116. § másként nem rendelkezik; a 26. §, 

27. §, 28. § 2–4. bek., 29. §, 30. § 5–22. bek., 31. §, 45. 

§ és 62. § nem alkalmazandó. 

(2) A közbeszerző kidolgozza és elküldi a hivatalnak 

közzététel céljából elektronikusan, a hivatal honlapján 

hozzáférhető adattovábbítási formátumban és eljárással 

az ajánlatok benyújtására való felhívást, a közvetlen tár-

gyalásos eljárásról szóló közleményt, a közbeszerzés 

eredményéről szóló információt és a szerződés vagy ke-

retmegállapodás módosításáról szóló közleményt. 

(3) A közbeszerző a közbeszerzés eredményéről szóló 

információt 

a) a szerződés vagy keretmegállapodás megkötését 

követő 14 napon belül küldi el, 

b) haladéktalanul elküldi, a közbeszerzés megszün-

tetésről szóló határozatot követően, amely az ajánla-

tok benyújtására való felhívás tárgyát képezte. 

(4) A közbeszerző nem köteles elküldeni a hivatalnak a 

közbeszerzés eredményéről szóló információt, ha keret-

megállapodás alapján megkötött szerződésekről van szó. 

(5) A szerződés vagy keretmegállapodás módosításáról 

szóló közleményt a közbeszerző, annak megváltozását 

követő 14 napon belül elküldi. 

(6) Ha az 58–61. § szerinti dinamikus beszerzési rend-

szer keretében megkötött szerződésről van szó, a közbe-

szerző a közbeszerzés eredményéről, közzététel céljából 

  Podlimitné zákazky  

bez využitia elektronického trhoviska 

 

§ 113 

(1) Pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia 

elektronického trhoviska verejný obstarávateľ postupuje 

podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy, ak nie je v § 

113 až 116 ustanovené inak; nepoužije sa § 26, § 27, § 

28 ods. 2 až 4, § 29, § 30 ods. 5 až 22, § 31, § 45 a § 62. 

(2) Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle výzvu na 

predkladanie ponúk, oznámenie o použití priameho ro-

kovacieho konania, informáciu o výsledku verejného 

obstarávania a oznámenie o zmene zmluvy alebo rámco-

vej dohody úradu elektronicky vo formáte a postupmi na 

prenos dostupnými na webovom sídle úradu na uverej-

nenie. 

(3) Informáciu o výsledku verejného obstarávania pošle 

verejný obstarávateľ 

a) do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej do-

hody, 

b) bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného 

obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na pred-

kladanie ponúk. 

(4) Verejný obstarávateľ nie je povinný posielať úradu 

informáciu o výsledku verejného obstarávania, ak ide o 

zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody. 

(5) Oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody 

pošle verejný obstarávateľ do 14 dní po jej zmene. 

(6) Ak ide o zmluvu uzavretú v rámci dynamického ná-

kupného systému podľa § 58 až 61, verejný obstarávateľ 

pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania 

publikačnému úradu a úradu elektronicky vo formáte a 

postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle pub-

likačného úradu a na webovom sídle úradu na uverejne-

nie 
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értesítést küld a kiadóhivatalnak és a hivatalnak elektro-

nikusan, a kiadóhivatal honlapján és a hivatal honlapján 

hozzáférhető átviteli formátumban és eljárással 

a) a dinamikus beszerzési rendszer keretében meg-

kötött minden szerződés megkötésének napjától szá-

mított 30 napon belül, vagy 

b) a naptári negyedév végét követő 30 napon belül, 

összesítve, minden naptári negyedévre. 

(7) A hivatal a 2. és 6. bekezdések szerinti értesítéseket 

megjelenteti a közlönyben az elküldésüktől számított öt 

napon belül. Az elküldés dátumát a közbeszerző iga-

zolja. 

(8) A hivatal a közbeszerző profiljában, az egyes közbe-

szerzések szerinti bontásban közzéteszi az ajánlatok be-

nyújtására való felszólítást, a közvetlen tárgyalásos eljá-

rásról szóló közleményt és a közbeszerzés eredményéről 

szóló információt. 

(9) Az ajánlatok benyújtására való felhívásban, a köz-

vetlen tárgyalásos eljárásról szóló közleményben, a köz-

beszerzés eredményéről szóló információban, a szerző-

dés vagy keretmegállapodás változásáról szóló értesítés-

ben, a közbeszerző profiljában a személyes adatok a kö-

vetkező terjedelemben tehetők közzé: családi és utónév, 

a tartózkodási hely címe, születési dátum, ha azonosító 

szám nem került kiadásra, e-mail cím és telefonszám. 

 

a) do 30 dní po uzavretí každej zmluvy v rámci dy-

namického nákupného systému alebo 

b) do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka hro-

madne za každý kalendárny štvrťrok. 

(7) Úrad uverejní oznámenia podľa odsekov 2 a 6 vo 

vestníku do piatich dní odo dňa ich odoslania. Dátum 

odoslania preukazuje verejný obstarávateľ. 

(8) Úrad uverejní v profile verejného obstarávateľa v 

členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní výzvu 

na predkladanie ponúk, oznámenie o použití priameho 

rokovacieho konania a informáciu o výsledku verejného 

obstarávania. 

(9) Vo výzve na predkladanie ponúk, v oznámení o po-

užití priameho rokovacieho konania, v informácii o vý-

sledku verejného obstarávania úradu, v oznámení o 

zmene zmluvy alebo rámcovej dohody, v profile verej-

ného obstarávateľa možno osobné údaje uvádzať v roz-

sahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narode-

nia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailovú 

adresu a telefónne číslo. 

 

114. § 

(1) A beszerzés feltételezett értéke az ajánlatok benyúj-

tására való felhívás, közlönyben való közzététel céljából 

történt elküldésének idején érvényes; ha az ajánlatok be-

nyújtására való felhívás közzétételét nem követelik meg, 

a feltételezett érték a beszerzés-meghirdetési eljárás 

megkezdése idején érvényes. 

(2) A személyi alkalmasságot érintő részvételi feltételek 

teljesítésének igazolására a közbeszerző az áruszállí-

tásra, építési munkálatok kivitelezésére vagy szolgálta-

tásnyújtásra való jogosultságról szóló okmányt követeli 

meg, olyan terjedelemben, amely megfelel a beszerzés 

tárgyának; további okmányokat is megkövetelhet, ame-

lyekkel a személyi alkalmasságot igazolják a 32. § sze-

rint. A közbeszerző meghatározhatja azokat az okmá-

nyokat, melyekkel a pénzügyi és gazdasági alkalmassá-

got, műszaki alkalmasságot vagy szakmai alkalmasságot 

érintő részvételi feltételeket igazolják a 33–36. § szerint. 

(3) Az ajánlatok benyújtására való felhívásban a közbe-

szerző többek között feltünteti: 

a) a részeket érintő információkat, ha a beszerzés ön-

álló részekre van osztva, 

b) a feltételezett értéket, a beszerzendő áruk, építési 

munkálatok vagy szolgáltatások mennyiségét vagy 

terjedelmét; a feltételezett értéket mindig feltünteti, 

ha a részvételi feltételeket a feltételezett értékhez 

kapcsolja vagy biztosítékot követel meg, 

  § 114 

(1) Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odo-

slania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo 

vestníku; ak sa uverejnenie výzvy na predkladanie po-

núk nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase 

začatia postupu zadávania zákazky. 

(2) Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajú-

cich sa osobného postavenia verejný obstarávateľ vyža-

duje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky; môže vyžadovať ďalšie 

doklady, ktorými sa preukazuje osobné postavenie 

podľa § 32. Verejný obstarávateľ môže určiť na preuká-

zanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a eko-

nomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti doklady podľa § 33 až 36. 

(3) Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstaráva-

teľ okrem iného uvedie 

a) informácie týkajúce sa častí, ak je zákazka rozde-

lená na samostatné časti, 

b) predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah 

obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo slu-

žieb; predpokladanú hodnotu uvedie vždy, ak určí 

podmienky účasti vo väzbe na predpokladanú hod-

notu alebo ak vyžaduje zábezpeku, 

c) podmienky účasti a odôvodnenie primeranosti 

každej určenej podmienky účasti týkajúcej sa finanč-
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c) a részvételi feltételeket és minden, pénzügyi és 

gazdasági alkalmasságot, műszaki alkalmasságot 

vagy szakmai alkalmasságot érintő részvételi feltétel 

indoklását a beszerzés tárgyával összefüggésben, ha 

ilyeneket megkövetel, 

d) a biztosíték összegét, ha ilyet kér, 

e) a pályázati háttéranyagokhoz és más kísérődoku-

mentációhoz való hozzáférést, 

f) a 108. § 2. bek. szerinti kikötést, ha érvényesíti, 

g) az ajánlatok kiértékelésének kritériumait és azok 

relatív súlyozását, 

h) az arra vonatkozó információt, hogy variáns meg-

oldások megengedettek-e, 

i) az ajánlatok benyújtásának határidejét és a címet, 

ahová az ajánlatok benyújtandók, 

j) az ajánlatok felbontásának dátumát, idejét és he-

lyét, 

k) az elektronikus árlejtés használatáról szóló infor-

mációt, 

l) az arról szóló információt, hogy az ajánlatok be-

nyújtását elektronikus katalógus formájában köve-

teli-e meg, vagy hogy az ajánlatok tartalmazzanak-e 

elektronikus katalógust, 

m) az ajánlatok benyújtására való felhívás elküldésé-

nek dátumát. 

(4) Az ajánlatok benyújtásának határideje nem lehet rö-

videbb, mint 

a) 15 nap, az ajánlatok benyújtására való felhívás 

közlönyben való megjelentetés céljából történő el-

küldésének napjától számítva, ha árubeszerzésről 

vagy szolgáltatásnyújtási beszerezésről van szó, 

b) 25 nap az ajánlatok benyújtására való felhívás 

közlönyben való megjelentetés céljából történő el-

küldésének napjától számítva, ha építési munkálatok 

kivitelezésének beszerzéséről van szó. 

(5) Ha a közbeszerző nem nyújt hozzáférést a pályázati 

háttéranyagokhoz a 6. bekezdés szerint a 20. § 7. bek, 

vagy a 22. § 4. bek. feltüntetett okokból, az ajánlatok be-

nyújtásának határideje nem lehet rövidebb, mint 30 nap 

az ajánlatok benyújtására való felhívás közlönyben való 

megjelentetés céljából történő elküldésének napjától 

számítva. 

(6) A közbeszerző hozzáférést biztosít a pályázati hát-

téranyagokhoz és más kísérő-dokumentációhoz 43. § 1. 

bek. szerint, az ajánlatok benyújtására való felhívás köz-

lönyben történő megjelenésének napjától. A pályázati 

háttéranyagokat megjelenteti profiljában az ajánlatok 

benyújtására való felhívás közlönyben történő megjele-

nését követő napon. Az ajánlatok benyújtására való fel-

hívásban feltünteti a honlap címét, melyen az első mon-

dat szerinti dokumentumok hozzáférhetőek. 

(7) Ha a pályázati háttéranyagokhoz, azok egy részéhez 

vagy más kísérődokumentációhoz való hozzáférést a 

közbeszerző nem biztosíthatja a 43. § 1. bek. szerint 

ného a ekonomického postavenia a technickej spôso-

bilosti alebo odbornej spôsobilosti vo vzťahu k pred-

metu zákazky, ak sa vyžadujú, 

d) výšku zábezpeky, ak sa vyžaduje, 

e) prístup k súťažným podkladom a inej sprievodnej 

dokumentácii, 

f) výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje, 

g) kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu 

váhu, 

h) informáciu, či sa povoľujú variantné riešenia, 

i) lehotu na predkladanie ponúk a adresu, na ktorú sa 

ponuky predkladajú, 

j) dátum, čas a miesto otvárania ponúk, 

k) informáciu, či sa použije elektronická aukcia, 

l) informáciu, či sa vyžaduje predkladanie ponúk vo 

forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky 

obsahovali elektronický katalóg, 

m) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk. 

(4) Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia 

ako 

a) 15 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie 

služby, 

b) 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác. 

(5) Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťaž-

ným podkladom podľa odseku 6 z dôvodov uvedených 

v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie 

ponúk nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania 

výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo ves-

tníku. 

(6) Verejný obstarávateľ poskytuje prístup k súťažným 

podkladom a inej sprievodnej dokumentácii podľa § 43 

ods. 1 odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk 

vo vestníku. Súťažné podklady uverejní v profile v deň 

nasledujúci po uverejnení výzvy na predkladanie ponúk 

vo vestníku. Vo výzve na predkladanie ponúk uvedie in-

ternetovú adresu, na ktorej sú dokumenty podľa prvej 

vety prístupné. 

(7) Ak prístup k súťažným podkladom, ich časti alebo 

inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ ne-

môže poskytnúť podľa § 43 ods. 1 z dôvodu uvedeného 

a) v § 20 ods. 7, vo výzve na predkladanie ponúk 

uvedie, že príslušný dokument poskytne inak, ako 

elektronickými prostriedkami a adresu, na ktorej 

možno požiadať o tento dokument, 

b) v § 22 ods. 4, vo výzve na predkladanie ponúk 

uvedie opatrenia, ktoré vyžaduje na ochranu dôver-

ných informácií a informáciu, ako možno získať prí-

stup k príslušnému dokumentu. 

(8) Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na pred-

kladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej 
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a) a 20. § 7. bek. feltüntetett okból, az ajánlatok be-

nyújtására való felhívásban feltünteti, hogy az adott 

dokumentumot elektronikus eszközöktől eltérő mó-

don biztosítja, valamint a címet, ahol ez a dokumen-

tum kérvényezhető, 

b) a 22. § 4. bek. feltüntetett okból, az ajánlatok be-

nyújtására való felhívásban feltünteti azokat az intéz-

kedéseket, melyeket a bizalmas információk védel-

mére megkövetel, valamint azt az információt, ho-

gyan lehet hozzáférést szerezni az adott dokumen-

tumhoz. 

(8) Az ajánlatok benyújtására való felhívásban, a pályá-

zati háttéranyagokban vagy más kísérődokumentáció-

ban feltüntetett információk magyarázatát a közbeszerző 

haladéktalanul közli minden érdeklődővel, legkésőbb 

azonban három munkanappal az ajánlatok benyújtási ha-

táridejének lejárta előtt, azzal a feltétellel, hogy a ma-

gyarázatot megfelelő időben kérték. 

(9) A közbeszerző a részvételi feltételek teljesítését az 

ajánlatok benyújtására való felhívással összhangban bí-

rálja el. Ha a részvételi feltételek a pályázati háttéranya-

gokban is fel vannak tüntetve, azok nem lehetnek ellen-

tétesek az ajánlatok benyújtására való felhívással. 

(10) Elektronikus árlejtés használata esetében az ajánla-

tok felbontása nem nyilvános, az ajánlatok felbontásá-

nak adatait nem hozzák nyilvánosságra és az ajánlatok 

felbontásáról készült jegyzőkönyvet nem küldik el a pá-

lyázóknak. 

(11) Ha a közbeszerző megszünteti a közbeszerzést, a 

közbeszerzés eredményéről szóló információban feltün-

teti, hogy a beszerzés meghirdetése újbóli közzététel tár-

gyát képezi-e. 

 

sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezod-

kladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri 

pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie po-

núk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dosta-

točne vopred. 

(9) Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok 

účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. Ak sú 

podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, 

nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk. 

(10) Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk 

neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zá-

pisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela. 

(11) Ak verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, 

v informácii o výsledku verejného obstarávania uvedie, 

či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uve-

rejnenia. 

 

115. § 

(1) A közbeszerző a megrendelés keretmegállapodás 

alapján történő odaítélése során a 83. § 2–9. bek. szerint 

jár el. 

(2) A közbeszerző az értékhatár alatti beszerzéseket di-

namikus beszerzési rendszer keretében is meghirdetheti 

az 58–61. § szerint. 

(3) A kedvezmények végső felhasználóinak jegyzékével 

összefüggő, 56. § szerinti kötelességek az elektronikus 

piactér használata nélkül meghirdetett értékhatár alatti 

beszerzésre vonatkoznak. 

 

  § 115 

(1) Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky 

na základe rámcovej dohody podľa § 83 ods. 2 až 9. 

(2) Verejný obstarávateľ môže zadávať podlimitné zá-

kazky v rámci dynamického nákupného systému podľa 

§ 58 až 61. 

(3) Povinnosti podľa § 56 súvisiace s registrom koneč-

ných užívateľov výhod sa vzťahujú na podlimitnú zá-

kazku zadávanú bez využitia elektronického trhoviska. 

 

116. § 

(1) A közbeszerző egy kiválasztott érdeklődőt vagy több 

kiválasztott érdeklődőt hív fel a tárgyalásokra, akikkel a 

szerződés feltételeiről tárgyal, ha 

a) legalább egyet teljesíti a 81. § b), d)–h) pontjaiban 

feltüntetett feltételek közül, 

b) a 113. és 114. § szerinti eljárásban nem került be-

nyújtásra egyetlen ajánlat sem vagy egyetlen benyúj-

tott ajánlat sem teljesíti lényeges módosítások nélkül 

  § 116 

(1) Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného 

vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záu-

jemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak 

a) spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 81 

písm. b), d) až h), 

b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená 

ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených po-
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a közbeszerzőnek a beszerzés tárgyára vonatkozó 

követelményeit, azzal a feltétellel, hogy a beszerzés 

meghirdetésének eredeti feltételei lényegesen nem 

változnak, 

c) az áruszállítási, építési munkálatok kivitelezésére 

vonatkozó vagy szolgáltatásnyújtási megrendelést 

rendkívüli esemény miatt ítélik oda, melyet nem a 

közbeszerző okozott és nem előre nem láthatott, és 

tekintettel a létrejött időhiányra nem lehet a 109–

111. § vagy a 113. és 114. § szerint eljárni, vagy 

d) új építési munkálatokról vagy szolgáltatásokról 

van szó, melyek ugyanolyan vagy egyenértékű épí-

tési munkák vagy szolgáltatások ismétlésén alapul-

nak, melyeket az eredeti ajánlattevő kivitelez, azzal 

a feltétellel, hogy 

1. összhangban vannak az eredeti projekttel, 

amelyben fel vannak tüntetve a lehetséges utóla-

gos építési munkák vagy szolgáltatások terjed-

elme és odaítélésük feltételei, 

2. az eredeti megrendelést a 113. és 114. § sze-

rinti eljárással ítélték oda, és a megrendelés köz-

vetlen tárgyalásos eljárással való odaítélésről 

szóló információ része volt az ajánlatok benyúj-

tására való felhívásnak az eredeti beszerzés meg-

hirdetése során, 

3. az eredeti beszerzés feltételezett értékét a 6. § 

2. bek. a) pontja szerint határozták meg, és 

4. az ismételt megrendelést az eredeti szerződés 

megkötésétől számított három éven belül ítélik 

oda. 

(2) A közbeszerző felkérheti az érdeklődőt vagy érdek-

lődőket a részvételi feltételek teljesítését igazoló okmá-

nyok benyújtására. 

(3) A tárgyalásra a 82. § 3. bek. szerinti kötelezettség 

vonatkozik. 

(4) A közbeszerző köteles kidolgozni és a hivatalnak el-

küldeni a közvetlen tárgyalásos eljárásról szóló közle-

ményt, elektronikusan, a hivatal honlapján hozzáférhető 

formátumban és átviteli eljárással, legkésőbb öt munka-

nappal a tárgyalásra való felhívás elküldése előtt, mely-

ben feltünteti elsősorban az 1. bekezdés szerinti feltétel 

használatát és teljesülésének indoklását; ha rendkívüli 

eseményről és az áru árutőzsdén való beszerzéséről van 

szó, az értesítést a szerződés megkötése előtt küldi el. 

 

núk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa po-

žiadavky určené verejným obstarávateľom na pred-

met zákazky, a za predpokladu, že pôvodné pod-

mienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, 

c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie sta-

vebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva 

z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verej-

ným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a 

vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno po-

stupovať podľa § 109 až 111 alebo § 113 a 114 alebo 

d) ide o nové stavebné práce alebo služby spočíva-

júce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných 

stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvod-

ným dodávateľom za predpokladu, že 

1. sú v súlade so základným projektom, v ktorom 

sa uvádza rozsah možných dodatočných staveb-

ných prác alebo služieb a podmienky ich zadania, 

2. pôvodná zákazka bola zadávaná postupom 

podľa § 113 a 114 a informácia o zadávaní zá-

kazky priamym rokovacím konaním bola už sú-

časťou výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní 

pôvodnej zákazky, 

3. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola 

určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) a 

4. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov 

od uzavretia pôvodnej zmluvy. 

(2) Verejný obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo 

záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich spl-

nenie podmienok účasti. 

(3) Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 82 ods. 

3. 

(4) Verejný obstarávateľ je povinný vypracovať a poslať 

úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos do-

stupnými na webovom sídle úradu najneskôr päť pra-

covných dní pred dňom odoslania výzvy na rokovanie 

oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, v 

ktorom uvedie najmä podmienku použitia podľa odseku 

1 a odôvodnenie jej splnenia; ak ide o mimoriadnu uda-

losť a obstaranie tovaru na komoditnej burze, pošle 

oznámenie pred uzavretím zmluvy. 

 

117. § 

Az alacsony összegű beszerzések meghirdetése 

(1) A közbeszerző az alacsony összegű beszerzés meg-

hirdetése esetében úgy jár el, hogy a beszerzés tárgyára 

fordított költségek annak minőségével és árával arányo-

sak legyenek. 

(2) A közbeszerző köteles a profiljában összesített jelen-

tést közzétenni az alacsony összegű beszerzésekről, me-

lyek ára meghaladja az 5 000 eurót, a naptári negyedévet 

  § 117 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 

(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou 

hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na 

predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

(2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile 

súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s ce-

nami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho 

štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, 
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követő 30 napon belül, az előző naptári negyedévre, 

melyben feltünteti elsősorban minden ilyen beszerzés 

értékét, a beszerzés tárgyát és a beszállító azonosítását.  

(3) Az alacsony összegű megrendelés odaítélése eseté-

ben nem kötelező az írásos szerződés, kivéve azokat az 

eseteket, amelyekben ezt külön jogszabályok követelik 

meg. 

(4) A közbeszerző nyilvántartja az összes okmányt és 

dokumentumot, és a szerződés megkötésétől számított öt 

évig archiválja azokat; a 24. § nem alkalmazandó. 

 

v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu 

zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. 

(3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyža-

duje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých 

to vyžadujú osobitné predpisy. 

(4) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a doku-

menty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; § 

24 sa nepoužije. 

 

Az értékhatár alatti koncessziók meghirdetése 

 

118. § 

(1) A közbeszerző köteles az értékhatár alatti koncesszió 

meghirdetése során betartani az egyenlő bánásmód el-

vét, a gazdasági szereplők megkülönböztetés-mentessé-

gének elvét, az átláthatóság elvét és az arányosság elvét. 

A közbeszerző az értékhatár alatti koncesszió meghirde-

tése során úgy jár el, hogy a koncesszió tárgyára fordított 

költségek annak minőségével és árával arányosak legye-

nek.  

(2) A közbeszerző köteles közzétenni a közlönyben, a 

profiljában és a honlapján az értékhatár alatti koncesszió 

meghirdetéséről szóló információt. 

(3) A közbeszerző a megfelelő szintre korlátozhatja az 

érdeklődők számát, ha azt átlátható és megkülönbözte-

tés-mentes módon hajtja végre. Az érdeklődők számá-

nak korlátozására objektív kritériumokat határoz meg, 

mint elsősorban az érdeklődők műszaki alkalmassága és 

szakmai alkalmassága, vállalatának nagysága és infra-

struktúrája vagy más feltételek. A szűkített keretbe be-

sorolt érdeklődők számának biztosítania kell a megfe-

lelő gazdasági versenyt. 

(4) A közbeszerző köteles negyedévente a profiljában 

összesített jelentést közzétenni az értékhatár alatti kon-

cessziókról, melyben értékhatár alatti koncesszióról fel-

tünteti elsősorban a koncesszió értékét, a koncesszió tár-

gyát és a sikeres pályázó azonosítását; ezt a jelentést 

közzéteheti a honlapján, a sajtóban vagy más módon. 

(5) A közbeszerző nyilvántartja az összes okmányt és 

dokumentumot, és a szerződés megkötésétől számított öt 

évig archiválja azokat; a 24. § nem alkalmazandó. 

 

 

  Zadávanie podlimitných koncesií 

 

§ 118 

(1) Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podli-

mitnej koncesie dodržiavať princíp rovnakého zaobchá-

dzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjek-

tov, princíp transparentnosti a princíp proporcionality. 

Verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitnej koncesie 

postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet kon-

cesie boli primerané jeho kvalite a cene. 

(2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť vo ves-

tníku, na svojom profile a webovom sídle informáciu o 

zadávaní podlimitnej koncesie. 

(3) Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujem-

cov na primeranú úroveň, ak to urobí transparentným a 

nediskriminačným spôsobom. Na obmedzenie počtu zá-

ujemcov určí objektívne kritériá, ako sú najmä technická 

spôsobilosť a odborná spôsobilosť záujemcov, veľkosť 

a infraštruktúra ich podniku alebo iné podmienky. Počet 

záujemcov zaradených do užšieho výberu musí zabez-

pečiť primeranú hospodársku súťaž. 

(4) Verejný obstarávateľ je povinný uverejňovať štvrť-

ročne v profile súhrnnú správu o podlimitných konce-

siách, v ktorej pre každú podlimitnú koncesiu uvedie 

najmä hodnotu koncesie, predmet koncesie a identifiká-

ciu úspešného uchádzača; túto správu môže uverejniť aj 

na svojom webovom sídle, v periodickej tlači alebo 

iným spôsobom publikovať. 

(5) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a doku-

menty a uchováva ich päť rokov po uzavretí koncesnej 

zmluvy; § 24 sa nepoužije. 

 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

A tervpályázat 

 

119. § 

Bevezető rendelkezések 

(1) A tervpályázat a jelen törvény céljaira az az eljárás, 

amely lehetővé teszi a tervpályázat meghirdetőjének (a 

továbbiakban csak „meghirdető”), hogy elsősorban a 

  ŠTVRTÁ ČASŤ 

Súťaž návrhov 

 

§ 119 

Úvodné ustanovenia 

(1) Súťaž návrhov na účely tohto zákona je postup, ktorý 

umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov (ďalej len 

„vyhlasovateľ“) získať najmä v oblasti architektúry, 
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műépítészet, a területrendezés, a magas- és mélyépíté-

szet, valamint az adatfeldolgozás terén terveket szerez-

zen be, melyeket a bírálóbizottság választ ki a díjazással 

járó vagy anélküli tervpályázatra benyújtott tervek kö-

zül. 

(2) Tervnek a jelen törvény céljaira a résztvevő saját 

szellemi tevékenységének írásban vagy grafikailag meg-

jelenített eredményét nevezzük, mely a meghirdető szá-

mára hasznos mint alapanyag a területfejlesztési doku-

mentáció, tervdokumentáció vagy más szolgáltatás, fő-

ként tanulmány, elemzés, projekt beszerzése esetén. 

(3) Meghirdető mindenki, aki tervpályázatot ír ki önkén-

tesen, vagy ha a törvény így rendelkezik. 

(4) Résztvevő mindenki, aki részt szeretne venni a terv-

pályázaton. 

 

územného plánovania, stavebného inžinierstva a spraco-

vania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predlo-

žených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez 

udeľovania cien. 

(2) Návrh na účely tohto zákona je písomne alebo gra-

ficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti 

účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako pod-

klad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu doku-

mentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, 

najmä štúdia, rozbor alebo projekt. 

(3) Vyhlasovateľ je každý, kto použije súťaž návrhov 

dobrovoľne, alebo ak tak ustanovuje tento zákon. 

(4) Účastníkom je každý, kto má záujem zúčastniť sa sú-

ťaže návrhov. 

 

120. § 

(1) Tervpályázatot alkalmaznak, ha 

a) a tervek versenyeztetése része a szolgáltatásnyúj-

tási beszerzéshez vezető eljárásnak, vagy 

b) tervek versenyeztetéséről van szó díjak vagy jutal-

mak odaítélésével. 

(2) A közbeszerző és beszerző köteles tervpályázatot al-

kalmazni, ha a 3. bekezdés szerint meghatározott felté-

telezett érték egyenlő vagy nagyobb, mint a hivatal által 

kiadott általános érvényű jogszabályban meghatározott 

értékhatár.  

(3) A tervpályázatok feltételezett értéke 

a) az 1. bekezdés a) pontja szerint magába foglalja a 

szolgáltatásnyújtási beszerzés feltételezett értékét, 

beleértve a résztvevők díjait és jutalmait, 

b) az 1. bekezdés b) pontja szerint magába foglalja a 

résztvevők díjait és jutalmait beleértve a tervpályá-

zatot követő szolgáltatásnyújtási beszerzés feltétele-

zett értékét, amelyet a közbeszerző a 81. § h) pontja 

szerint és a beszerző a 98. § 1. bek. i) pontja szerint 

szándékozik meghirdetni, ha az ilyen beszerzés meg-

hirdetésének szándékát a tervpályázat meghirdetésé-

ről szóló értesítőben jelezte. 

(4) A szolgáltatásnyújtási beszerzés feltételezett értéké-

nek kiszámítására a 6. § használandó. 

 

  § 120 

(1) Súťaž návrhov sa použije, ak 

a) na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zá-

kazky na poskytnutie služby alebo 

b) ide o súťaž návrhov s udeľovaním cien a odmien 

účastníkom. 

(2) Súťaž návrhov sú verejný obstarávateľ a obstaráva-

teľ povinní použiť, ak predpokladaná hodnota určená 

podľa odseku 3 je rovná alebo vyššia ako finančný limit 

ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, 

ktorý vydá úrad. 

(3) Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov podľa 

a) odseku 1 písm. a) zahŕňa predpokladanú hodnotu 

zákazky na poskytnutie služby vrátane cien a odmien 

pre účastníkov, 

b) odseku 1 písm. b) zahŕňa ceny a odmeny pre 

účastníkov vrátane predpokladanej hodnoty zákazky 

na poskytnutie služby nasledujúcej po súťaži návr-

hov, ktorú má verejný obstarávateľ v úmysle zadať 

podľa § 81 písm. h) a obstarávateľ podľa § 98 ods. 1 

písm. i), ak svoj úmysel zadať takúto zákazku ozná-

mil v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov. 

(4) Na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na po-

skytnutie služby sa použije § 6. 

 

121. § 

(1) Tervpályázat esetében a közbeszerző és beszerző az 

Első résznek megfelelően járnak el. A tervpályázatot a 

tervpályázat meghirdetéséről szóló értesítő közzétételé-

vel hirdetik meg. 

(2) Ha a 120. § szerinti tervpályázatról van szó, a terv-

pályázati kiírásra a 27. § vonatkozik. 

(3) Ha a tervpályázathoz a szolgáltatásnyújtási megren-

delés odaítélésének folyamata kapcsolódik a 81. § h) 

pontja szerint és a 98. § 1. bek. i) pontja szerint, ezt a 

tényt a közbeszerző és beszerző feltünteti a tervpályázat 

meghirdetéséről szóló értesítőben. 

  § 121 

(1) Pri súťaži návrhov verejný obstarávateľ a obstaráva-

teľ postupujú primerane podľa prvej časti. Súťaž návr-

hov sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o vyhlásení sú-

ťaže návrhov. 

(2) Ak ide o súťaž návrhov podľa § 120, na oznámenie 

o vyhlásení súťaže návrhov sa vzťahuje § 27. 

(3) Ak na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zá-

kazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 

98 ods. 1 písm. i), túto skutočnosť verejný obstarávateľ 

a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení súťaže ná-

vrhov. 
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(4) A tervpályázaton való részvételt nem lehet korlátozni 

a pályázónak az ország bizonyos területén vagy terüle-

tének részén található székhelyére, vállalkozásának he-

lyére vagy szokásos tartózkodási helyére vonatkozó kö-

vetelménnyel, sem pedig jogi formájára vonatkozó kö-

vetelménnyel. 

 

(4) Účasť v súťaži návrhov nesmie byť obmedzená po-

žiadavkou na sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý 

pobyt účastníka na určitom území alebo časti územia 

štátu, ani požiadavkou na jeho právnu formu. 

 

122. § 

(1) A tervpályázatot a nyilvános tervpályázatként vagy a 

meghívásos tervpályázatként szervezik meg. 

(2) A nyilvános tervpályázatot korlátlan számú pályázó 

számára hirdetik meg, akik tervet nyújthatnak be; a ter-

vek benyújtási határidejét az ajánlatkérő feltünteti a terv-

pályázat meghirdetéséről szóló értesítőben. 

(3) A meghívásos tervpályázatot korlátlan számú pá-

lyázó számára hirdetik meg, akik részvételi kérelmet 

nyújthatnak be; a részvételi kérelmek benyújtásának ha-

táridejét az ajánlatkérő feltünteti a tervpályázat meghir-

detéséről szóló értesítőben. Az ajánlatkérő korlátozhatja 

a pályázók számát, akiket terv benyújtására szólít fel, a 

tervpályázat meghirdetéséről szóló értesítőben meghatá-

rozott, a pályázók kiválasztására vonatkozó kritériumok 

alapján. A tervek benyújtására való felhívásban az aján-

latkérő feltünteti a tervek benyújtásának határidejét. 

(4) A pályázók kiválasztásának kritériumait egyértel-

műen, érthetően és megkülönböztetés-mentesen kell 

meghatározni, hogy a részvételt elegendő számú pályázó 

részére tegyék lehetővé, ezáltal biztosítva a gazdasági 

versenyt. 

(5) A benyújtott terveket, a tervpályázat meghirdetéséről 

szóló értesítőben meghatározott, a tervek kiértékelésére 

vonatkozó kritériumok alapján értékelik ki . 

(6) Ha nyilvános tervpályázatról van szó, a tervek be-

nyújtási határideje legkevesebb 35 nap a tervpályázat 

meghirdetéséről szóló értesítő kiadóhivatalnak történt 

elküldése napjától számítva. 

(7) Ha meghívásos tervpályázatról van szó  

a) a részvételi kérelem benyújtásának határideje leg-

kevesebb 20 nap a tervpályázat meghirdetéséről 

szóló értesítő elküldésének napjától számítva, 

b) a tervek benyújtásának határideje legkevesebb 30 

nap a tervek benyújtására való felhívás elküldésének 

napjától számítva. 

(8) A tervek benyújtási határidejének és a részvételi ké-

relmek benyújtási határidejének meghatározásakor fi-

gyelembe kell venni a tervpályázat jellegét és a tervek 

kidolgozásához szükséges időt. 

(9) Konkrét tervpályázat pályázója nem lehet az, aki a 

pályázók kiválasztásának kritériumait, a benyújtott ter-

vek kiértékelésének kritériumait kidolgozta, vagy a 123. 

§ 2. bek. k) pontja szerint a pályázati feltételeket hitele-

sítette, sem pedig hozzá közelálló személy. 

(10) A tervpályázaton való részvételért biztosíték letétbe 

helyezése nem kérhető. 

  § 122 

(1) Súťaž návrhov sa organizuje ako verejná súťaž návr-

hov alebo užšia súťaž návrhov. 

(2) Verejná súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobme-

dzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť návrh; le-

hotu na predkladanie návrhov vyhlasovateľ uvedie v 

oznámení o vyhlásení súťaže návrhov. 

(3) Užšia súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený 

počet účastníkov, ktorí môžu predložiť žiadosť o účasť; 

lehotu na predloženie žiadostí o účasť vyhlasovateľ uve-

die v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov. Vyhlasova-

teľ môže obmedziť počet účastníkov, ktorých vyzve na 

predloženie návrhu, na základe kritérií výberu účastní-

kov určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov. 

Vo výzve na predkladanie návrhov vyhlasovateľ uvedie 

lehotu na predkladanie návrhov. 

(4) Kritériá výberu účastníkov musia byť určené jednoz-

načne, zrozumiteľne a nediskriminačne, aby umožnili 

účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili 

hospodársku súťaž. 

(5) Predložené návrhy sa hodnotia na základe kritérií na 

hodnotenie návrhov určených v oznámení o vyhlásení 

súťaže návrhov. 

(6) Ak ide o verejnú súťaž návrhov, lehota na predkla-

danie návrhov je najmenej 35 dní odo dňa odoslania 

oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov publikačnému 

úradu. 

(7) Ak ide o užšiu súťaž návrhov, lehota na 

a) predloženie žiadostí o účasť je najmenej 20 dní 

odo odoslania oznámenia o vyhlásení súťaže návr-

hov, 

b) predkladanie ponúk je najmenej 30 dní odo dňa 

odoslania výzvy na predkladanie návrhov. 

(8) Pri určení lehoty na predkladanie návrhov a lehoty 

na predloženie žiadostí o účasť sa prihliada na charakter 

súťaže návrhov a čas potrebný na vypracovanie návrhov. 

(9) Účastníkom v konkrétnej súťaži návrhov nemôže byť 

ten, kto vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypraco-

val kritériá hodnotenia predložených návrhov alebo ove-

roval súťažné podmienky podľa § 123 ods. 2 písm. k), 

ani jemu blízka osoba. 

(10) Za účasť v súťaži návrhov nemožno požadovať zá-

bezpeku. 
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123. § 

Pályázati feltételek 

(1) A tervpályázatot a pályázati feltételek alapján való-

sítják meg. A pályázati feltételek hozzáférhetőségére a 

43. § vonatkozik. 

(2) Pályázati feltételeknek tartalmazniuk kell 

a) az ajánlatkérő azonosító adatait, 

b) a tervpályázat tárgyának leírását és a terv terjedel-

mére, tartalmára és formájára vonatkozó követelmé-

nyeket, 

c) a tervpályázat fajtáját, 

d) a pályázók körét, 

e) a bírálóbizottság összetételét, a bírálóbizottság 

tagjainak és póttagjainak családi és utóneve feltünte-

tésével, 

f) a pályázók kiválasztásának kritériumait, ha ilyet 

érvényesítenek, 

g) a benyújtott tervek értékelésének kritériumait és 

az egyes kritériumok relatív súlyozását, 

h) a győztes tervért vagy győztes tervekért odaíté-

lendő díjak számát és értékét, 

i) a pályázati feltételeket teljesítő pályázók esetleges 

jutalmainak értékét, ha tervüket a bírálóbizottság 

nem választotta ki győztesnek vagy a győztesek 

egyikének, 

j) a pályázókkal való kommunikáció módját és for-

máját, 

k) az arra vonatkozó adatot, hogy a pályázati feltéte-

leket a közzétételük előtt hitelesítették-e külön jog-

szabály szerint,64) ha műépítészeti, területrendezési, 

valamint magas- és mélyépítészeti területeket érintő 

tervpályázatról van szó, 

l) további adatokat, melyeket az ajánlatkérő szüksé-

gesnek tart. 

(3) A pályázati feltételeket nem lehet a tervpályázat 

meghirdetése után módosítani, és azok a tervpályázat 

eredményéről szóló jegyzőkönyv aláírásáig kötelezőek 

az ajánlatkérő, a bírálóbizottság és a pályázók számára. 

 

  § 123 

Súťažné podmienky 

(1) Súťaž návrhov sa uskutočňuje podľa súťažných pod-

mienok. Na dostupnosť súťažných podmienok sa vzťa-

huje § 43. 

(2) Súťažné podmienky musia obsahovať 

a) identifikáciu vyhlasovateľa, 

b) opis predmetu súťaže návrhov a požiadavky na 

rozsah, obsah a formu návrhu, 

c) druh súťaže návrhov, 

d) okruh účastníkov, 

e) zloženie poroty s uvedením mena a priezviska čle-

nov a náhradníkov poroty, 

f) kritériá výberu účastníkov, ak sa výber uplatňuje, 

g) kritériá hodnotenia predložených návrhov a rela-

tívnu váhu jednotlivých kritérií, 

h) počet a hodnotu cien udeľovaných za víťazný ná-

vrh alebo víťazné návrhy, 

i) hodnotu prípadných odmien účastníkom, ktorí spl-

nili súťažné podmienky, ale ich návrh porota nevy-

brala ako víťazný alebo jeden z víťazných, 

j) spôsob a formu komunikácie s účastníkmi, 

k) údaj, či súťažné podmienky boli pred uverejnením 

overené podľa osobitného predpisu,64) ak ide o súťaž 

návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania 

a stavebného inžinierstva, 

l) ďalšie údaje, ktoré vyhlasovateľ považuje za po-

trebné. 

(3) Súťažné podmienky nemožno po vyhlásení súťaže 

návrhov meniť a do podpísania zápisnice o výsledkoch 

súťaže návrhov sú záväzné pre vyhlasovateľa, porotu a 

účastníkov. 

 

124. § 

A bírálóbizottság 

(1) Az ajánlatkérő köteles természetes személyekből 

legkevesebb öttagú bírálóbizottságot összeállítani, akik 

szakmai szempontból elbírálják a pályázati feltételeket 

és a benyújtott terveket. Ha a pályázóktól bizonyos szak-

mai képesítést is megkövetelnek, a bírálóbizottság tagjai 

legalább egyharmadának azonos vagy egyenértékű szak-

mai képesítéssel kell rendelkeznie. 

(2) A bírálóbizottságnak nem lehet tagja, sem póttagja a 

tervpályázaton az a személy, aki annak részvevője, vagy 

résztvevőhöz közel álló személy, annak alkalmazottja 

vagy társtulajdonosa. 

(3) A bírálóbizottság feladata 

  § 124 

Porota 

(1) Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej 

päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré od-

borne posúdia súťažné podmienky a predložené návrhy. 

Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifiká-

cia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú 

alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu. 

(2) Členom poroty, ani náhradníkom člena poroty v sú-

ťaži návrhov nemôže byť ten, kto je účastníkom, jemu 

blízkou osobou, jeho zamestnanec alebo spoločník. 

(3) Úlohou poroty je 

a) posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením sú-

ťaže návrhov, 
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a) a pályázati feltételek elbírálása a tervpályázat 

meghirdetése előtt, 

b) a pályázati feltételek betartásának ellenőrzése a 

tervpályázat folyamán, 

c) a benyújtott tervek teljességének ellenőrzése a pá-

lyázati feltételek szerint, 

d) a határidő után benyújtott vagy a nem megfelelő 

helyen leadott tervek, valamint az anonimitást meg-

sértő tervek vagy a pályázati feltételek szerinti köve-

telményeknek más módon nem megfelelő tervek ki-

zárása, 

e) a benyújtott tervek kiértékelése és a benyújtott ter-

vek sorrendjének összeállítása a tervpályázat meg-

hirdetéséről szóló értesítőben és a pályázati feltéte-

lekben meghatározott kritériumok szerint, 

f) a tervekért járó díjak és a pályázóknak járó jutal-

mak odaítélésének eldöntése a pályázati feltételek 

szerint, 

g) a jegyzőkönyv elkészítése. 

(4) A benyújtott tervek összeállított sorrendjében első 

helyen elhelyezkedő terv a győztes terv. Ha az első he-

lyen két terv vagy több terv helyezkedik el, akkor ezek a 

tervek a győztes tervek. 

(5) A bírálóbizottság a döntés meghozatala során függet-

len és a benyújtott terveket az anonimitás megőrzése 

mellett értékeli, kizárólag a pályázati feltételekben meg-

határozott kritériumok alapján. Az anonimitást egészen 

a tervek sorrendjéről szóló döntés megszületéséig meg 

kell őrizni. 

(6) Ha az szükséges, a pályázókat fel lehet szólítani a 

benyújtott terveket érintő kérdések magyarázatára, me-

lyek a bírálóbizottság üléséről készült jegyzőkönyvben 

fel vannak jegyezve. 

(7) A bírálóbizottság minden üléséről részletes jegyző-

könyvet kell készíteni, melyet a bírálóbizottság minden 

tagja aláír. A bírálóbizottság azon üléséről készült jegy-

zőkönyv másolatát, melyen a tervek sorrendjéről, a díjak 

és jutalmak odaítéléséről döntöttek, át kell adni az aján-

latkérőnek, aki azt elküldi az összes pályázónak, akinek 

tervét a bírálóbizottság értékelte. 

 

b) kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok 

počas súťaže návrhov, 

c) skontrolovať úplnosť predložených návrhov 

podľa súťažných podmienok, 

d) vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané 

na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola 

porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli po-

žiadavkám podľa súťažných podmienok, 

e) vyhodnotiť predložené návrhy a zostaviť poradie 

predložených návrhov podľa kritérií určených v 

oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v súťažných 

podmienkach, 

f) rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien 

účastníkom podľa súťažných podmienok, 

g) vyhotoviť zápisnicu. 

(4) V zostavenom poradí predložených návrhov je návrh 

umiestnený na prvom mieste víťazný. Ak sa na prvom 

mieste umiestnia dva návrhy alebo viaceré návrhy, sú 

tieto návrhy víťazné. 

(5) Porota je pri prijímaní rozhodnutí nezávislá a hodnotí 

návrhy pri zachovaní ich anonymity a výlučne podľa kri-

térií určených v súťažných podmienkach. Anonymita 

musí byť zachovaná až do rozhodnutia o poradí návrhov. 

(6) Ak je to potrebné, môžu byť účastníci vyzvaní na vy-

svetlenie otázok týkajúcich sa predložených návrhov, 

ktoré sú zaznamenané v zápisnici zo zasadnutia poroty. 

(7) O každom zasadnutí poroty sa vyhotovuje podrobná 

zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia poroty. Kópia 

zápisnice zo zasadnutia poroty, na ktorom sa rozhodlo o 

poradí návrhov a o rozdelení cien a odmien sa odovzdá 

vyhlasovateľovi, ktorý ju pošle všetkým účastníkom, 

ktorých návrhy porota hodnotila. 

 

125. § 

A tervpályázat eredménye 

(1) A tervpályázat eredményét ugyanolyan módon hoz-

zák nyilvánosságra, ahogyan a tervpályázat meghirdeté-

sére sor került. A tervpályázat eredményét tudatják min-

den pályázóval, akinek a tervét a bírálóbizottság érté-

kelte. 

(2) Ha a 120. § szerinti tervpályázatról van szó, a terv-

pályázat eredményéről szóló értesítésre a 27. § vonatko-

zik. A tervpályázat eredményéről szóló értesítést a köz-

beszerző és beszerző a tervpályázat befejezését követő 

30 napon belül küldi el. 

  § 125 

Výsledok súťaže návrhov 

(1) Výsledok súťaže návrhov sa zverejňuje rovnakým 

spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov. Výsledok sú-

ťaže návrhov sa oznámi každému účastníkovi, ktorého 

návrh hodnotila porota. 

(2) Ak ide o súťaž návrhov podľa § 120, na oznámenie 

o výsledku súťaže návrhov sa vzťahuje § 27. Oznámenie 

o výsledku súťaže návrhov pošlú verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ do 30 dní po ukončení súťaže návrhov. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemusia uverej-

niť informácie o výsledku verejného obstarávania, kto-
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(3) A közbeszerző és beszerző nem köteles olyan infor-

mációkat közzétenni a közbeszerzés eredményéről, me-

lyek közzététele ellentétes a törvénnyel, a közérdekkel, 

más személyek jogos érdekeit sértené, vagy akadályozná 

a gazdasági versenyt; ha a közzé nem tétel oka csak az 

információk egy részét érinti, akkor csak ezt a részt nem 

teszik közzé. 

(4) Azok a tervek, melyekért díjat vagy jutalmat ítéltek 

oda és fizettek ki, az ajánlatkérő tulajdonát képezik. A 

többi tervet visszaadják a pályázóknak. 

(5) A külön jogszabály szerint17) védett terveket az aján-

latkérő csak a szerző jóváhagyásával használhatja. 

(6) Az információkat és a dokumentumokat a profilban 

teszik közzé a 64. § 1. bek. a) és b) pontja valamint 2–5. 

bek. szerint. 

 

 

rých uverejnenie by bolo v rozpore so zákonom, s verej-

ným záujmom, mohlo by poškodiť oprávnené záujmy 

iných osôb alebo by bránilo hospodárskej súťaži; ak sa 

dôvod nezverejnenia týka len časti informácie, nezverej-

ňuje sa len táto časť. 

(4) Návrhy, za ktoré bola udelená a vyplatená cena alebo 

odmena, sú vlastníctvom vyhlasovateľa. Ostatné návrhy 

sa vrátia účastníkom. 

(5) Návrhy chránené podľa osobitného predpisu17) môže 

vyhlasovateľ použiť len so súhlasom autora. 

(6) Informácie a dokumenty sa uverejňujú v profile 

podľa § 64 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 až 5. 

 

 

ÖTÖDIK RÉSZ 

A védelmi és biztonsági szféra  

beszerzéseinek meghirdetése 

 

126. § 

(1) A közbeszerző és beszerző a védelmi és biztonsági 

szféra beszerzéseinek meghirdetése során az Első rész 

valamint a Második rész Első fejezete és Második feje-

zete szerint jár el, hacsak a jelen rész másként nem ren-

delkezik; a 12. §, 18. §, 19. §, 26. § 7. bek. második mon-

data, 29. §, 34. § 1. és 2. bek., 38. §, 39. §, 41. §, 50. §, 

57. §, 58–61. §, 64–66. §, 67. § 3. és 4. bek., 68. § 3. 

bek., 69. §, 70. §, 71. § 4. és 5. bek., 72. § 3–7. bek., 74. 

§ 1. bek., 78–82. §, 83. § 1. és 2. bek., 84–118. § nem 

alkalmazandók. 

(2) Alvállalkozói beszállításnak a jelen rész céljaira a vé-

delmi és biztonsági szféra fő beszerzésének bizonyos ré-

sze értendő, melyet írásos visszterhes szerződés alapján 

az alvállalkozó fog teljesíteni. 

 

  PIATA ČASŤ 

Zadávanie zákaziek  

v oblasti obrany a bezpečnosti 

 

§ 126 

(1) Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa pr-

vej časti a druhej časti prvej hlavy a druhej hlavy, ak nie 

je v tejto časti ustanovené inak; nepoužijú sa § 12, § 18, 

§ 19, § 26 ods. 7 druhá veta, § 29, § 34 ods. 1 a 2, § 38, 

§ 39,§ 41, § 50, § 57, § 58 až 61, § 64 až 66, § 67 ods. 3 

a 4, § 68 ods. 3, § 69, § 70, § 71 ods. 4 a 5, § 72 ods. 3 

až 7, § 74 ods. 1, § 78 až 82, § 83 ods. 1 a 2, § 84 až 118. 

(2) Subdodávkou na účely tejto časti sa rozumie určitá 

časť hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, 

ktorú bude plniť subdodávateľ na základe písomnej od-

platnej zmluvy. 

 

127. § 

A hirdetmények közzététele 

(1) Ha a védelmi és biztonsági szféra értékhatár feletti 

beszerzéséről van szó, a közbeszerző és beszerző előze-

tes hirdetményt tehet közzé, melyben feltünteti 

a) az áruszállítási beszerzések vagy áruszállítási ke-

retmegállapodások feltételezett értékét az egyes áru-

csoportok szerint, melyeket a következő 12 hónap-

ban terveznek meghirdetni; az árucsoportokat a fő 

közbeszerzési szójegyzékre való hivatkozással hatá-

rozzák meg, 

b) a szolgáltatásnyújtási beszerzések vagy szolgálta-

tásnyújtási keretmegállapodások feltételezett értékét 

minden szolgáltatáskategóriában a 4. és 5. sz. mel-

lékletek szerint, melyeket a következő 12 hónapban 

terveznek meghirdetni, 

  § 127 

Uverejňovanie oznámení 

(1) Ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany a bez-

pečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uve-

rejniť predbežné oznámenie, v ktorom uvedú 

a) predpokladanú hodnotu zákaziek na dodanie tova-

rov alebo rámcových dohôd na tovary podľa skupín 

tovarov, ktoré plánujú zadávať v nasledujúcich 12 

mesiacoch; skupina tovarov sa určí odkazom na 

slovník obstarávania, 

b) predpokladanú hodnotu zákaziek na poskytnutie 

služieb alebo rámcových dohôd na služby v každej 

kategórii služieb podľa príloh č. 4 a 5, ktoré plánujú 

zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch, 
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c) az építési munkálatok beszerzéseinek vagy az épí-

tési munkálatok keretmegállapodásainak fő jellem-

zőit, melyeket meghirdetni terveznek. 

(2) A közbeszerző és beszerző minél előbb előzetes hir-

detményt tesz közzé az 1. bekezdés szerint a tervezett 

beszerzés vagy keretmegállapodás elfogadása után. 

(3) Az 1. és 2. bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak 

a közvetlen tárgyalásos eljárásra. 

(4) A közbeszerző és beszerző, közbeszerzés meghirde-

téséről szóló értesítés közzétételével közbeszerzést hir-

det meg, ha a védelmi és biztonsági szférában beszerzést 

szándékozik meghirdetni, vagy meghívásos versennyel, 

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárással 

vagy versenypárbeszéddel keretmegállapodást kíván 

kötni. 

(5) Ha a védelmi és biztonsági szféra értékhatár alatti be-

szerzéséről van szó, a közbeszerző, a közlönyben való 

megjelentetés céljából, elküldi a hivatalnak a közbeszer-

zési felhívást és a közbeszerzés eredményéről szóló ér-

tesítést; a közbeszerzés eredményéről szóló értesítést a 

közbeszerző köteles a szerződés vagy a keretmegállapo-

dás megkötését követő 14 napon belül elküldeni, vala-

mint haladéktalanul a közbeszerzés megszüntetéséről 

szóló határozat meghozatalát követően, amely a közbe-

szerzés meghirdetéséről szóló értesítés tárgyát képezte. 

(6) A közbeszerző és beszerző, megjelentetés céljából, 

nem küld információkat a közbeszerzés eredményéről, 

melyek megjelentetése ellentétes lenne a törvénnyel, a 

közérdekkel, elsősorban a védelmi és biztonsági érde-

kekkel, károsítaná más személyek jogos érdekeit vagy 

akadályozná a gazdasági versenyt. 

 

c) hlavné charakteristiky zákaziek na uskutočnenie 

stavebných prác alebo rámcových dohôd na stavebné 

práce, ktoré plánujú zadávať. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia pred-

bežné oznámenie podľa odseku 1 čo najskôr po schvá-

lení zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú plánujú za-

dávať. 

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na priame 

rokovacie konanie. 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú ve-

rejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania, ak majú v úmysle zadávať zá-

kazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo uzavrieť 

rámcovú dohodu užšou súťažou, rokovacím konaním so 

zverejnením alebo súťažným dialógom. 

(5) Ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bez-

pečnosti, verejný obstarávateľ pošle úradu oznámenie o 

vyhlásení verejného obstarávania a oznámenie o vý-

sledku verejného obstarávania na uverejnenie vo ves-

tníku; oznámenie o výsledku verejného obstarávania je 

verejný obstarávateľ povinný poslať do 14 dní po uzav-

retí zmluvy alebo rámcovej dohody a bezodkladne po 

rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo 

predmetom oznámenia o vyhlásení verejného obstaráva-

nia. 

(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nepošlú na uve-

rejnenie informácie o výsledku verejného obstarávania, 

ktorých uverejnenie by bolo v rozpore so zákonom, s ve-

rejným záujmom, najmä s obrannými a bezpečnostnými 

záujmami, mohlo by poškodiť oprávnené záujmy iných 

osôb alebo by bránilo hospodárskej súťaži. 

 

128. § 

(1) A védelmi és biztonsági szféra beszerzéseinek meg-

hirdetésére használt eljárások a következők: 

a) meghívásos verseny, 

b) hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljá-

rás, 

c) versenypárbeszéd, 

d) közvetlen tárgyalásos eljárás. 

(2) Versenypárbeszéd akkor használható, ha a védelmi 

és biztonsági szféra különösen összetett beszerzéséről 

van szó, és meghívásos verseny vagy hirdetmény közzé-

tételével induló tárgyalásos eljárás nem alkalmazható. 

 

  § 128 

(1) Postupy pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bez-

pečnosti sú 

a) užšia súťaž, 

b) rokovacie konanie so zverejnením, 

c) súťažný dialóg, 

d) priame rokovacie konanie. 

(2) Súťažný dialóg možno použiť, ak ide o obzvlášť zlo-

žitú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti a nemožno 

použiť užšiu súťaž alebo rokovacie konanie so zverejne-

ním. 

 

129. § 

A biztonság és a minősített információk védelme 

(1) A közbeszerző és beszerző meghatározza a minősí-

tett információk védelmének követelményeit és intézke-

déseit, melyeket a pályázó vagy érdeklődő köteles biz-

tosítani. A követelmények, valamint a minősített infor-

mációk védelmét szolgáló intézkedések teljesítéséről be-

terjesztendő bizonyítékok a közbeszerzési eljárás min-

den szakaszában megkövetelhetők. A közbeszerző és 

  § 129 

Bezpečnosť a ochrana utajovaných skutočností 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požia-

davky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, 

ktoré je uchádzač alebo záujemca povinný zabezpečiť. 

Predloženie dôkazu na preukázanie splnenia požiada-

viek a opatrení určených na ochranu utajovaných sku-

točností možno požadovať v každej etape procesu verej-

ného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ 
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beszerző meghatározhatja, hogy a pályázó vagy érdek-

lődő biztosítsa a minősített információk védelmét az al-

vállalkozók részéről is; az köteles követelménynek ele-

get tenni. 

(2) Ha a védelmi és biztonsági szféra olyan beszerzésé-

ről van szó, amely minősített információhoz kapcsoló-

dik, minősített információt követel meg vagy minősített 

információt tartalmaz, a közbeszerző és beszerző a köz-

beszerzés meghirdetéséről szóló értesítésben, a pályázati 

háttéranyagokban vagy az informatív dokumentumban 

feltünteti a minősített információk biztonságának és vé-

delmének biztosításához szükséges követelményeket és 

intézkedéseket külön jogszabály szerint.65) 

(3) A közbeszerző és beszerző a minősített információk 

biztonságának és védelmének biztosítására megkövetel-

heti, hogy az ajánlatok rendszerint tartalmazzák 

a) a pályázó és a már kiválasztott alvállalkozó köte-

lezettségvállalását a minősített információk bizton-

ságának és védelmének biztosítására vonatkozó kö-

telezettség betartásáról, 

b) a pályázó kötelezettségvállalását, hogy az alvállal-

kozójává váló személytől beszerzi az a) pont szerinti 

kötelezvényt, 

c) a már kiválasztott alvállalkozó adatait, melyek le-

hetővé teszik a közbeszerző és beszerző számára an-

nak megállapítását, hogy az alvállalkozó rendelke-

zik-e a megfelelő kapacitással a minősített informá-

ciók biztonságának és védelmének biztosítására, me-

lyekhez hozzáférése van vagy melyeket alvállalko-

zói tevékenysége megvalósítása során létrehoz, 

d) a pályázó kötelezettségvállalását, hogy a közbe-

szerző és beszerző rendelkezésére bocsátja a c) pont 

szerinti adatokat minden új alvállalkozójáról, még az 

alvállalkozói szerződés megkötése előtt. 

(4) Tagállam illetékes szervei által kiadott engedélyt a 

közbeszerző és beszerző az engedély érvényességének 

külön jogszabály szerinti65) előzetes ellenőrzése után el-

ismeri, hacsak nemzetközi szerződés másként nem ren-

delkezik. 

 

môžu určiť, aby uchádzač alebo záujemca zabezpečil 

ochranu utajovaných skutočností aj zo strany subdodá-

vateľa; ten je ich povinný zabezpečiť. 

(2) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, 

ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si 

utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutoč-

nosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú požia-

davky a opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti 

a ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného 

predpisu65) v oznámení o vyhlásení verejného obstaráva-

nia, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom do-

kumente. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať 

na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných 

skutočností, aby ponuky obsahovali spravidla 

a) záväzok uchádzača a už vybraného subdodávateľa 

dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti 

a ochrany utajovaných skutočností, 

b) záväzok uchádzača získať od osoby, ktorá sa stane 

jeho subdodávateľom, záväzok podľa písmena a), 

c) údaje o už vybranom subdodávateľovi, ktoré 

umožnia verejnému obstarávateľovi a obstarávate-

ľovi zistiť, či má požadované kapacity na zabezpe-

čenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutoč-

ností, ku ktorým má prístup alebo ktoré vytvorí po-

čas realizácie subdodávateľských aktivít, 

d) záväzok uchádzača poskytnúť verejnému obstará-

vateľovi a obstarávateľovi údaje podľa písmena c) o 

každom novom subdodávateľovi pred uzavretím 

subdodávateľskej zmluvy. 

(4) Oprávnenie vydané príslušným orgánom členského 

štátu verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú po pred-

chádzajúcom overení platnosti oprávnenia podľa osobit-

ného predpisu,65) ak medzinárodná zmluva neustanovuje 

inak. 

 

130. § 

A szállítmányok biztonsága 

(1) A közbeszerző és beszerző, a védelmi és biztonsági 

szféra beszerzéseinek meghirdetése során, a közbeszer-

zés meghirdetéséről szóló értesítésben, a pályázati hát-

téranyagokban vagy az informatív dokumentumban 

meghatározza a szállítmányok biztonságára vonatkozó 

követelményeket. 

(2) A bizonyítékok, melyekkel a pályázó igazolja, hogy 

képes teljesíteni a szállítmányok biztonságára vonatkozó 

követelményeket, az ajánlat részét képezik. A szállítmá-

nyok biztonságát rendszerint a következőkkel lehet iga-

zolni: 

  § 130 

Bezpečnosť dodávok 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požia-

davky na bezpečnosť dodávok pri zadávaní zákazky v 

oblasti obrany a bezpečnosti v oznámení o vyhlásení ve-

rejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v 

informatívnom dokumente. 

(2) Dôkazy, ktorými uchádzač preukáže svoju schop-

nosť splniť požiadavky na bezpečnosť dodávok, sú sú-

časťou ponuky. Bezpečnosť dodávok možno preukázať 

spravidla 

a) potvrdením alebo dokumentáciou, že uchádzač je 

schopný splniť požiadavky verejného obstarávateľa 
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a) igazolással vagy dokumentációval, hogy a pályázó 

képes teljesíteni a közbeszerző vagy beszerző köve-

telményeit, melyek a beszerzés tárgyával összefüggő 

áru kivitelére, szállítására és tranzitjára vonatkoznak, 

beleértve az érintett tagállamból beszerzett összes tá-

mogató dokumentumot is, 

b) annak kinyilatkoztatásával, hogy képes teljesíteni 

a szállításokat a közbeszerző és beszerző korlátozá-

sai esetén is, melyek az áruk és szolgáltatások eláru-

lására, szállítására vagy használatára, vagy a kivitel 

ellenőrzéséből vagy biztonsági intézkedésekből 

eredő következményekre vonatkoznak, 

c) a pályázó beszállítói láncának szervezetéről és el-

helyezéséről szóló igazolással vagy dokumentáció-

val, melyek lehetővé teszik számára a közbeszerző 

vagy beszerző által, a pályázati háttéranyagokban a 

szállítmányok biztonságára meghatározott követel-

ményeket, továbbá a pályázó kötelezettségvállalásá-

val, hogy a szerződés teljesítése folyamán a beszállí-

tói láncában keletkező esetleges változások nem be-

folyásolják kedvezőtlenül a szállítmányok biztonsá-

gára vonatkozó követelmények teljesítését, 

d) a pályázó kötelezettségvállalásával, hogy létre-

hozza vagy fenntartja a közbeszerző vagy beszerző 

által megkövetelt kapacitásokat, válsághelyzet által 

kiváltott utólagos szükségleteinek teljesítésére, az 

egyezményes határidőn belül és feltételek mellett,  

e) a pályázó honossági országa illetékes hatóságától 

beszerzett támogató dokumentációval, amely a köz-

beszerző vagy beszerző utólagos, válsághelyzet 

okozta szükségleteinek teljesítését érintik, 

f) a pályázó kötelezettségvállalásával, a beszerzés 

tárgyát képező áruszállítmány karbantartásának, kor-

szerűsítésének vagy módosításának biztosításáról, 

g) a pályázó kötelezettségvállalásával, hogy haladék-

talanul tájékoztatja a közbeszerzőt és beszerzőt a 

szervezetében, beszállítói láncában vagy ipari straté-

giájában bekövetkezett minden változásról, amely 

hatással lehet a közbeszerzővel vagy beszerzővel 

szembeni kötelezettségeire,  

h) a pályázó kötelezettségvállalásával, hogy egyez-

ményes határidőn belül és feltételek mellett a közbe-

szerző vagy beszerző rendelkezésére bocsátja a pót-

alkatrészek, részelemek, rendszerek gyártásához 

szükséges összes speciális eszközt és különleges 

tesztelőberendezést, beleértve a műszaki rajzokat, li-

cenceket és használati utasításokat, ha elveszíti ké-

pességét, hogy ezeket az árukat maga szállítsa le. 

(3) A pályázótól nem követelhető meg, hogy a tagállam-

tól kötelezettségvállalást szerezzen be, mellyel megsérti 

az adott tagállam azon jogát, hogy saját belföldi fel-

tételeit juttassa érvényre az áru kiviteli engedélye, a szál-

alebo obstarávateľa na vývoz, prepravu a tranzit to-

varu súvisiaceho s predmetom zákazky vrátane všet-

kých podporných dokumentov získaných od prísluš-

ného členského štátu, 

b) deklarovaním schopnosti plniť dodávky aj v prí-

pade obmedzení verejného obstarávateľa a obstará-

vateľa, ktoré sa týkajú prezradenia, prepravy alebo 

použitia tovarov a služieb alebo dôsledku, ktorý by 

vyplynul z kontroly vývozu alebo z bezpečnostných 

opatrení, 

c) potvrdením alebo dokumentáciou o organizácii a 

umiestnení dodávateľského reťazca uchádzača, ktoré 

mu umožnia splniť požiadavky verejného obstaráva-

teľa alebo obstarávateľa na bezpečnosť dodávok ur-

čené v súťažných podkladoch a záväzkom uchá-

dzača, že prípadné zmeny v jeho dodávateľskom re-

ťazci počas plnenia zmluvy nepriaznivo neovplyvnia 

splnenie požiadaviek určených na bezpečnosť dodá-

vok, 

d) záväzkom uchádzača vytvoriť alebo zachovať ka-

pacity požadované verejným obstarávateľom alebo 

obstarávateľom na plnenie jeho dodatočných potrieb 

spôsobených krízou podľa dohodnutých lehôt a pod-

mienok, 

e) podpornou dokumentáciou získanou od prísluš-

ného vnútroštátneho orgánu uchádzača týkajúcou sa 

plnenia dodatočných potrieb verejného obstaráva-

teľa alebo obstarávateľa, ktoré by boli spôsobené krí-

zou, 

f) záväzkom uchádzača zabezpečiť údržbu, moderni-

záciu alebo úpravu dodávky tovaru, ktorý je predme-

tom zákazky, 

g) záväzkom uchádzača bezodkladne informovať ve-

rejného obstarávateľa a obstarávateľa o každej 

zmene v jeho organizácii, v dodávateľskom reťazci 

alebo v priemyselnej stratégii, ktorá môže mať vplyv 

na jeho záväzky voči verejnému obstarávateľovi 

alebo obstarávateľovi, 

h) záväzkom uchádzača poskytnúť verejnému obsta-

rávateľovi a obstarávateľovi podľa dohodnutých le-

hôt a podmienok všetky špecifické prostriedky po-

trebné na výrobu náhradných dielov, súčastí, sústav 

a osobitné testovacie zariadenia vrátane technických 

výkresov, licencií a návodov na použitie, ak stratí 

schopnosť dodávať tieto tovary. 

(3) Od uchádzača nemožno požadovať, aby od člen-

ského štátu získal záväzok, ktorým sa poruší právo tohto 

členského štátu uplatňovať vlastné vnútroštátne pod-

mienky na udelenie povolenia na vývoz, prepravu a tran-

zit tovaru podľa platného medzinárodného práva alebo 

práva Európskej únie v čase udeľovania oprávnenia na 

vývoz, prepravu a tranzit tovaru. 
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lítása és tranzitja engedélyezése során a hatályos nem-

zetközi jog vagy az Európai Unió jogrendje szerinti áru-

kiviteli, -szállítási és -tranzit jogosultság odaítélésekor. 

 

131. § 

Műszaki vagy szakmai alkalmasság 

(1) A műszaki alkalmasságot vagy szakmai alkalmassá-

got a védelmi és biztonsági szféra áruszállításainak, épí-

tési munkálatainak vagy szolgáltatásainak fajtája, meny-

nyisége, fontossága vagy kihasználtsága szerint általá-

ban a következőkkel lehet igazolni: 

a) az áruszállítmányok vagy megvalósított szolgálta-

tások előző öt évre vonatkozó jegyzékével, feltün-

tetve azok árát, teljesítési határidejét és megrendelő-

jét; ha a megrendelő 

1. a jelen törvény szerinti közbeszerző volt, a tel-

jesítési bizonylatot ez a közbeszerző ellenjegyzi, 

2. nem közbeszerző volt, hanem más személy, a 

teljesítési bizonylatot a megrendelő ellenjegyzi; 

ha ez nem lehetséges, a pályázó vagy érdeklődő 

tesz nyilatkozatot a teljesítésről, 

b) az építési munkálatok előző öt évre vonatkozó 

jegyzékével, kiegészítve az építési munkálatok kielé-

gítő elvégzéséről szóló igazolásokkal, feltüntetve 

azok árát, helyszínét és a munkálatok kivitelezésé-

nek határidejét valamint a megvalósított munkálatok 

kereskedelmi feltételek szerinti értékelését, ha a 

megrendelő 

1. a jelen törvény szerinti közbeszerző volt, a tel-

jesítési bizonylatot ez a közbeszerző ellenjegyzi, 

2. nem közbeszerző volt, hanem más személy, a 

teljesítési bizonylatot a megrendelő ellenjegyzi; 

ha ez nem lehetséges, a pályázó vagy érdeklődő 

tesz nyilatkozatot a megvalósításról, 

c) a technikusok és műszaki szervek adataival, akik 

felelősek a minőség ellenőrzéséért tekintet nélkül 

arra, hogy milyen szerződéses viszonyban vannak a 

pályázóval vagy érdeklődővel; ha építési munkála-

tok beszerzéséről van szó, azok adataival, akikhez a 

pályázó vagy érdeklődő ezen munkák elvégzésére 

vonatkozó kérvényével fordulhat, 

d) a műszaki felszerelés és a pályázó vagy érdeklődő 

által használt minőségbiztosítási intézkedések, tanul-

mányi és kutatási berendezések, valamint a szellemi 

tulajdonjogokat érintő belső szabályok leírásával, 

e) a pályázó vagy érdeklődő gyártási kapacitásának 

ellenőrzésével, melyet a közbeszerző vagy beszerző 

vagy a nevében eljáró, a pályázó vagy érdeklődő 

székhelye, vállalkozásának helye vagy szokásos tar-

tózkodási helye szerinti állam illetékes szerve végez 

el, ennek a szervnek a jóváhagyásával; ha az szüksé-

ges, a rendelkezésre álló tanulmányi és kutatási be-

rendezések, valamint az alkalmazott ellenőrző intéz-

kedések minőségének ellenőrzésével, 

  § 131 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 

(1) Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 

možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti 

alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo 

služieb v oblasti obrany a bezpečnosti spravidla 

a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých 

služieb za predchádzajúcich päť rokov s uvedením 

cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 

1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, 

dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstaráva-

teľ, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz 

o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, 

vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich do-

daní, 

b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za 

predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrde-

niami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s 

uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a 

zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných 

podmienok, ak odberateľom 

1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, 

dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstaráva-

teľ, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz 

o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, 

vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich us-

kutočnení, 

c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, 

ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu 

na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi 

alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné 

práce, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca 

obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác, 

d) opisom technického vybavenia a opatrení použi-

tých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie 

kvality a jeho študijných a výskumných zariadení, 

ako aj vnútornými pravidlami, ktoré sa týkajú práv 

duševného vlastníctva, 

e) kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo zá-

ujemcu vykonanou verejným obstarávateľom alebo 

obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgá-

nom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyk-

lého pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhla-

som tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou štu-

dijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dis-

pozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení, 

f) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbor-

nej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne 
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f) a vezető munkatársak képesítésének és szakmai 

gyakorlatának vagy szakképesítésének adataival, kü-

lönös tekintettel az építési munkálatok vagy szolgál-

tatásnyújtás irányításáért felelős személyekre, 

g) a környezetvédelmi vezetési rendszer intézkedé-

seinek feltüntetésével, melyeket a pályázó vagy ér-

deklődő a szerződés teljesítése során alkalmaz, 

melynek tárgya építési munkálatok kivitelezése vagy 

szolgáltatás nyújtása, amennyiben ez arra alkalmas, 

h) ha építési munkálatokról vagy szolgáltatásokról 

van szó, az előző három évre vonatkozó, az alkalma-

zottak éves átlagos számának és a vezető munkatár-

sak éves átlagos számának adataival, 

i) a gépi felszereltség, műszaki felszereltség, anyagi 

felszereltség adataival, az alkalmazottak számának 

adataival, a tapasztalatokról szóló adatokkal, a be-

szállítói források adataival, feltüntetve az ok föld-

rajzi elhelyezkedését, ha az Európai Unió területén 

kívül találhatóak, melyek a pályázó vagy érdeklődő 

rendelkezésére állnak a szerződés teljesítésére, a 

közbeszerző vagy beszerző válsághelyzet által kivál-

tott utólagos szükségleteinek teljesítésére, vagy a be-

szerzés tárgyát képező áru karbantartásának, korsze-

rűsítésének vagy módosításának biztosítására, 

j) ha olyan áruról van szó, amelyet 

1. olyan mintákkal, leírással vagy fényképekkel 

kell leszállítani, melyek eredetiségét hitelesíttetni 

kell, ha azt a közbeszerző vagy beszerző megkö-

veteli, 

2. megfelelőségi nyilatkozattal és kiegészítő do-

kumentumokkal, felhatalmazott személyek vagy 

bejelentett személyek, akik rendelkeznek a meg-

felelőség elbírálására való jogosultsággal, által 

kiadott tanúsítványokkal kell leszállítani, 

k) a minősített információk megkövetelt biztonságát 

és védelmét biztosító engedéllyel, ha minősített in-

formációval összefüggő, minősített információt 

megkövetelő vagy minősített információt tartalmazó 

beszerzésről van szó. 

(2) Tagállam illetékes szervei által kiadott engedélyt, a 

közbeszerző és beszerző az engedély érvényességének 

külön jogszabály szerinti65) előzetes ellenőrzése után el-

ismeri, hacsak nemzetközi szerződés másként nem ren-

delkezik. 

(3) A közbeszerző és beszerző szükség esetén megfelelő 

időt biztosíthat azon érdeklődő számára, aki még nem 

szerezte meg a minősített információkkal való megis-

merkedésre való jogosultságot, az ilyen jogosultság 

megszerzésére. A közbeszerző és beszerző feltünteti a 

közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítésben ezt a le-

hetőséget, és a megszerzésre rendelkezésre álló időt. 

(4) A közbeszerző és beszerző a Szlovák Köztársaságot 

kötelező nemzetközi szerződéssel összhangban, felkér-

osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác 

alebo za poskytnutie služby, 

g) uvedením opatrení environmentálneho manažér-

stva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri pl-

není zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie sta-

vebných prác alebo poskytnutie služby, ak je to 

vhodné, 

h) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o 

priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte 

riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, 

i) údajmi o strojovom vybavení, technickom vyba-

vení, materiálovom vybavení, údajmi o počte za-

mestnancov, údajmi o skúsenostiach, údajmi o dodá-

vateľských zdrojoch s uvedením ich geografického 

umiestnenia, ak sa nachádza mimo územia Európ-

skej únie, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dis-

pozícií na plnenie zmluvy, na plnenie prípadných do-

datočných potrieb verejného obstarávateľa alebo ob-

starávateľa spôsobených krízou alebo na zabezpeče-

nie údržby, modernizácie alebo úpravy tovaru, ktorý 

je predmetom zákazky, 

j) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať 

1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých 

pravosť musí byť overená, ak to verejný obstará-

vateľ alebo obstarávateľ vyžaduje, 

2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi 

k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými 

osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré 

majú oprávnenie na posudzovanie zhody, 

k) oprávnením zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a 

ochranu utajovaných skutočností, ak ide o zákazku, 

ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyža-

duje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajo-

vanú skutočnosť. 

(2) Oprávnenie vydané príslušným orgánom členského 

štátu verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú po pred-

chádzajúcom overení platnosti oprávnenia podľa osobit-

ného predpisu,65) ak medzinárodná zmluva neustanovuje 

inak. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v prípade 

potreby poskytnúť záujemcovi, ktorý ešte nezískal 

oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnos-

ťami, dodatočný čas na získanie takého oprávnenia. Ve-

rejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú túto možnosť a 

čas na jeho získanie v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania. 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súlade s me-

dzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, môžu požiadať príslušný bezpečnostný orgán 

členského štátu záujemcu, aby preveril súlad priestorov 

a zariadení, ktoré sa majú využívať, výrobné a adminis-

tratívne postupy, ktoré sa majú dodržať, metódy riadenia 

informácií alebo spôsobilosť zamestnancov, ktorí budú 

realizovať zmluvu. 
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heti az érdeklődő tagállamának illetékes biztonsági szer-

vét, hogy ellenőrizze a használandó helyiségek és beren-

dezések összhangját, a betartandó gyártási és adminiszt-

ratív eljárásokat, az információáramlás módszereit és a 

szerződést végrehajtó alkalmazottak alkalmasságát. 

(5) Ha a pályázó vagy érdeklődő nem képes objektív 

okok miatt igazolni a műszaki alkalmasságot vagy szak-

mai alkalmasságot a meghatározott okmánnyal, a közbe-

szerző és beszerző más okmányt is elfogadhat, amely a 

műszaki vagy szakmai alkalmasságot igazolja, kivéve az 

1. bekezdés k) pontja és a 2. bekezdés szerinti okmányo-

kat. 

 

(5) Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektív-

nych dôvodov preukázať technickú spôsobilosť alebo 

odbornú spôsobilosť určeným dokladom, verejný obsta-

rávateľ a obstarávateľ môžu uznať aj iný doklad, ktorým 

sa preukazuje technická spôsobilosť alebo odborná spô-

sobilosť, okrem dokladu podľa odseku 1 písm. k) a od-

seku 2. 

 

132. § 

(1) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzés meghir-

detéséről szóló értesítésben feltünteti a következő rész-

vételi feltételeket: 

a) a személyi alkalmasság feltételeit a 32. § szerint, 

b) a pénzügyi és gazdasági feltételeket és az igazolá-

sukra szolgáló okmányokat a 33. § szerint, 

c) a műszaki alkalmasság vagy szakmai alkalmasság 

feltételeit és az igazolásukra szolgáló okmányokat a 

35., 36. és 131. § szerint. 

(2) A közbeszerző és beszerző által meghatározott rész-

vételi feltételeknek, arányosaknak kell lenniük és össze 

kell függeniük a beszerzés tárgyával. A közbeszerző és 

beszerző megkövetelheti a pályázóktól vagy érdeklő-

dőktől a minimális pénzügyi és gazdasági, valamint mű-

szaki vagy szakmai alkalmassági szint elérését. 

(3) A közbeszerző és beszerző megkövetelheti, hogy a 

pályázó vagy érdeklődő igazolja, hogy a székhelye, vál-

lalkozásának helye vagy szokásos tartózkodási helye 

szerinti államban jogosult kizárólagos szolgáltatások 

nyújtására valamely szakma területén, vagy tagja az il-

letékes szervezetnek; ezt a követelményt a közbeszerző 

és beszerző feltünteti a közbeszerzés meghirdetéséről 

szóló értesítésben. 

(4) A közbeszerző és beszerző az ajánlatok kiértékelésé-

nek kritériumait feltünteti a közbeszerzés meghirdetésé-

ről szóló értesítésben. Ha az ajánlatokat a gazdaságilag 

legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékelik ki, a 

közbeszerző és a beszerző meghatározza minden egyes 

kritérium relatív súlyozását, amely kifejezhető a maxi-

mális értékhatár-tartománnyal. A közbeszerző és be-

szerző a relatív súlyozást feltünteti a közbeszerzés meg-

hirdetéséről szóló értesítésben, a pályázati háttéranya-

gokban vagy az informatív dokumentumban. 

 

  § 132 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o 

vyhlásení verejného obstarávania uvedú podmienky 

účasti týkajúce sa 

a) osobného postavenia podľa § 32, 

b) finančného a ekonomického postavenia a doklady 

na ich preukázanie podľa § 33, 

c) technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobi-

losti a doklady na ich preukázanie podľa § 35, 36 a 

131. 

(2) Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ určia, musia byť primerané a musia súvisieť s 

predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ a obstaráva-

teľ môžu vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov 

minimálnu úroveň finančného a ekonomického postave-

nia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu požado-

vať, aby uchádzač alebo záujemca preukázal, že v štáte 

svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

je oprávnený poskytovať službu vyhradenú pre príslušnú 

profesiu alebo je členom príslušnej organizácie; túto po-

žiadavku verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú kritériá na 

vyhodnotenie ponúk v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania. Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe 

ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstaráva-

teľ a obstarávateľ určia každému z kritérií relatívnu 

váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s prísluš-

ným maximálnym rozpätím. Verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ uvedú relatívnu váhu v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo 

v informatívnom dokumente. 

 

133. § 

A keretmegállapodás 

(1) A keretmegállapodás megkötésére a közbeszerző és 

beszerző a 128. § szerinti eljárásokat használja, bele-

értve a 44. és 45. § szerinti, az ajánlatok kiértékelésére 

vonatkozó kritériumok használatát. 

  § 133 

Rámcová dohoda 

(1) Na uzavretie rámcovej dohody verejný obstarávateľ 

a obstarávateľ použijú postupy podľa § 128 vrátane po-

užitia kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 a 45. 
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(2) Keretmegállapodás legfeljebb hét évre köthető, ki-

véve azokat a kivételes eseteket, amelyeket a leszállított 

áru, szerelvények és rendszerek feltételezett élettartama, 

vagy a műszaki problémák indokolnak, melyeket a be-

szállító személyének változása okozna. A keretmegálla-

podás megkötése nem akadályozhatja a gazdasági ver-

senyt. 

(3) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzés eredmé-

nyéről szóló értesítőben feltünteti a hét évnél hosszabb 

időre létrejött keretmegállapodás megkötésének indo-

kait. 

(4) A közbeszerző és beszerző, a védelmi és biztonsági 

szféra megrendeléseinek keretmegállapodás alapján tör-

ténő odaítélése során, a 83. § 3–9. bek. szerint jár el. 

(5) Ha a keret-megállapodást több gazdasági szereplővel 

kötik meg, azok száma nem lehet háromnál kevesebb, 

azzal az előfeltétellel, hogy elegendő számú érdeklődő 

létezik, akik teljesítették a részvételi feltételeket, vagy 

elegendő számú ajánlatot nyújtottak be, melyek teljesítik 

a közbeszerző vagy beszerző meghatározott, a beszerzés 

tárgyára vonatkozó követelményeket. 

 

(2) Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na sedem 

rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených 

predpokladanou životnosťou dodávaného tovaru, inšta-

lácií, systémov alebo technickými problémami, ktoré by 

zmena dodávateľa spôsobila. Uzavretie rámcovej do-

hody nesmie brániť hospodárskej súťaži. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o 

výsledku verejného obstarávania uvedú dôvody uzavre-

tia rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako sedem rokov. 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú pri za-

dávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti na zá-

klade rámcovej dohody podľa § 83 ods. 3 až 9. 

(5) Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospo-

dárskymi subjektmi, ich počet nesmie byť nižší ako tri, 

za predpokladu, že existuje dostatočný počet záujemcov 

spĺňajúcich podmienky účasti alebo dostatočný počet 

ponúk spĺňajúcich požiadavky na predmet zákazky ur-

čené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. 

 

134. § 

(1) Ha meghívásos versenyről és hirdetmény közzététe-

lével induló tárgyalásos eljárásról van szó, a részvételi 

kérelmek benyújtásának határideje nem lehet rövidebb, 

mint 30 nap attól a naptól számítva, mikor a közbeszer-

zés meghirdetéséről szóló értesítőt a kiadóhivatalnak 

vagy a hivatalnak elküldték, ha a védelmi és biztonsági 

szféra értékhatár alatti beszerzéséről van szó. 

(2) Ha meghívásos versenyről és hirdetmény közzététe-

lével induló tárgyalásos eljárásról van szó, az ajánlatok 

benyújtásának határideje legkevesebb 

a) 40 nap az ajánlatok benyújtására való felhívás el-

küldésének napjától számítva, 

b) 36 nap az ajánlatok benyújtására való felhívás el-

küldésének napjától számítva, ha a közbeszerző vagy 

beszerző előzetes értesítést tett közzé, legkorábban 

12 hónappal, de legkésőbb 52 nappal a közbeszerzés 

meghirdetéséről szóló értesítő elküldése előtt, és az 

előzetes értesítés tartalmaz minden megkövetelt ada-

tot és információt, ha az ilyen adatok és információk 

rendelkezésre állnak abban az időpontban, amikor az 

előzetes értesítés közzétételre kerül. 

(3) Az ajánlatok benyújtásának határidejét 2. bekezdés 

a) pontja szerint öt nappal le lehet rövidíteni, ha a köz-

beszerző vagy beszerző a pályázati háttéranyagokhoz és 

minden kiegészítő háttéranyaghoz a 43. § 1. bek. szerint 

hozzáférést biztosít. 

(4) Ha igazolhatóan nem a közbeszerző vagy beszerző 

hibájából létrejött időhiányról van szó és az 1–3. bekez-

dések szerinti határidők nem használhatók, sem a rész-

  § 134 

(1) Ak ide o užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverej-

nením, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť 

kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vy-

hlásení verejného obstarávania publikačnému úradu 

alebo úradu, ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti ob-

rany a bezpečnosti. 

(2) Ak ide o užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverej-

nením, lehota na predkladanie ponúk je najmenej 

a) 40 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

ponúk, 

b) 36 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie 

ponúk, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov 

a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania a predbežné 

oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a in-

formácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné 

oznámenie uverejňuje. 

(3) Lehotu na predkladanie ponúk podľa odseku 2 písm. 

a) možno skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ ponúka k súťažným podkladom a ku všet-

kým doplňujúcim podkladom prístup podľa § 43 ods. 1. 

(4) Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú ve-

rejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a ne-

možno použiť lehoty podľa odsekov 1 až 3, lehota na 

predloženie žiadostí o účasť ani lehota na predkladanie 

ponúk nesmie byť kratšia ako 10 dní. 

(5) V užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením 

a v súťažnom dialógu môžu verejný obstarávateľ a ob-

starávateľ obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzvú na 
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vételi kérelmek benyújtásának határideje sem az ajánla-

tok benyújtásának határideje nem lehet 10 napnál rövi-

debb. 

(5) A meghívásos versenyben, a hirdetmény közzététe-

lével induló tárgyalásos eljárásban és a versenypárbe-

szédben a közbeszerző és beszerző legkevesebb háromra 

korlátozhatja az érdeklődők számát, kiket az ajánlatok 

benyújtására vagy a párbeszédben való részvételre szólít 

fel. A közbeszerző és beszerző meghatározhatja az ér-

deklődők maximális számát is, akiket az ajánlatok be-

nyújtására vagy a párbeszédben való részvételre szólít 

fel. 

(6) Ha a kiválasztott érdeklődők száma az 5. bekezdés 

szerint a közbeszerző vagy beszerző szerint nem ele-

gendő a gazdasági verseny biztosítására, a védelmi és 

biztonsági szféra beszerzésének meghirdetési eljárását le 

lehet állítani és a közbeszerzési felhívást ismételt meg-

jelentetésre el lehet küldeni, amely ugyanazokat az ada-

tokat és információkat tartalmazza, mint az eredeti köz-

beszerzési felhívás, kivéve a részvételi kérelmek benyúj-

tásának új határidejét és a közbeszerzés meghirdetéséről 

szóló értesítés elküldésének aktuális dátumának feltün-

tetését. 

(7) A közbeszerző és beszerző a közbeszerzés meghir-

detéséről szóló eredeti értesítés alapján kiválasztott ér-

deklődőket és a közbeszerzés meghirdetéséről szóló is-

mételt értesítés alapján kiválasztott érdeklődőket felszó-

lítja az ajánlataik benyújtására vagy a párbeszédben való 

részvételre. Ezzel nincs érintve a közbeszerző és be-

szerző azon lehetősége, hogy megszüntesse a védelmi és 

biztonsági szféra beszerzése meghirdetésének eredeti el-

járását és a védelmi és biztonsági szféra és beszerzési el-

járását hirdesse meg. 

(8) Ha a közbeszerző vagy beszerző nem nyújt hozzáfé-

rést a pályázati háttéranyagokhoz a 43. § 1. bek. szerint 

vagy a pályázati háttéranyagok más módon nem voltak 

hozzáférhetőek vagy a pályázati háttéranyagok nem ké-

pezik az ajánlatok benyújtására való falhívás részét, az 

ajánlatok benyújtására való felhívásban a közbeszerző 

és beszerző feltünteti a címet, ahonnét azok kérvényez-

hetők. Ha a pályázati háttéranyagokkal más személy 

rendelkezik, mint a közbeszerző vagy beszerző, aki a 

közbeszerzésért felelős, az ajánlatok benyújtására való 

felhívásban a közbeszerző és beszerző feltünteti azt a cí-

met, amelyen ezeket a dokumentumokat kérvényezni le-

het. Ez a személy a kérvényezett dokumentumokat fe-

lesleges késedelem nélkül, a kérvény kézbesítését köve-

tően, elküldi az érdeklődőnek. Ezzel a közbeszerző és 

beszerző jelen törvény szerinti felelőssége nincs érintve. 

 

predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu, a to naj-

menej na troch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

môžu určiť aj maximálny počet záujemcov, ktorých vy-

zvú na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu. 

(6) Ak počet vybraných záujemcov podľa odseku 5 nie 

je podľa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa 

dostačujúci na umožnenie hospodárskej súťaže, môže 

pozastaviť postup zadávania zákazky v oblasti obrany a 

bezpečnosti a opätovne poslať na uverejnenie oznáme-

nie o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré obsahuje 

rovnaké údaje a informácie ako pôvodné oznámenie o 

vyhlásení verejného obstarávania okrem určenia novej 

lehoty na predloženie žiadostí o účasť a uvedenia aktu-

álneho dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verej-

ného obstarávania. 

(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú záujem-

cov vybraných na základe pôvodného oznámenia o vy-

hlásení verejného obstarávania a záujemcov vybraných 

na základe opätovného oznámenia o vyhlásení verej-

ného obstarávania na predloženie ponuky alebo na účasť 

na dialógu. Týmto nie je dotknutá možnosť verejného 

obstarávateľa a obstarávateľa zrušiť pôvodný postup za-

dávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti a vyhlá-

siť nový postup zadávania zákazky v oblasti obrany a 

bezpečnosti. 

(8) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nepo-

núka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 

alebo súťažné podklady neboli inak dostupné alebo sú-

ťažné podklady nie sú súčasťou výzvy na predkladanie 

ponúk, vo výzve na predkladanie ponúk verejný obsta-

rávateľ a obstarávateľ uvedú adresu na ich vyžiadanie. 

Ak má súťažné podklady k dispozícii iná osoba ako ve-

rejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý je zodpo-

vedný za verejné obstarávanie, vo výzve na predklada-

nie ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú ad-

resu, na ktorej možno o tieto dokumenty požiadať. Táto 

osoba pošle vyžiadané dokumenty záujemcovi bez zby-

točného odkladu po doručení žiadosti. Tým nie je dot-

knutá zodpovednosť verejného obstarávateľa a obstará-

vateľa podľa tohto zákona. 

 

135. § 

A közvetlen tárgyalásos eljárás 

(1) Közvetlen tárgyalásos eljárást a közbeszerző és be-

szerző a védelmi és biztonsági szféra beszerzéseinek 

  § 135 

Priame rokovacie konanie 

(1) Priame rokovacie konanie môžu verejný obstaráva-

teľ a obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany 
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meghirdetése során csak akkor alkalmazhat, ha a követ-

kező feltételek közül legalább az egyik teljesül: 

a) az előző meghívásos versenyben, hirdetmény köz-

zétételével induló tárgyalásos eljárásban vagy ver-

senypárbeszédben nem került benyújtásra egyetlen 

ajánlat sem, vagy a benyújtott ajánlatok közül egyik 

sem felel meg a közbeszerző vagy beszerző által 

meghatározott, a beszerzés tárgyára vonatkozó köve-

telményeknek, vagy egyetlen részvételi kérelmet 

sem nyújtottak be az előző meghívásos versenyben, 

a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljá-

rásban vagy versenypárbeszédben, azzal a feltétellel, 

hogy a beszerzés meghirdetésének eredeti feltételei 

alapvetően nem változnak, 

b) az előző meghívásos versenyben, hirdetmény köz-

zétételével induló tárgyalásos eljárásban vagy ver-

senypárbeszédben az összes ajánlat szabálytalan 

vagy más okból elfogadhatatlan volt, azzal a feltétel-

lel, hogy az eredeti szerződéses feltételek alapvetően 

nem változnak; a közbeszerző és beszerző tárgyalá-

sokat folytat az összes pályázóval, aki az előző meg-

hívásos versenyben, hirdetmény közzétételével in-

duló tárgyalásos eljárásban vagy versenypárbeszéd-

ben teljesítették a részvételi feltételeket és ajánlatot 

nyújtottak be a közbeszerző vagy beszerző követel-

ményeinek megfelelően, 

c) ha válsághelyzet által okozott sürgős okokból nem 

lehet meghívásos versenyt, sem hirdetmény közzété-

telével induló tárgyalásos eljárást megvalósítani, 

még a rövidített határidők érvényesítésével sem; a 

válsághelyzet a jelen törvény céljaira olyan tagállam-

ban vagy harmadik országban fennálló helyzet, 

melynek során olyan kár keletkezett, amely jelentő-

sen meghaladja a mindennapi élet során keletkező 

károk mértékét, és amely komolyan veszélyezteti 

vagy korlátozza az emberek életét és egészségét, 

vagy jelentős hatást gyakorol a vagyontárgyak érté-

kére, vagy a népesség létfontosságú ellátása érdeké-

ben intézkedéseket követel, vagy fennáll a veszélye, 

hogy ilyen károkra a közeljövőben sor kerül; a fegy-

veres konfliktusok és háborúk ilyen válságnak minő-

sülnek, 

d) ha nem a közbeszerző vagy beszerző által okozott 

rendkívül esemény miatt, melyet az előre nem látha-

tott, és tekintettel a keletkezett időhiányra nem lehet 

meghívásos versenyt, sem pedig hirdetmény közzé-

tételével induló tárgyalásos eljárást megvalósítani, 

még a rövidített határidők érvényesítésével sem, 

e) az árut, építési munkálatokat vagy szolgáltatáso-

kat műszaki okokból vagy a kizárólagos jogokból58) 

következően csak bizonyos beszállító biztosíthatja, 

f) kutatási és fejlesztési szolgáltatásokról van szó, ki-

véve az 1. § 2. bek. d) pontja szerinti kutatási és fej-

lesztési szolgáltatásokat, 

a bezpečnosti použiť len vtedy, ak je splnená aspoň 

jedna z týchto podmienok: 

a) v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom ko-

naní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu ne-

bola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z 

predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám urče-

ným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom 

na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna 

žiadosť o účasť v predchádzajúcej užšej súťaži, v ro-

kovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom 

dialógu a za predpokladu, že pôvodné podmienky za-

dávania zákazky sa podstatne nezmenia, 

b) v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom ko-

naní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu boli 

všetky ponuky neregulárne alebo inak neprijateľné a 

za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky 

podstatne nezmenia; verejný obstarávateľ a obstará-

vateľ rokujú so všetkými uchádzačmi, ktorí v pred-

chádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so 

zverejnením alebo v súťažnom dialógu splnili pod-

mienky účasti a predložili ponuky podľa požiadaviek 

verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, 

c) ak z naliehavých dôvodov spôsobených krízou ne-

možno uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie 

so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt; 

kríza na účely tohto zákona je situácia v členskom 

štáte alebo v treťom štáte, počas ktorej vznikla 

škoda, ktorá výrazne presahuje rozsah škôd v každo-

dennom živote a ktorá vážne ohrozuje alebo obme-

dzuje život a zdravie ľudí, alebo má značný vplyv na 

vecné hodnoty, alebo si vyžaduje opatrenia na zabez-

pečenie životne nevyhnutných potrieb obyvateľstva, 

alebo hrozí, že k škode dôjde v blízkej budúcnosti; 

krízou sa rozumie aj ozbrojený konflikt a vojna, 

d) ak z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej 

verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, 

ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú 

časovú tieseň nemožno uskutočniť užšiu súťaž ani 

rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením 

skrátených lehôt, 

e) tovar, stavebné práce alebo služby z technických 

dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhrad-

ných práv58) môže poskytnúť len určitý dodávateľ, 

f) ide o výskumné a vývojové služby okrem výskum-

ných a vývojových služieb podľa § 1 ods. 2 písm. d), 

g) ide o tovary vyrobené výlučne na výskumné a vý-

vojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvi-

siacu s ekonomickými aktivitami zameranými na do-

siahnutie zisku alebo na krytie nákladov vynalože-

ných na výskum a vývoj, 

h) ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného 

dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyk-

lého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už 
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g) ha kizárólagosan kutatási és fejlesztési célra ké-

szült árukról van szó; ez nem vonatkozik a gazdasági 

aktivitásokkal összefüggő tömeggyártásra, melyek 

nyereség elérésére vagy a kutatásra és fejlesztésre 

fordított költségek lefedésére irányulnak, 

h) kiegészítő áruszállításról van szó az eredeti szállí-

tótól a szokásos áru vagy berendezés részleges pót-

lására, vagy a már leszállított áru vagy berendezés 

bővítése céljából, amikor a szállító megváltozása a 

közbeszerzőt vagy a beszerzőt eltérő műszaki jellem-

zőkkel bíró anyag megszerzésére kényszerítené, 

mely össze nem illőséget vagy aránytalanul nagy 

műszaki nehézségeket okozna az üzemeltetésben 

vagy a karbantartás során; a jelen pont szerinti eljá-

rással megkötött szerződések és az ismétlődő szerző-

dések érvényessége nem haladhatja meg az öt évet, 

kivéve a rendkívüli eseteket, amikor a szállított áru, 

berendezés, rendszerek becsült élettartama azt indo-

kolja, vagy amikor a szállító személyének megválto-

zásával járó műszaki problémák azt indokolják, 

i) olyan áru szállításáról van szó, amelynek árát a 

tőzsdén jegyzik, és beszerzése az árutőzsdén törté-

nik, 

j) rendkívül kedvező feltételek mellett kínált áru be-

szerzéséről van szó felszámolótól, csődbiztostól 

vagy végrehajtótól, 

k) kiegészítő építési munkálatokról vagy szolgáltatá-

sokról van szó, melyeket az eredeti projekt vagy ere-

deti szerződés nem tartalmaz, és amelyek szükség-

szerűsége utólag, előre nem látható körülmények mi-

att merült fel, és a megrendelést az eredeti kivitelező 

kapja meg, aki az eredeti szerződést teljesíti, az épí-

tési munkák vagy szolgáltatások összértéke pedig 

nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 

50%-át, amennyiben a kiegészítő építési munkák 

vagy szolgáltatások feltétlenül szükségesek az ere-

deti szerződés teljesítéséhez, és 

1. műszakilag és gazdaságilag nem választhatók 

külön az eredeti szerződés teljesítésétől anélkül, 

hogy azzal a közbeszerzőnek vagy a beszerzőnek 

aránytalanul nagy nehézségeket ne okoznának, 

vagy 

2. műszakilag és gazdaságilag leválaszthatók 

ugyan az eredeti szerződés teljesítésétől, de fel-

tétlenül szükségesek az eredeti szerződés teljesí-

téséhez, 

l) új építési munkálatokról vagy szolgáltatásokról 

van szó, melyek lényege az eredeti kivitelező által 

megvalósított azonos vagy hasonló építési munkák 

vagy szolgáltatások ismétlődése azzal a feltétellel, 

hogy 

dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena do-

dávateľa nútila verejného obstarávateľa alebo obsta-

rávateľa získavať materiál rozdielnych technických 

charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť 

alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke 

alebo v údržbe; platnosť zmlúv, ako aj opakujúcich 

sa zmlúv, uzatvorených postupom podľa tohto pís-

mena nesmie presiahnuť päť rokov okrem výnimoč-

ných prípadov odôvodnených predpokladanou život-

nosťou dodaného tovaru, zariadení, systémov alebo 

technickými problémami, ktoré by zmena dodáva-

teľa spôsobila, 

i) ide o dodávku tovaru, ktorého ceny sú kótované a 

ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze, 

j) ide o tovar ponúkaný za obzvlášť výhodných pod-

mienok od likvidátora, od správcu alebo od exekú-

tora, 

k) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby ne-

zahrnuté v pôvodnom projekte alebo nezahrnuté do 

pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula doda-

točne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa 

zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú 

zmluvu realizuje, a celková hodnota stavebných prác 

alebo služieb nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej 

zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby 

sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a 

1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeli-

teľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, 

aby to verejnému obstarávateľovi alebo obstará-

vateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo 

2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od 

pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na 

splnenie pôvodnej zmluvy, 

l) ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce 

v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných sta-

vebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným 

dodávateľom za predpokladu, že 

1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná 

zákazka bola zadávaná na základe užšej súťaže, 

rokovacieho konania so zverejnením alebo sú-

ťažného dialógu, 

2. predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola 

určená podľa § 6 ods. 2 písm. a), 

3. informácia o zadávaní zákazky priamym roko-

vacím konaním bola už súčasťou oznámenia o 

vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní 

pôvodnej zákazky a 

4. opakovaná zákazka sa zadáva do piatich rokov 

od uzavretia pôvodnej zmluvy okrem výnimoč-

ných prípadov odôvodnených predpokladanou 

životnosťou dodaného tovaru, zariadení, systé-

mov alebo technickými problémami, ktoré by 

zmena dodávateľa spôsobila, 
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1. összhangban állnak az eredeti projekttel és az 

eredeti megrendelést meghívásos versenyen, hir-

detmény közzétételével induló tárgyalásos eljárá-

son vagy versenypárbeszédben adták ki, 

2. az eredeti megrendelés becsült értékét az 6. § 

2. bek. a) pontja szerint állapították meg 

3. a közvetlen tárgyalásos eljáráson alapuló be-

szerzésről szóló értesítés már a közbeszerzési el-

járás meghirdetéséről szóló értesítőnek is része 

volt az eredeti beszerzés meghirdetése során és 

4. az ismétlődő beszerzésre az eredeti beszerzés-

ről szóló szerződés megkötésétől számított öt 

éven belül kerül sor, kivéve a kivételes eseteket, 

melyeket a szállított áru, berendezés, rendszer 

becsült élettartama indokol, vagy azok a műszaki 

problémák, amelyeket a szállító személyének 

megváltozása okozna, 

m) a Szlovák Köztársaság hadseregének vagy biz-

tonsági erőinek légi vagy tengeri közlekedésével 

kapcsolatos szolgáltatás beszerzéséről van szó, 

amennyiben külföldi kiküldetésen vannak vagy ki-

küldetésre készülnek, ha a közbeszerzőnek vagy a 

beszerzőnek ezt a szolgáltatást olyan ajánlattevőtől 

kell beszereznie, aki ajánlatának fennállását csak 

arra az időtartamra garantálja, amely nem teszi lehe-

tővé szűkített határidős meghívásos verseny, sem 

hirdetménnyel indított közbeszerzés lefolytatását. 

(2) Szabálytalan vagy elfogadhatatlan ajánlat elsősorban 

az az ajánlat, amely 

a) más szempontból nem teljesíti a közbeszerző vagy 

beszerző által meghatározott feltételeket, mit a be-

szerzés tárgya, 

b) ellentétes a Szlovák Köztársaság jogrendjével, 

c) nyilvánvalóan előnytelen feltételeket tartalmaz. 

(3) A közbeszerző és a beszerző tárgyalásra szólít fel egy 

vagy több kiválasztott ajánlattevőt az 1. bekezdésben 

feltüntetett feltételtől függően, akivel/akikkel a beszer-

zés feltételeiről folytat tárgyalásokat, főként a műszaki, 

az adminisztratív és pénzügyi feltételekről. 

(4) Ha a közbeszerző vagy beszerző több kiválasztott ér-

deklődővel tárgyal, a tárgyalások folyamán köteles 

egyenlő bánásmódban részesíteni minden érdeklődőt és 

minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készíteni. Tilos in-

formációkat adni oly módon, amely valamely érdeklő-

dőket előnyhöz juttatna. A közbeszerző és beszerző az 

érdeklődő jóváhagyása nélkül nem teszi elérhetővé a bi-

zalmas információkat, melyekhez a tárgyalások során 

jutott. 

(5) A 3. és 4. bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak 

az árutőzsdén való árubeszerzésre. 

 

m) ide o zákazku súvisiacu so zabezpečením služby 

leteckej alebo námornej dopravy pre ozbrojené alebo 

bezpečnostné sily Slovenskej republiky, ktoré sú 

alebo majú byť vyslané do cudziny, ak verejný ob-

starávateľ alebo obstarávateľ musí obstarať túto 

službu od dodávateľa, ktorý zaručí platnosť svojej 

ponuky len na také časové obdobie, ktoré neumož-

ňuje uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie so 

zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt. 

(2) Neregulárna alebo inak neprijateľná ponuka je najmä 

ponuka, ktorá 

a) nespĺňa podmienky určené verejným obstarávate-

ľom alebo obstarávateľom z iného hľadiska, ako je 

predmet zákazky, 

b) je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej re-

publiky, 

c) obsahuje zjavne nevýhodné podmienky. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú na roko-

vanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov v 

závislosti od podmienky uvedenej v odseku 1, s ktorými 

rokujú o podmienkach zákazky, najmä o technických, 

administratívnych a finančných podmienkach. 

(4) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rokuje s 

viacerými vybranými záujemcami, je povinný v prie-

behu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so 

všetkými záujemcami a z každého rokovania vyhotoviť 

zápisnicu. Zakazuje sa poskytovať informácie spôso-

bom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ nesprístupnia dôverné infor-

mácie, ktoré získali počas rokovania bez súhlasu záu-

jemcu. 

(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na obsta-

ranie tovaru na komoditnej burze. 

 

Alvállalkozói teljesítések 

 

136. § 

  Subdodávky 

 

§ 136 
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(1) A sikeres pályázó a védelmi és biztonsági szférában 

elnyert megrendelés egy vagy több részét az általa kivá-

lasztott alvállalkozók adhatja ki, ha a közbeszerző vagy 

a beszerző nem határozott meg követelményeket a har-

madik személyek általi alvállalkozói teljesítésekre (a to-

vábbiakban csak „alvállalkozói teljesítés megrende-

lése”) vonatkozóan a 2–5. bekezdések szerint, vagy ha 

az alvállalkozói teljesítés 6. § szerinti becsült értéke ki-

sebb, mint az 5. § 5. bek. meghatározott pénzügyi határ-

érték. Ez nem érinti a közbeszerzőnek és a beszerzőnek 

azt a jogát, hogy a javasolt alvállalkozót a 6. bekezdés 

értelmében elutasítsa. 

(2) A közbeszerző és a beszerző megkövetelheti, hogy a 

pályázók ajánlatukban tüntessék fel a védelmi és bizton-

sági szférát érintő beszerzés összértékéből százalékosan 

azt a hányadot, amelyet harmadik személyektől kíván-

nak megrendelni, a beszerzés részét vagy részeit, melye-

ket harmadik személyeknek kívánnak kiadni, valamint a 

javasolt alvállalkozókat a harmadik személyeknek ki-

adásra szánt beszerzésrész vagy -részek esetében. A köz-

beszerző és a beszerző ezt követően meghatározza, a be-

szerzés mely javasolt részeire alkalmazza a 137. § sze-

rinti eljárást, és ezt a pályázók tudomására hozza. 

(3) A közbeszerző és a beszerző meghatározhatja a vé-

delmi és biztonsági szférát érintő beszerzés összértéké-

nek azt a minimális százalékhányadát (a továbbiakban 

csak „minimális hányad”), melyet harmadik személyek-

nek kell kiadni. A közbeszerző és a beszerző megköve-

teli a pályázóktól, hogy ajánlataikban feltüntessék a 

megrendelés azon részét vagy részeit, amelyet harmadik 

személyeknek kívánnak kiadni a meghatározott minimá-

lis hányad keretén belül, és a megrendelés részét vagy 

részeit, melyeket harmadik személyéknek terveznek ki-

adni a meghatározott minimális hányadon felül, és a ja-

vasolt alvállalkozókat. A közbeszerző és a beszerző 

megköveteli a pályázótól, hogy a meghatározott mini-

mális hányad keretén belüli alvállalkozói részteljesítés 

megrendelése során a 137. § szerint járjon el. A közbe-

szerző és a beszerző ezt követően meghatározza, hogy a 

beszerzés minimális hányadot meghaladó mely részére 

alkalmazandó a 137. § szerinti eljárás, és ezt tudatja a 

pályázókkal. 

(4) A 3. bekezdés szerinti minimális hányad a minimális 

és maximális százalékos hányad értéktartományával ke-

rül kifejezésre, miközben a maximális százalékos há-

nyad nem haladhatja meg a beszerzés értékének 30%-át. 

A meghatározott minimális hányadnak meg kell felelnie 

a beszerzés tárgyának, annak értékével, az érintett ipari 

ágazat jellegével, beleértve az adott piac versenyszínvo-

nalát és az ipari alapstruktúra műszaki kapacitásait. 

(5) Ha a közbeszerző és a beszerző meghatározza az al-

vállalkozói teljesítések odaítélésére vonatkozó követel-

(1) Úspešný uchádzač môže zadať časť alebo časti zá-

kazky v oblasti obrany a bezpečnosti ním zvoleným sub-

dodávateľom, ak verejný obstarávateľ alebo obstaráva-

teľ neurčí požiadavky na zadávanie subdodávok tretím 

osobám (ďalej len „zadávanie subdodávky“) podľa od-

sekov 2 až 5 alebo predpokladaná hodnota subdodávky 

určená podľa § 6 je nižšia ako finančný limit podľa § 5 

ods. 5. Tým nie je dotknutá možnosť verejného obstará-

vateľa a obstarávateľa odmietnuť navrhovaného subdo-

dávateľa podľa odseku 6. 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžado-

vať, aby uchádzači uviedli vo svojich ponukách percen-

tuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti ob-

rany a bezpečnosti, ktorý plánujú zadať tretím osobám, 

časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím oso-

bám a navrhovaných subdodávateľov na časť alebo časti 

zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ následne určia, na ktoré na-

vrhované časti zákazky sa použije postup podľa § 137, a 

oznámia to uchádzačom. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť mi-

nimálny percentuálny podiel z celkovej hodnoty zá-

kazky v oblasti obrany a bezpečnosti (ďalej len „mini-

málny podiel“), ktorý sa má zadať tretím osobám. Ve-

rejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžadujú od uchádza-

čov, aby vo svojich ponukách uviedli časť alebo časti 

zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám v rámci ur-

čeného minimálneho podielu, a časť alebo časti zákazky, 

ktoré plánujú zadať tretím osobám presahujúce určený 

minimálny podiel a navrhovaných subdodávateľov. Ve-

rejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžadujú od uchádza-

čov, aby pri zadávaní časti zákazky v rámci určeného 

minimálneho podielu postupovali podľa § 137. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ následne určia, na ktoré na-

vrhované časti zákazky presahujúce určený minimálny 

podiel sa použije postup podľa § 137, a oznámia to uchá-

dzačom. 

(4) Minimálny podiel podľa odseku 3 sa vyjadrí ako roz-

pätie minimálneho a maximálneho percentuálneho po-

dielu, pričom maximálny percentuálny podiel nesmie 

presiahnuť 30% hodnoty zákazky. Určený minimálny 

podiel musí byť primeraný k predmetu zákazky, jej hod-

note, charakteru príslušného priemyselného odvetvia 

vrátane úrovne konkurencie na príslušnom trhu a prí-

slušným technickým kapacitám priemyselnej základne. 

(5) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí po-

žiadavky na zadávanie subdodávok podľa odseku 2 

alebo odseku 3, úspešného uchádzača zaviaže, aby pri 

zadávaní určených subdodávok postupoval podľa § 137. 

(6) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu odmietnuť 

subdodávateľa navrhovaného v procese zadávania zá-

kazky v oblasti obrany a bezpečnosti alebo subdodáva-

teľa navrhovaného počas plnenia zmluvy, ak nespĺňa po-
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ményeket a 2. vagy a 3. bekezdés szerint, a sikeres pá-

lyázót kötelezi, hogy a meghatározott alvállalkozói tel-

jesítések kiosztásakor a 137. § szerint járjon el. 

(6) A közbeszerző és a beszerző visszautasíthatja a java-

solt alvállalkozót a védelmi és biztonsági szférát érintő 

beszerzési eljárás folyamatában, vagy a szerződés telje-

sítése során javasolt alvállalkozót, ha nem felel meg a 

követelményeknek, amelyeket a közbeszerző vagy a be-

szerző a közbeszerzés meghirdetéséről szóló értesítés-

ben meghatározott. A közbeszerző és a beszerző köteles 

haladéktalanul írásban tájékoztatni a pályázót vagy a si-

keres pályázót a javasolt alvállalkozó elutasításáról, és 

annak okairól. A sikeres pályázótól nem követelhető 

meg, hogy megsértse a megkülönböztetés-mentesség el-

veit az állampolgárság alapján. 

(7) A közbeszerző és a beszerző kötelezheti a sikeres pá-

lyázót, hogy jelentsen neki minden alvállalkozókat 

érintő változást a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt. 

(8) A közbeszerző és a beszerző az 1–7. bekezdés szerint 

meghatározott feltételeket közzéteszi a közbeszerzés 

meghirdetéséről szóló értesítésben. 

(9) Nem tekintendő harmadik személynek a személyek 

azon csoportja, mely abból a célból jött létre, hogy el-

nyerje a védelmi és biztonsági szférára szóló megrende-

lést, vagy a kapcsolt vállalkozások. 

(10) Kapcsolt vállalkozás alatt az alvállalkozói teljesítés 

szempontjából olyan jogi személy értendő, amelyre köz-

vetlen vagy közvetett döntő befolyása van a sikeres pá-

lyázónak, vagy amely döntő befolyással bír a sikeres pá-

lyázóra, vagy amely a sikeres pályázóval együtt más jogi 

személy döntő befolyása alatt áll. 

(11) Közvetlen vagy közvetett döntő befolyás alatt az ér-

tendő, ha a jogi személy más jogi személlyel kapcsolat-

ban 

a) a részvények többségének tulajdonosa, vagy a 

többségi üzletrész tulajdonosa, 

b) a szavazati jog többségével rendelkezik, vagy 

c) az igazgató szerv vagy végrehajtó szerv vagy el-

lenőrző szerv tagjainak több mint a felét maga nevezi 

ki. 

(12) Az a pályázó, aki nem közbeszerző vagy beszerző, 

ajánlatában feltünteti az alvállalkozók teljes jegyzékét. 

Ezt a jegyzéket frissíteni kell minden változás esetén. 

 

žiadavky, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ ur-

čili v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ve-

rejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezod-

kladne písomne oznámiť uchádzačovi alebo úspešnému 

uchádzačovi odmietnutie navrhovaného subdodávateľa 

s uvedením dôvodov. Od úspešného uchádzača ne-

možno vyžadovať, aby porušil princíp nediskriminácie 

na základe štátnej príslušnosti. 

(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zaviazať 

úspešného uchádzača, aby oznamoval každú zmenu tý-

kajúcu sa subdodávateľov počas plnenia zmluvy. 

(8) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požia-

davky podľa odsekov 1 až 7 v oznámení o vyhlásení ve-

rejného obstarávania. 

(9) Za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré 

boli vytvorené s cieľom získať zákazku v oblasti obrany 

a bezpečnosti, alebo prepojené podniky. 

(10) Prepojeným podnikom na účely zadávania subdo-

dávky sa rozumie právnická osoba, na ktorú má priamy 

alebo nepriamy rozhodujúci vplyv úspešný uchádzač 

alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na úspešného uchá-

dzača, alebo ktorá spolu s úspešným uchádzačom pod-

lieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby. 

(11) Rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak právnická 

osoba vo vzťahu k inej právnickej osobe priamo alebo 

nepriamo 

a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný 

podiel, 

b) ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach 

alebo 

c) vymenúva viac ako polovicu členov správneho or-

gánu, výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu. 

(12) Uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom 

ani obstarávateľom, uvedie úplný zoznam subdodávate-

ľov v ponuke. Tento zoznam je potrebné aktualizovať 

pri každej zmene. 

 

137. § 

Az alvállalkozói teljesítések megrendelése 

(1) Az a sikeres pályázó, aki közbeszerző vagy beszerző, 

köteles az alvállalkozói teljesítések megrendelése során 

betartani a védelmi és biztonsági szférát érintő beszerzé-

sek eljárási rendjét és szabályait. 

(2) Az a sikeres pályázó, aki nem közbeszerző vagy be-

szerző, a 138. § szerint jár el az alvállalkozói teljesítések 

megrendelése során, ha 

  § 137 

Zadávanie subdodávok 

(1) Úspešný uchádzač, ktorý je verejným obstarávate-

ľom alebo obstarávateľom, je povinný použiť pri zadá-

vaní subdodávky pravidlá a postupy pre zadávanie záka-

ziek v oblasti obrany a bezpečnosti. 

(2) Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstaráva-

teľom ani obstarávateľom, postupuje pri zadávaní sub-

dodávky podľa pravidiel ustanovených v § 138, ak 
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a) az alvállalkozói teljesítés becsült értéke egyenlő 

vagy több mint a 5. § 5. bek. meghatározott pénzügyi 

határérték, vagy 

b) a közbeszerző vagy beszerző kötelezte a sikeres 

pályázót, hogy a meghatározott alvállalkozói teljesí-

tések megrendelésekor a 138. § szerint járjon el. 

(3) Az alvállalkozói teljesítés becsült értékét az 6. § sze-

rint határozzák meg. 

(4) Alvállalkozói teljesítés megrendelésekor, beleértve 

azt is, amelynek becsült értéke kisebb a 5. § 5. bekezdé-

sében meghatározott pénzügyi határértéknél, az egyenlő 

bánásmód, a megkülönböztetés-mentesség és átlátható-

ság elvét érvényre kell juttatni. 

 

a) predpokladaná hodnota subdodávky sa rovná 

alebo je vyššia ako finančné limity podľa § 5 ods. 5 

alebo 

b) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zaviazal 

úspešného uchádzača, aby pri zadávaní určených 

subdodávok postupoval podľa § 138. 

(3) Predpokladaná hodnota subdodávky sa určí podľa § 

6. 

(4) Pri zadávaní subdodávky vrátane subdodávky, ktorej 

predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity 

podľa § 5 ods. 5, musí úspešný uchádzač uplatňovať pri-

ncíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie 

a princíp transparentnosti. 

 

138. § 

(1) Az a sikeres pályázó, aki nem közbeszerző vagy be-

szerző, az alvállalkozói teljesítés megrendelésekor hir-

detményt tesz közzé az alvállalkozói teljesítésről. Az al-

vállalkozói hirdetményben feltünteti 

a) a sikeres pályázó azonosító adatait és elérhetősége 

adatait, 

b) az áru leszállításának helyét, az építési munkála-

tok kivitelezésének helyét vagy a szolgáltatásnyújtás 

helyét, az alvállalkozói teljesítése tárgyának leírását, 

annak jellegét, mennyiségét vagy nagyságát, a fő 

közbeszerzési szójegyzék szerinti referenciaszámát, 

a szolgáltatás 4. és 5. sz. mellékletek szerinti kategó-

riáját, ha szolgáltatásnyújtás beszerzéséről van szó, 

c) a szerződés időtartamát vagy az áruszállítás, az 

építési munkálatok vagy szolgáltatásnyújtás megva-

lósításának határidejét, 

d) a szervezet nevét és címét, ahol részletes és kiegé-

szítő anyagok szerezhetők be, 

e) a részvételi kérelmek benyújtásának helyét és ha-

táridejét, vagy az ajánlattétel benyújtásának helyét és 

határidejét, a nyelvet vagy nyelveket, melyeken a 

részvételi kérelem vagy az ajánlat benyújtható 

f) a megkövetelt biztosítékokat vagy garanciákat, 

g) az alvállalkozók kiválasztásának minőségi kritéri-

umait piaci helyzetükre vonatkozóan, valamint az 

ajánlatok kiértékelésének kritériumait, 

h) egyéb információk, amennyiben szükségesek, 

i) a hirdetmény kiküldésének dátumát. 

(2) Az a sikeres pályázó, aki nem közbeszerző vagy be-

szerző, kidolgozza az alvállalkozói teljesítés értesítőjét 

és kiküldi azt a 27. § 1. és 3–5. bekezdése szerint. A hi-

vatalnak elküldött értesítés nem tartalmazhat más adato-

kat, csak azokat, amelyeket a kiadóhivatalnak közzété-

telre elküldött értesítés tartalmazott. Nem változhat a ki-

adóhivatalnak elküldött értesítés elküldésének keltezése 

sem. 

(3) Az a sikeres pályázó, aki nem közbeszerző vagy be-

szerző, nem köteles hirdetményt közzétenni az alvállal-

kozói teljesítésről, ha az alvállalkozói teljesítés megfelel 

  § 138 

(1) Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstaráva-

teľom ani obstarávateľom, pri zadávaní subdodávky 

uverejní oznámenie o subdodávke. V oznámení o subdo-

dávke úspešný uchádzač uvedie 

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje úspešného 

uchádzača, 

b) miesto dodania tovaru, miesto uskutočnenia sta-

vebných prác alebo miesto poskytovania služieb, 

opis predmetu subdodávky, jeho povahu, množstvo 

alebo rozsah, referenčné číslo slovníka obstarávania, 

kategóriu služby podľa príloh č. 4 a 5, ak ide o zá-

kazku na poskytnutie služby, 

c) trvanie zmluvy alebo lehotu určenú na dodanie to-

varu, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnu-

tie služby, 

d) názov a adresa organizácie, kde možno získať špe-

cifikácie a doplňujúce podklady, 

e) miesto a lehotu určenú na predloženie žiadostí o 

účasť alebo miesto a lehotu určenú na predkladanie 

ponúk, jazyk alebo jazyky, v ktorých sa má predložiť 

žiadosť o účasť a ponuka, 

f) požadované zábezpeky alebo záruky, 

g) kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov týka-

júce sa ich postavenia a kritériá na vyhodnotenie po-

núk, 

h) ďalšie informácie, ak sú potrebné, 

i) dátum odoslania oznámenia. 

(2) Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstaráva-

teľom ani obstarávateľom, vypracuje a pošle oznámenie 

o subdodávke podľa § 27 ods. 1 až 3 a ods. 5. Oznámenie 

odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako 

tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikač-

nému úradu. Dátum odoslania oznámenia publikačnému 

úradu sa takisto nemení. 

(3) Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstaráva-

teľom ani obstarávateľom, nie je povinný uverejniť 

oznámenie o subdodávke, ak subdodávka spĺňa pod-

mienku pre použitie priameho rokovacieho konania 

podľa § 135 ods. 1. 
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a 135. § 1. bek. szerinti közvetlen tárgyalásos eljárás 

használatának feltételeinek. 

(4) Az a sikeres pályázó, aki nem közbeszerző vagy be-

szerző, az alvállalkozási teljesítés hirdetményével azo-

nos módon hirdetményt tehet közzé olyan alvállalkozói 

teljesítés esetében is, amelyet nem köteles nyilvános-

ságra hozni. 

(5) Az alvállalkozási teljesítésről szóló hirdetményében 

a sikeres pályázó feltünteti az alvállalkozók kiválasztá-

sának minőségi kritériumait, melyeket a közbeszerző 

vagy a beszerző határozott meg, esetleg további követel-

ményeket, melyek a kiválasztás céljait szolgálják. A ki-

választás kritériumainak objektívaknak, megkülönböz-

tetés-mentesnek kell lenniük és összhangban kell állniuk 

a közbeszerző vagy beszerző által érvényesített kritériu-

mokkal a védelmi és biztonsági szférát érintő fő beszer-

zés során. Az alvállalkozó megkövetelt alkalmassági 

szintjének meg kell felelnie az alvállalkozói teljesítés 

tárgyának, és közvetlen kapcsolatban kell állnia azzal. 

(6) A sikeres pályázó nem köteles a 137. § 2. bekezdése 

szerint eljárni, ha a közbeszerzőnek vagy a beszerzőnek 

igazolja, hogy az alvállalkozói teljesítés beszerzési eljá-

rásán egyetlen alvállalkozó sem teljesítette az alvállal-

kozói hirdetményben közzétett követelményeket, és 

ezért az ilyen eljárás alkalmazása akadályozná őt abban, 

hogy a közbeszerző vagy beszerző által a védelmi és biz-

tonsági szférát érintő fő beszerzéssel kapcsolatosan 

megfogalmazott követelményeit teljesíteni tudja. 

 

(4) Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstaráva-

teľom ani obstarávateľom, môže uverejňovať rovnakým 

spôsobom ako oznámenie o subdodávke aj oznámenia, 

ktoré nie je povinný uverejňovať. 

(5) V oznámení o subdodávke úspešný uchádzač uvedie 

kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov, ktoré určil 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, prípadne ďalšie 

kritériá, ktoré sa použijú pri výbere subdodávateľa. Kri-

tériá výberu musia byť objektívne, nediskriminačné a 

musia byť v súlade s kritériami uplatňovanými verejným 

obstarávateľom alebo obstarávateľom pri zadávaní hlav-

nej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti. Požadovaná 

úroveň spôsobilosti subdodávateľov musí byť primeraná 

k predmetu subdodávky a priamo spojená s predmetom 

subdodávky. 

(6) Úspešný uchádzač nie je povinný postupovať podľa 

§ 137 ods. 2, ak verejnému obstarávateľovi a obstaráva-

teľovi preukáže, že ani jeden zo subdodávateľov, ktorí 

sa zúčastnili zadávania subdodávky alebo ich ponuky, 

nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o subdo-

dávke, a preto použitie tohto postupu by mu bránilo spl-

niť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstará-

vateľa určené pri zadávaní hlavnej zákazky v oblasti ob-

rany a bezpečnosti. 

 

139. § 

(1) A közbeszerző a védelmi és biztonsági szféra beszer-

zéseinek meghirdetése során, melyek feltételezett értéke 

kisebb, mint az 5. § 5. bek. meghatározott pénzügyi ha-

tárérték, úgy jár el, hogy a beszerzés tárgyára fordított 

költségek arányosak legyenek annak minőségével és 

árával. 

(2) A közbeszerző minden okmányt és dokumentumot 

nyilvántart és a szerződés megkötésétől számított öt 

éven át archivál; a 24. § nem alkalmazandó. 

 

 

  § 139 

(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti 

obrany a bezpečnosti, ktorej predpokladaná hodnota je 

nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 5, postupuje tak, 

aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli prime-

rané jeho kvalite a cene. 

(2) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a doku-

menty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; § 

24 sa nepoužije. 
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HATODIK RÉSZ 

A közbeszerzési államigazgatás  

 

ELSŐ FEJEZET 

A hivatal 

 

140. § 

(1) A hivatal a közbeszerzés központi államigazgatási 

szerve. A hivatal székhelye Pozsony. 

(2) A hivatal a székhelyén kívül állandó és ideiglenes 

munkahelyeket létesíthet. Az első mondat szerinti mun-

kahelyeknek jogalanyiságuk nincs. 

(3) A hivatal szervei a következők: 

a) a hivatal elnöke, 

b) a hivatal két alelnöke, 

c) a tanács. 

 

  ŠIESTA ČASŤ 

Správa vo verejnom obstarávaní 

 

PRVÁ HLAVA 

Úrad 

 

§ 140 

(1) Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre ve-

rejné obstarávanie. Sídlom úradu je Bratislava. 

(2) Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále praco-

viská alebo dočasné pracoviská. Pracoviská podľa prvej 

vety nemajú právnu subjektivitu. 

(3) Orgánmi úradu sú 

a) predseda úradu, 

b) dvaja podpredsedovia úradu, 

c) rada. 

 

141. § 

(1) A hivatal élén az elnök áll, akit a kormány javaslatára 

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa választ meg és 

hív vissza. A felhívást a hivatal elnöki tisztségére jelölt 

személyek bejelentésére a kormány legkésőbb 90 nappal 

a hivatal elnöke megbízatási idejének lejárta előtt teszi 

közzé, mégpedig a Szlovák Köztársaság Kormányhiva-

talának honlapján és legalább egy országos terjesztésű 

napilapban. A kormány a hivatal elnöki tisztségére a je-

löltet a jelöltek nyilvános meghallgatása alapján vá-

lasztja ki. A további részleteket a hivatal elnöki tisztsé-

gére történő jelöltkiválasztásról a kormány határozatban 

szabja meg; a 143. § 1. bek. a)–c) pontjait megfelelő 

mértékben alkalmazzák. 

(2) A hivatal elnökét a hivatal alelnökei helyettesítik; a 

hivatal elnöke meghatározza, hogy mely kérdésekben és 

milyen sorrendben helyettesítik őt a hivatal alelnökei. A 

hivatal alelnökeit a kormány nevezi ki és hívja vissza a 

hivatal elnökének javaslata alapján. 

(3) A hivatal elnökének és a hivatal alelnökeinek a meg-

bízatási ideje öt év. Ugyanaz a személy a hivatal elnök-

ének tisztségét vagy a hivatal alelnökének tisztségét leg-

feljebb két egymást követő megbízatási időszakon át 

töltheti be. A hivatal elnöke és alelnökei nem lehetnek 

politikai pártnak vagy politikai mozgalomnak a tagjai, 

nem léphetnek fel nyilvánosan annak nevében vagy nem 

tevékenykedhetnek azok javára. 

(4) A hivatal elnökének hivatali ideje a 3. bekezdés ér-

telmében csak az új elnök kinevezésével jár le. 

 

  § 141 

(1) Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády 

volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Vý-

zvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zve-

rejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného 

obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle úradu 

vlády a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodic-

kej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na 

základe verejného vypočutia kandidátov. Ďalšie podrob-

nosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí 

uznesenie vlády; § 143 ods. 1 písm. a) až c) sa použijú 

primerane. 

(2) Predsedu úradu zastupujú podpredsedovia úradu; 

predseda úradu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí 

ho podpredsedovia úradu zastupujú. Podpredsedov 

úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu 

úradu. 

(3) Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedov 

úradu je päťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funk-

ciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve 

po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda úradu a 

podpredsedovia úradu nesmú byť členmi politickej 

strany alebo politického hnutia, nesmú vystupovať v ich 

mene alebo pôsobiť v ich prospech. 

(4) Funkčné obdobie predsedu úradu podľa odseku 3 

končí až vymenovaním nového predsedu úradu. 

 

142. § 

(1) A hivatal elnökének és alelnökének megbízatása le-

jár 

a) a megbízási idő leteltével a 141. 3. és 4. bek. sze-

rint, 

b) a tisztségéről való lemondással, 

  § 142 

(1) Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu 

sa skončí 

a) uplynutím funkčného obdobia podľa §141 ods. 3 

a 4, 

b) vzdaním sa funkcie, 
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c) a tisztségéből való visszahívással, 

d) a halálával, vagy halottá nyilvánításával. 

(2) Az elnököt a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 

hívja vissza, ha 

a) jogerősen elítélték szándékos bűncselekmény el-

követése miatt, 

b) jogerős bírói ítélettel megfosztották jogi cselekvő-

képességétől, vagy jogi cselekvőképességében kor-

látozták, 

c) olyan tisztséget visel vagy tevékenységet végez, 

mely összeegyeztethetetlen a hivatal elnöki vagy al-

elnöki tisztségével,66) 

d) tisztségét hat egymást követő naptári hónapnál to-

vább nem látja el. 

(3) A kormány a 2. bekezdésben felsorolt okokból hívja 

vissza az alelnököt. 

(4) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa felfüg-

gesztheti a hivatal elnökének tevékenységét, a kormány 

pedig az alelnök tevékenységét, ha ellenük büntetőjogi 

eljárás indult betöltött tisztségükkel kapcsolatosan. 

 

c) odvolaním z funkcie, 

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

(2) Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej re-

publiky, ak 

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 

b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený 

spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôso-

bilosť na právne úkony obmedzená, 

c) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s 

funkciou predsedu alebo podpredsedu,66) 

d) nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť po sebe na-

sledujúcich kalendárnych mesiacov. 

(3) Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvede-

ných v odseku 2. 

(4) Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť 

výkon funkcie predsedovi úradu a vláda podpredsedovi 

úradu, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvis-

losti s výkonom ich funkcie. 

 

A tanács 

 

143. § 

(1) A tanácsnak kilenc tagja van. A tanács tagja a hivatal 

elnöke, a hivatal alelnökei és hat személy, akit a kor-

mány nevez ki és hív vissza (a továbbiakban csak „a kor-

mány által kinevezett tanácstagok”). A kormány által ki-

nevezett tanácstagok kiválasztásának módját a kormány 

kormányhatározatban határozza meg úgy, hogy 

a) elegendő időt biztosítva felhívást tesz közzé a kor-

mány által kinevezendő tanácstagok személyére be-

nyújtandó jelöltjavaslatok beterjesztésére, 

b) legalább 15 munkanappal a kinevezés előtt a Szlo-

vák Köztársaság Kormányhivatalának honlapján 

nyilvánosságra hozza a kormány által kinevezendő 

tanácstagi tisztségére jelölt személyek életrajzát, fel-

tüntetve, hogy hol szereztek szakmai gyakorlatot a 

közbeszerzés területén és ki jelölte őket, 

c) a kinevezést követően a Szlovák Köztársaság Kor-

mányhivatalának honlapján tájékoztatást tesz közzé 

a kormány által kinevezett tanácstagokról, mellé-

kelve minden egyes személy kiválasztásának indo-

kait, és a többi jelölt elutasításának rövid indoklását. 

(2) Ha a kormány által kinevezett tanácstag tisztsége le-

jár a megbízatási idejének letelte miatt, a kormány az új 

tanácstagot mindig legkésőbb egy hónappal az addigi ta-

nácstag megbízatási idejének letelte előtt nevezi ki, és a 

kinevezett tanácstag, a tisztségét az addigi tanácstag 

megbízatási ideje lejárati napját követő napon foglalja 

el. 

(3) Nem lehet a tanács tagja a hivatal más alkalmazottja, 

csak az 1. bekezdés második mondatában érintett. 

  Rada 

 

§ 143 

(1) Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda 

úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vyme-

núva a odvoláva vláda (ďalej len „člen rady menovaný 

vládou“). Spôsob výberu členov rady menovaných vlá-

dou určí uznesenie vlády tak, aby 

a) v dostatočnom časovom predstihu bola zverejnená 

výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na 

člena rady menovaného vládou, 

b) najmenej 15 pracovných dní pred dňom vymeno-

vania boli na webovom sídle úradu vlády zverejnené 

životopisy kandidátov na člena rady menovaného 

vládou s uvedením kde vykonávali odbornú prax vo 

verejnom obstarávaní a kto kandidátov navrhol, 

c) po vymenovaní bola na webovom sídle úradu 

vlády zverejnená informácia o členoch rady vyme-

novaných vládou spolu s dôvodom výberu každého 

člena a stručným odôvodnením odmietnutia ostat-

ných kandidátov na člena rady menovaného vládou. 

(2) Ak ide o skončenie funkcie člena rady menovaného 

vládou z dôvodu uplynutia funkčného obdobia, vláda 

vymenuje nového člena rady vždy najneskôr mesiac 

pred uplynutím funkčného obdobia doterajšieho člena 

rady a vymenovaný člen rady sa ujme funkcie v deň na-

sledujúci po dni uplynutia funkčného obdobia doteraj-

šieho člena rady. 

(3) Členom rady nesmie byť iný zamestnanec úradu ako 

podľa odseku 1 druhej vety. 

(4) Predsedom rady je predseda úradu a podpredsedami 

rady sú podpredsedovia úradu. 
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(4) A tanács elnöke a hivatal elnöke, a tanács alelnökei 

a hivatal alelnökei. 

(5) A tanácsi tagság nem helyettesíthető. A kormány ál-

tal kinevezett tanácstagnak jutalom jár, és joga van a ta-

nács ülésén való részvételével kapcsolatos bizonyított 

útiköltségei, étkezési és szállásköltségei67) megtéríté-

sére. 

(6) A kormány által kinevezett tanácstag megbízatási 

ideje öt év, hacsak a 7. bekezdés másként nem rendelke-

zik. 

(7) Ha a kormány által kinevezett tanácstag hivatali ideje 

a megbízatási időszak lejárta előtt véget ér, az új tanács-

tagot a kormány csak a megbízatási időszak hátralévő 

részére nevezheti ki. 

(8) A részleteket a tanács tevékenységének megszerve-

zéséről, annak ügyrendjéről és a tanácsi határozatok ki-

adásáról, a kormány által a jelen törvény értelmében ki-

nevezett tanácstagok pénzügyi igényeiről, valamint a 

kormány által kinevezett tanácstagok jutalmazásáról a 

tanács statútuma részletezi, melyet a tanács javaslatára a 

kormány hagy jóvá. 

 

(5) Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady meno-

vaný vládou má nárok na odmenu a na úhradu preuká-

zaných cestovných výdavkov, stravného a ubytovacích 

výdavkov67) spojených s účasťou na rokovaní rady. 

(6) Funkčné obdobie člena rady menovaného vládou je 

päťročné, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak. 

(7) Ak sa výkon funkcie člena rady menovaného vládou 

skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena 

rady môže vláda vymenovať len na zvyšok takto skon-

čeného funkčného obdobia. 

(8) Podrobnosti o organizácii činnosti rady, rokovaní a 

vydávaní rozhodnutí rady, podrobnosti o finančných ná-

rokoch člena rady menovaného vládou podľa tohto zá-

kona, ako aj odmenu člena rady menovaného vládou určí 

štatút rady, ktorý na návrh rady schvaľuje vláda. 

 

144. § 

(1) Kormány által kinevezett tanácstaggá az a természe-

tes személy nevezhető ki, aki 

a) a Szlovák Köztársaság állampolgára, 

b) jogi cselekvőképessége birtokában van és feddhe-

tetlen, 

c) legalább mesterfokú felsőoktatási végzettsége 

van, és legalább ötéves közbeszerzési szakmai gya-

korlattal rendelkezik. 

(2) Feddhetetlen személynek számít a jelen törvény cél-

jaira az, akit nem ítéltek el jogerősen szándékos bűncse-

lekmény elkövetése miatt, vagy a közbeszerzéssel ösz-

szefüggő bűncselekményért; a feddhetetlenséget három 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazol-

ják. 

 

  § 144 

(1) Za člena rady menovaného vládou môže byť vyme-

novaná fyzická osoba, ktorá 

a) je občanom Slovenskej republiky, 

b) má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná, 

c) má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého 

stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo ve-

rejnom obstarávaní. 

(2) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právop-

latne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný 

čin v súvislosti s verejným obstarávaním; bezúhonnosť 

sa preukazuje doloženým výpisom z registra trestov nie 

starším ako tri mesiace. 

 

145. § 

(1) A kormány által kinevezett tanácstag tisztsége befe-

jeződik 

a) a megbízatási időszak leteltével, 

b) a tisztségről történő lemondással, 

c) a tisztségből való visszahívással, 

d) elhalálozással, vagy halottá nyilvánítással. 

(2) A kormány által kinevezett tanácstag tisztségéről tör-

ténő lemondása akkor válik hatályossá, amikor a tisztsé-

géről való lemondásáról szóló írásbeli értesítést kézbesí-

tik a Szlovák Köztársaság kormánya elnökének. Ha a 

kormány által kinevezett tanácstag tisztségéről lemond, 

tisztségében marad egészen az új tanácstag kinevezé-

séig. 

(3) A kormány visszahívja a kormány által kinevezett ta-

nácstagot, ha 

  § 145 

(1) Výkon funkcie člena rady menovaného vládou sa 

skončí 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) vzdaním sa funkcie, 

c) odvolaním z funkcie, 

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

(2) Vzdanie sa funkcie člena rady menovaného vládou 

je účinné doručením písomného oznámenia o vzdaní sa 

funkcie predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ak sa 

člen rady menovaný vládou vzdal funkcie, zostáva vo 

funkcii až do vymenovania nového člena rady. 

(3) Vláda odvolá člena rady menovaného vládou, ak 

a) bol právoplatne odsúdený za 

1. úmyselný trestný čin, 



180 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

a) jogerősen elítélték 

1. szándékos bűncselekményért, 

2. bűncselekményért, mely esetében a szabadság-

vesztés büntetés-végrehajtását feltételesen nem 

függesztették fel, vagy 

3. gondatlanságból elkövetett bűncselekményért, 

mely közvetlenül összefügg tanácstagi tevékeny-

ségével, 

b) jogerős bírósági ítélettel megfosztották jogi cse-

lekvőképességétől vagy jogi cselekvőképességében 

korlátozták, 

c) nem vesz részt a tanács több mint hat egymást kö-

vető ülésén, vagy a tanács egyetlen ülésén sem vesz 

részt egymást követő négy naptári hónapon keresz-

tül. 

 

2. trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia 

slobody nebol podmienečne odložený, alebo 

3. trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo 

súvisiaci s výkonom jeho funkcie člena rady, 

b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený 

spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôso-

bilosť na právne úkony obmedzená, 

c) sa nezúčastní na viac ako šiestich po sebe nasledu-

júcich rokovaniach rady alebo sa nezúčastní ani na 

jednom rokovaní rady počas štyroch po sebe nasle-

dujúcich kalendárnych mesiacov. 

 

146. § 

(1) A tanács dönt a határozatok ellen benyújtott felleb-

bezésekről a 175. § szerint, valamint ügyészi törvényes-

ségi óvás esetén, amikor külön jogszabályi előírás sze-

rint68) a központi államigazgatási hatóság vezetője hoz 

döntést. 

(2) A tanács dönt a határozatok felülvizsgálatáról is a 

174. és 175. § szerint, fellebbezési eljáráson kívül, vala-

mint a 12. § 11. és 12. bekezdése szerinti indítványokról. 

(3) A tanács ülését a tanács elnöke hívja össze és vezeti. 

Távolléte esetén a tanács általa meghatározott alelnöke 

helyettesíti. 

(4) A tanács szavazással dönt. A tanács határozatának 

elfogadásához az összes tag többségének egyetértése 

szükséges. Ha az előző mondat szerint nem lehet elfo-

gadni a határozatot, a 8. bekezdés szerinti okból, a tanács 

határozatának elfogadásához az összes ki nem zárt tag 

többségének egyetértése szükséges. 

(5) A tanács ülései nem nyilvánosak. 

(6) A tanács szavazásáról jegyzőkönyv készül, melyben 

feltüntetik az egyes tanácstagok szavazását. 

(7) A tanács döntéseit a tanács elnöke írja alá, távollété-

ben a tanács általa meghatározott alelnöke, ha a 177. § 

13. bekezdése másként nem rendelkezik. Annak a ta-

nácstagnak, aki nem ért egyet a tanács döntésével, vagy 

annak indoklásával, jogában áll különvéleményt csatolni 

a határozathoz. A tanácstag különvéleménye ugyanúgy 

kézbesítésre és nyilvánosságra hozatalra kerül, mint a 

határozat többi része. 

(8) A tanácstagot kizárják a tárgyalásról és a döntésho-

zatalból olyan ügyben, amelyben – tekintettel az ügyhöz 

való viszonyára, az eljárás résztvevőihez vagy azok kép-

viselőihez való viszonyára – kétségbe vonható az elfo-

gulatlansága, vagy ha ugyanezen ügyben az eljárás egy 

másik szintjén részt vett. 

 

  § 146 

(1) Rada rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu podľa 

§ 175 a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých 

podľa osobitného predpisu68) rozhoduje vedúci ústred-

ného orgánu štátnej správy. 

(2) Rada rozhoduje aj o preskúmaní rozhodnutia podľa 

§ 174 a 175 mimo odvolacieho konania a o návrhu podľa 

§ 12 ods. 11 a 12. 

(3) Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady. V 

jeho neprítomnosti ho zastupuje ním určený podpred-

seda rady. 

(4) Rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia 

rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov. Ak nie je možné prijať rozhodnutie podľa pred-

chádzajúcej vety z dôvodu podľa odseku 8, na prijatie 

rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väč-

šiny všetkých nevylúčených členov. 

(5) Rokovania rady sú neverejné. 

(6) O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa 

uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady. 

(7) Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady, v jeho 

neprítomnosti ním určený podpredseda rady, ak v § 177 

ods. 13 nie je ustanovené inak. Člen rady, ktorý nesúh-

lasí s rozhodnutím rady alebo s jeho odôvodnením, má 

právo, aby sa jeho rozdielne stanovisko pripojilo k roz-

hodnutiu. Rozdielne stanovisko člena rady sa doručuje a 

uverejňuje rovnako ako ostatné časti rozhodnutia. 

(8) Člen rady je vylúčený z prejednávania a rozhodova-

nia veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastní-

kom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochyb-

nosť o jeho nezaujatosti alebo ak sa v tej istej veci zú-

častnil na konaní na inom stupni. 

 

147. § 

A hivatal hatásköre 

  § 147 

Pôsobnosť úradu 
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A hivatal 

a) kidolgozza a közbeszerzés koncepcióit, 

b) államigazgatási feladatot lát el a közbeszerzés te-

rületén, 

c) felügyeli a közbeszerzéseket, 

d) együttműködik az Európai Bizottsággal és bizto-

sítja a tájékoztatási kötelezettségeket az Európai Bi-

zottság felé a jelen törvény hatáskörében, 

e) legalább évente egyszer jelentést terjeszt elő a 

közbeszerzési eredményekről és a közbeszerzés mű-

ködéséről a kormánynak, kérés esetén a Szlovák 

Köztársaság Nemzeti Tanácsa szakbizottságának is, 

f) vezeti a gazdasági szereplők jegyzékét, és a köz-

beszerzésekben való részvételtől eltiltott gazdasági 

szereplők regiszterét (a továbbiakban csak „eltiltott 

személyek regisztere”), 

g) tanúsítvánnyal látja el az elektronikus árlejtések 

megvalósításához szükséges rendszereket, 

h) módszertanilag irányítja a közbeszerzési folyama-

tok résztvevőit, 

i) a honlapján nyilvánosságra hozza összes módszer-

tani eligazítását a közbeszerzési folyamat résztvevő-

inek és minden döntését, melyek a közbeszerzés fe-

lett gyakorolt felügyelet eredménye, 

j) a jogsértésekért bírságokat ró ki, 

k) vezeti és a közbeszerző és beszerző számára hoz-

záférhetővé teszi honlapján az elektronikus doku-

mentumok mintáit, speciális szoftvereit, melyek 

megfelelnek a 20. § 11. bekezdése szerinti követel-

ményeknek, és egyéb, az elektronikus kommuniká-

ció biztosításához szükséges kellékeket, 

l) honlapján közzéteszi a 116. § 4. bekezdése szerinti 

hirdetményeket, 

m) haladéktalanul tudatja a Szlovák Köztársaság 

Gazdasági és Versenyhivatalával azokat az informá-

ciókat, melyek a közbeszerzésben való részvétel ti-

lalmának megszegéséről tanúskodnak, 

n) a 181. § szerinti eljárásban a bíróság kérésére ál-

lásfoglalást ad ki jogi vagy tárgyi kérdésekben, me-

lyek a jelen törvény megsértésével függenek össze, 

o) hozzáférhetővé teszi és aktualizálja az adatbázisok 

teljes listáját, melyek az e-Certis rendszerben a gaz-

dasági szereplőkről információkat tartalmaznak, 

p) a többi tagállam kérésére biztosít bármilyen infor-

mációt, melyek a 42. § 4. bek. b) pontjával és 7–10. 

bek. függenek össze, 

q) Az Európai Bizottság kérvénye alapján kidol-

gozza és honlapján közzéteszi, a saját tapasztalatai és 

más ellenőrző szervek megállapításai alapján össze-

állított, a közbeszerzés rendszerhiányosságairól és 

más szabálytalanságairól szóló monitoring jelentést, 

mely elsősorban az összeférhetetlenségeket, vala-

mint a kis- és középvállalatok közbeszerzésben való 

Úrad 

a) vypracúva koncepcie verejného obstarávania, 

b) vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obsta-

rávania, 

c) vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním, 

d) spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje 

plnenie informačných povinností voči Európskej ko-

misii v pôsobnosti tohto zákona, 

e) predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch 

verejného obstarávania a fungovaní verejného obsta-

rávania vláde a na požiadanie aj výboru Národnej 

rady Slovenskej republiky, 

f) vedie zoznam hospodárskych subjektov a register 

hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo ve-

rejnom obstarávaní (ďalej len „register osôb so záka-

zom“), 

g) certifikuje systémy na uskutočnenie elektronickej 

aukcie, 

h) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verej-

ného obstarávania, 

i) zverejňuje na svojom webovom sídle všetky svoje 

metodické usmernenia pre účastníkov procesu verej-

ného obstarávania a všetky svoje rozhodnutia, ktoré 

sú výsledkom dohľadu nad verejným obstarávaním, 

j) ukladá pokuty za správne delikty, 

k) vedie a verejnému obstarávateľovi a obstarávate-

ľovi sprístupňuje na svojom webovom sídle vzory 

elektronických dokumentov, špeciálne programové 

vybavenie spĺňajúce podmienky podľa § 20 ods. 11 

a iné náležitosti potrebné na zabezpečenie elektro-

nickej komunikácie, 

l) zverejňuje na svojom webovom sídle oznámenia 

podľa § 116 ods. 4, 

m) poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej 

republiky bezodkladne informácie nasvedčujúce po-

rušeniu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, 

n) poskytuje v konaní podľa § 181 na požiadanie 

súdu stanovisko k právnym alebo skutkovým ve-

ciam, ktoré súvisia s porušením tohto zákona, 

o) sprístupňuje a aktualizuje úplný zoznam databáz, 

ktoré obsahujú informácie o hospodárskych subjek-

toch v systéme e-Certis, 

p) poskytuje na požiadanie ostatným členským štá-

tom akékoľvek informácie súvisiace s § 42 ods. 4 

písm. b) a ods. 7 až 10, 

q) vypracúva na žiadosť Európskej komisie a zverej-

ňuje na svojom webovom sídle monitorovaciu 

správu o systémových nedostatkoch vo verejnom ob-

starávaní na základe svojich poznatkov a zistení 

iných kontrolných orgánov a ostatných nezrovnalos-

tiach vo verejnom obstarávaní, najmä o konflikte zá-

ujmov, o účasti malých a stredných podnikov vo ve-

rejnom obstarávaní; v monitorovacej správe sa uve-

die aj súhrnná hodnota zákaziek s hodnotami, ktoré 
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részvételét tartalmazza; a monitoring jelentésben fel-

tünteti a beszerzések összesített értékét, melyek ér-

téke kisebb, mint az értékhatár feletti beszerzések és 

értékhatár feletti koncessziók meghirdetésére vonat-

kozó értékhatár, 

r) nem időszaki kiadványokat jelentet meg, 

s) a jelen törvény szerinti további tevékenységeket 

végez. 

 

sú nižšie ako finančný limit pre zadávanie nadlimit-

ných zákaziek a nadlimitných koncesií, 

r) vydáva neperiodické publikácie, 

s) vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona. 

 

148. § 

A közlöny 

(1) A hivatal elektronikus közlönyt ad ki, amelyben nyil-

vánosságra hozza a közbeszerzésben használt értesítőket 

és egyéb információkat a jelen törvény értelmében. A hi-

vatal a közlönyt strukturált adatok formájában is elérhe-

tővé teszi, amely lehetővé teszi a további automatizált 

feldolgozást. 

(2) A közlésre beküldött háttéranyagok tartalmi és 

nyelvi helyességéért az a felelős, aki a háttéranyagokat 

közlésre beküldte. 

(3) A közlöny külön részét képezi az elektronikus tár-

hely, amelyben a közbeszerző és a beszerző köteles ma-

gának profil létrehozását biztosítani, melyben a törvény 

által meghatározott információkat és dokumentumokat 

hozza nyilvánosságra. A közbeszerző és beszerző elekt-

ronikus formában teljesíti profil-létrehozási, valamint 

azon belüli információ- és dokumentumközlési kötele-

zettségét, és olyan módon, amilyet a hivatal a közlöny 

informatikai rendszere működésének keretében megha-

tároz. 

(4) A hivatal köteles a 3. bekezdés céljainak megfelelően 

lehetővé tenni a közbeszerzőnek és a beszerzőnek az 

érintett műszaki felületen profiljának létrehozását és ab-

ban információk és dokumentumok közzétételét. 

(5) A hivatal a közlöny szabadon elérhető nyilvános 

funkcióján keresztül mindenki számára biztosítja, hogy 

aktiválja vagy deaktiválja az információk fogadását a 6. 

bek. b) pontja szerint minden árura vagy egyes árufaj-

tákra, építési tevékenységekre vagy szolgáltatásokra, 

összhangban a közbeszerzési szójegyzék osztályozásá-

val a csoportok szintjén. Az információk fogadását az 

első mondat értelmében aktiválni csak a címnek a hiva-

tal elektronikus kommunikációs rendszerében történő 

megadását követően lehet. 

(6) A hivatal biztosítja 

a) minden közbeszerző és beszerző profiljának elér-

hetőségét ugyanazon a helyen és ugyanazon módon, 

ahogyan a közlöny elérhetőségét biztosítja, és térí-

tésmentesen szabadon lehetővé teszi a keresést min-

den profilban és a profilokon keresztül, 

b) az információküldést az 5. bekezdés szerinti terje-

delemben és címre, közvetlen hivatkozással a profil-

ban közzétett információra vagy dokumentumra, 

  § 148 

Vestník 

(1) Úrad vydáva v elektronickej podobe vestník, v kto-

rom sa uverejňujú oznámenia používané vo verejnom 

obstarávaní a ďalšie informácie podľa tohto zákona. 

Úrad sprístupňuje vestník aj v podobe štruktúrovaných 

údajov, ktorá umožňuje ich ďalšie automatizované spra-

covanie. 

(2) Za obsahovú a jazykovú správnosť podkladov na 

uverejnenie zodpovedá ten, kto podklady na uverejnenie 

poslal. 

(3) Osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, 

na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ po-

vinní zriadiť profil, v ktorom uverejňujú informácie a 

dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Verejný ob-

starávateľ a obstarávateľ plnia povinnosť zabezpečiť si 

zriadenie profilu a uverejňovať v ňom informácie a do-

kumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí 

úrad v rámci funkcionality informačného systému ves-

tníka. 

(4) Úrad je povinný, na účely podľa odseku 3, umožniť 

verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi cez prí-

slušné technické rozhranie vytvoriť si profil a uverejňo-

vať v ňom informácie a dokumenty. 

(5) Úrad zabezpečí prostredníctvom verejnej prístupnej 

funkcie vestníka každému možnosť aktivovať alebo de-

aktivovať si možnosť prijímania informácií podľa od-

seku 6 písm. b) pre všetky alebo niektoré tovary, sta-

vebné práce alebo služby, v súlade s klasifikáciou podľa 

slovníka obstarávania na úrovni skupiny. Prijímanie in-

formácií podľa prvej vety možno aktivovať len po ozná-

mení adresy na elektronickú komunikáciu úradu. 

(6) Úrad zabezpečí 

a) dostupnosť každého profilu verejného obstaráva-

teľa a obstarávateľa na rovnakom mieste a rovnakým 

spôsobom, ako zabezpečuje dostupnosť vestníka a 

možnosť bezodplatného verejne prístupného vyhľa-

dávania v každom profile a aj naprieč profilmi, 

b) zaslanie informácie na adresy a v rozsahu podľa 

odseku 5, s priamym odkazom na informácie a do-

kumenty zverejnené v profile, 

c) možnosť získať informácie z vestníka v štruktúro-

vanej podobe a na tento účel bezodplatne zverejní 

príslušné programové rozhranie. 
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c) a strukturált információszerzést a közlönyből, és e 

célra ingyenes közzéteszi az érintett programmodu-

lokat. 

 

149. § 

A hivatal kötelezettségei  

az Európai Bizottsággal szemben 

(1) A hivatal 

a) rendszeresen jelenti az Európai Bizottságnak az 

összes változást a közbeszerzők jegyzékében és a be-

szerzők jegyzékében, 

b) biztosítja az e-Certis rendszer adatainak aktualizá-

lását, 

c) tájékoztatja az Európai Bizottságot a közbeszerzés 

területén hatályos általános érvényű jogszabályok ér-

vényes megfogalmazásáról, 

d) jogi személyek vagy természetes személyek beje-

lentései alapján tájékoztatja az Európai Bizottságot 

az általános jogi vagy gyakorlati nehézségekről, me-

lyekkel e személyek harmadik országokban találkoz-

tak szolgáltatásnyújtási beszerzések meghirdetése 

során, vagy amelyek a nemzetközi munkajogi szabá-

lyok megsértése miatt keletkeztek harmadik orszá-

gokban történt beszerzések során, 

e) évente tájékoztatja az Európai Bizottságot min-

den, a 181. 9. §. bekezdése szerint meghozott összes 

döntésről, 

f) az Európai Bizottság kérvénye alapján tájékozta-

tást ad a jelen törvény szerinti felülvizsgálati eljárá-

sokról és további információkról, melyek a közbe-

szerzésben használt értesítésekben megjelentetett 

adatokkal függenek össze, 

g) az Európai Bizottság és a tagállamok tudomására 

hozza azt a címet, amelyen a gazdasági szereplők 

kérhetik felvételüket a gazdasági szereplők jegyzé-

kébe, valamint ebbe a jegyzékbe való felvétel fel-

tételeit, 

h) háromévente benyújtja az Európai Bizottságnak a 

147. § q) pontja szerinti jelentést, 

i) az Európai Bizottság kérvénye alapján informáci-

ókat közöl a közbeszerzések stratégiai politikájának 

megvalósításáról, 

j) a hivatal tájékoztatja az Európai Bizottságot a hi-

telesítési szolgáltatások nyújtásáról a közbeszerző-

nek és beszerzőnek nyújtott információ alapján a 20. 

§ 15. bek. szerint. 

(2) Ha a védelmi és biztonsági szféra beszerzéseiről van 

szó, a hivatal kidolgozza és évente október 31-ig be-

nyújtja az Európai Bizottságnak az előző naptári évben 

megkötött szerződésekről szóló statisztikai jelentést, 

mely információkat tartalmaz a megkötött szerződések 

számáról és a szerződéses árakról, külön-külön az 

árukra, építési munkálatokra és szolgáltatásokra a fő 

  § 149 

Povinnosti úradu  

voči Európskej komisii 

(1) Úrad 

a) pravidelne oznamuje Európskej komisii všetky 

zmeny v zozname verejných obstarávateľov a v zoz-

name obstarávateľov, 

b) zabezpečuje aktualizáciu údajov v systéme e-Cer-

tis, 

c) oznamuje Európskej komisii znenie platných vše-

obecne záväzných právnych predpisov v oblasti ve-

rejného obstarávania, 

d) na základe oznámení právnických osôb alebo fy-

zických osôb informuje Európsku komisiu o všeo-

becných právnych alebo praktických ťažkostiach, s 

ktorými sa právnické osoby alebo fyzické osoby 

stretli v tretích štátoch pri zadávaní zákazky na po-

skytnutie služby alebo ktoré im vznikli z dôvodu ne-

dodržiavania ustanovení medzinárodného pracov-

ného práva pri zadávaní zákazky v tretích štátoch, 

e) každoročne oznamuje Európskej komisii znenie 

všetkých rozhodnutí podľa § 181 ods. 9, 

f) poskytuje Európskej komisii na požiadanie infor-

mácie o uplatňovaní revíznych postupov podľa tohto 

zákona a ďalšie informácie súvisiace s údajmi uve-

rejnenými v oznámeniach používaných vo verejnom 

obstarávaní, 

g) oznamuje Európskej komisii a členským štátom 

adresu, na ktorej možno požiadať o zápis do zoz-

namu hospodárskych subjektov a podmienky zápisu 

do tohto zoznamu, 

h) predkladá Európskej komisii každé tri roky správu 

podľa § 147 písm. q), 

i) predkladá Európskej komisii na požiadanie infor-

mácie o uskutočňovaní strategickej politiky vo verej-

nom obstarávaní, 

j) úrad oznamuje Európskej komisii informáciu o po-

skytovateľovi služieb overenia na základe informá-

cie poskytnutej verejným obstarávateľom a obstará-

vateľom podľa § 20 ods. 15. 

(2) Ak ide o zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, 

úrad vypracúva a predkladá Európskej komisii každo-

ročne do 31. októbra štatistickú správu o zmluvách uzav-

retých v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktorá ob-

sahuje informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluv-

ných cenách, samostatne na tovary, stavebné práce a 

služby podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich 

kódom slovníka obstarávania určujúcich skupinu, v čle-

není podľa použitých postupov zadávania nadlimitných 
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közbeszerzési szójegyzék szerinti kódoknak és a fő köz-

beszerzési szójegyzékben meghatározott csoportoknak 

megfelelően, a védelmi és biztonsági szféra értékhatár 

feletti beszerzéseinek meghirdetésére használt eljárások 

szerinti bontásban, a tagállamok és harmadik országok 

szerint; ha közvetlen tárgyalásos eljárással megkötött 

szerződésekről van szó, annak használatára vonatkozó 

feltételek szerinti bontásban is. 

 

zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti a podľa člen-

ských štátov a tretích štátov; ak ide o zmluvy uzavreté 

priamym rokovacím konaním, aj v členení podľa pod-

mienky pre jeho použitie. 

 

150. § 

A jogorvoslati eljárás 

(1) Ha az Európai Bizottság a szerződéskötés előtt tájé-

koztatja a Szlovák Köztársaságot azon okokról, melyek 

a véleménye szerint az Európai Unió kötelező érvényű 

közös jogi aktusait sértik a közbeszerzés területén, és jó-

vátételt kér, a 2–4. bekezdés szerint kell eljárni. 

(2) A hivatal az 1. bekezdés szerinti tájékoztató kézhez-

vételét követően 21 napos határidőn belül értesíti az Eu-

rópai Bizottságot, 

a) hogy az 1. bekezdés szerinti jogsértést orvosolta, 

és mellékeli a bizonyítékot erről a tényről, 

b) részletes indoklást ad, hogy a jogsértés orvoslá-

sára miért nem került sor, vagy 

c) hogy a beszerzési eljárást felfüggesztette felül-

vizsgálati eljárás lefolytatása céljából. 

(3) A 2. bekezdés szerinti b) pontja szerinti részletes in-

doklásban feltüntetendő, hogy az állítólagos, 1. bekez-

dés szerinti jogsértést a jelen törvény értelmében vetet-

ték felülvizsgálat alá. A hivatal köteles az eljárás ered-

ményéről haladéktalanul tájékoztatni az Európai Bizott-

ságot. 

(4) A hivatal köteles a 2. bekezdés c) pontja szerinti tá-

jékoztatás bejelentését követően haladéktalanul tájékoz-

tatni az Európai Bizottságot a felülvizsgálati eljárás le-

folytatása miatt felfüggesztett beszerzési vagy koncesz-

sziós eljárás folytatásáról, vagy az új beszerzési vagy 

koncessziós eljárás megindításáról, mely az eredeti be-

szerzés vagy koncesszió tárgyára vagy annak egy ré-

szére vonatkozik. Ebben az új értesítésben feltünteti, 

hogy sor került-e jóvátételre, vagy megindokolja, miért 

nem került sor jóvátételre. 

 

  § 150 

Opravný mechanizmus 

(1) Ak Európska komisia oznámi Slovenskej republike 

pred uzavretím zmluvy dôvody, ktoré ju viedli k záveru, 

že došlo k porušeniu právne záväzných aktov Európskej 

únie v oblasti verejného obstarávania, a požiada o ná-

pravu, postupuje sa podľa odsekov 2 až 4. 

(2) Úrad oznámi Európskej komisii v lehote 21 dní odo 

dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 

a) informáciu, že porušenie podľa odseku 1 bolo na-

pravené, a pripojí dôkaz o tejto skutočnosti, 

b) odôvodnené vysvetlenie, prečo nedošlo k náprave 

porušenia podľa odseku 1 alebo 

c) informáciu, že postup zadávania zákazky je poza-

stavený v dôsledku uplatnenia revíznych postupov. 

(3) V odôvodnenom vysvetlení podľa odseku 2 písm. b) 

sa uvedie, či údajné porušenie podľa odseku 1 je pred-

metom revíznych postupov podľa tohto zákona. Úrad je 

povinný o výsledku konania bezodkladne informovať 

Európsku komisiu. 

(4) Úrad je povinný po oznámení informácií podľa od-

seku 2 písm. c) bezodkladne informovať Európsku ko-

misiu o pokračovaní v postupe zadávania zákazky alebo 

koncesie pozastavenom v dôsledku uplatnenia revíznych 

postupov alebo o začatí nového postupu zadávania zá-

kazky alebo koncesie týkajúceho sa pôvodného pred-

metu zákazky, koncesie alebo ich časti. V tejto novej in-

formácii sa uvedie, či došlo k náprave alebo odôvodne-

nie, prečo nedošlo k náprave. 

 

MÁSODIK FEJEZET 

Az elektronikus árlejtés  

megvalósítására szolgáló rendszer hitelesítése 

 

151. § 

(1) Az elektronikus árlejtés megvalósítására szolgáló 

rendszer hitelesítése (a továbbiakban csak „a rendszer 

hitelesítése“) alatt, a jelen törvény céljaira, a közbeszer-

zésben az elektronikus árlejtés megvalósítására szolgáló 

rendszer és a jelen törvény összhangjának tanúsítása ér-

tendő. 

  DRUHÁ HLAVA 

Certifikácia systému  

na uskutočnenie elektronickej aukcie 

 

§ 151 

(1) Certifikáciou systému na uskutočnenie elektronickej 

aukcie (ďalej len „certifikácia systému“) na účely tohto 

zákona je osvedčenie súladu systému slúžiaceho na us-

kutočnenie elektronickej aukcie používanej vo verejnom 

obstarávaní s týmto zákonom. 

(2) Certifikáciu systému vykonáva úrad na žiadosť. Žia-

dosť o certifikáciu systému obsahuje 
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(2) A rendszer hitelesítését, kérésre, a hivatal végzi el. A 

rendszer hitelesítésének kérelme a következőket tartal-

mazza: 

a) a kérvényező cégszerű nevét vagy megnevezését, 

vállalkozásának székhelyét vagy helyét, 

b) a kérvényező jogi formáját, 

c) a kérvényező szervezetének statisztikai azonosító 

számát, ha ilyet kiadtak, 

d) a rendszer megjelölését, melynek hitelesítését kér-

vényezik. 

(3) A rendszer hitelesítési kérvényének mellékletét ké-

pezi a szakértői vélemény. 

(4) A rendszer hitelesítését a hivatal csak az illetékes 

szak vagy szakág69) szakértője vagy szakértői intézete 

által kiadott szakértői vélemény alapján végzi el. 

(5) A szakértő vagy szakértői intézet a rendszer szakmai 

megítélésekor megvizsgálja és tanúsítja, hogy a rendszer 

rendelkezik a következő tulajdonságokkal: 

a) alkalmas elektronikus árlejtés megvalósítására, 

b) biztonságos az általa fogadott, kiküldött és feldol-

gozott adatok védelme szempontjából, 

c) teljesíti – a jelen törvénnyel összhangban – az 

elektronikus árlejtés megvalósításával szemben tá-

masztott követelményeket a 10. § 2. bek. és a 20. § 

11. bek. szerinti feltételek betartása mellett, 

d) képes teljes mértékben, pontosan és kitörölhetet-

lenül rögzíteni az elektronikus árlejtés teljes lefolyá-

sát. 

(6) A hivatal a minősítési kérvényről, a kérvény kézbe-

sítésétől számított 30 napon belül dönt. Ha a rendszer 

hitelesítésének kérvénye nem teljesíti a megkövetelt 

alaki kellékeket, a hivatal felszólítja a kérvényezőt, hogy 

a megadott határidőn belül egészítse ki azt. Ha a kérvé-

nyező a megadott határidő alatt nem nyújtja be a kiegé-

szítést, a hivatal leállítja az eljárást és a kérvényt az ösz-

szes melléklettel együtt visszaküldi. 

(7) A rendszer hitelesítéséről szóló határozat tartalmazza 

az elektronikus árlejtés megvalósítására szolgáló rend-

szer megjelölését, melyre a rendszer hitelesítése vonat-

kozik. A rendszer hitelesítéséről szóló határozat ellen 

jogorvoslati eszközzel élni nem lehet, és a döntés bíró-

ságon sem vizsgáltatható felül. 

(8) A hivatal a rendszer hitelesítéséről szóló határozatot 

saját kezdeményezésre megszünteti, ha ellentétet állapít 

meg a hitelesített rendszer és a jelen törvény között. 

(9) A rendszer módosításai előtt, melyek hatással van-

nak annak 5. bekezdés szerinti tulajdonságaira, a hitele-

sített rendszert üzemeltető személy köteles kérvényezni 

a hivatalnál a rendszer hitelesítésének módosítását. A 

rendszer módosításának hitelesítésére az 1–7. bekezdé-

sek megfelelően vonatkoznak. 

 

a) obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto 

podnikania žiadateľa, 

b) právnu formu žiadateľa, 

c) identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak je pri-

delené, 

d) označenie systému, ktorého certifikácia sa žiada. 

(3) Prílohou k žiadosti o certifikáciu systému je znalecký 

posudok. 

(4) Certifikáciu systému úrad vykoná len na základe od-

borného posúdenia systému znalcom alebo znaleckým 

ústavom v príslušnom odbore a odvetví.69) 

(5) Znalec alebo znalecký ústav pri odbornom posudzo-

vaní systému overí a osvedčí, že systém má nasledovné 

vlastnosti: 

a) je spôsobilý na uskutočnenie elektronickej aukcie, 

b) je bezpečný z hľadiska ochrany údajov, ktoré 

budú prostredníctvom neho prijímané, odosielané a 

spracúvané, 

c) spĺňa požiadavky na uskutočnenie elektronickej 

aukcie v súlade s týmto zákonom pri dodržaní princí-

pov podľa § 10 ods. 2 a podmienok podľa § 20 ods. 

11, 

d) je spôsobilý úplne, presne a neodstrániteľne za-

znamenať celý priebeh elektronickej aukcie. 

(6) Úrad rozhodne o žiadosti o certifikáciu systému do 

30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak žiadosť o certifi-

káciu systému nespĺňa všetky požadované náležitosti, 

úrad vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. 

Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní požadované nále-

žitosti, úrad konanie zastaví a žiadosť žiadateľovi s prí-

lohami vráti. 

(7) Rozhodnutie o certifikácii systému obsahuje označe-

nie systému na uskutočnenie elektronickej aukcie, kto-

rého sa certifikácia systému týka. Proti rozhodnutiu o 

certifikácii systému nie je možné podať opravný pro-

striedok a nie je preskúmateľné súdom. 

(8) Úrad certifikáciu systému zruší z vlastnej iniciatívy, 

ak zistí nesúlad medzi certifikovaným systémom a týmto 

zákonom. 

(9) Pred zmenami systému, ktoré majú vplyv na jeho 

vlastnosti podľa odseku 5 je osoba, ktorá prevádzkuje 

certifikovaný systém povinná požiadať úrad o zmenu 

certifikácie systému. Na zmenu certifikácie systému sa 

odseky 1 až 7 vzťahujú primerane. 
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HARMADIK FEJEZET 

A gazdasági szereplők jegyzéke 

 

152. § 

(1) A hivatal vezeti azon gazdasági szereplők jegyzékét, 

melyek igazolták a személyi alkalmasságukra vonatkozó 

részvételi feltételeket a 32. § 1. bek. a)–f) pontjai szerint, 

és kérvényezték felvételüket a gazdasági szereplők jegy-

zékébe. A gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárásban 

való részvétel személyi alkalmasságra vonatkozó rész-

vételi feltételeit az első mondat szerint a gazdasági sze-

replők jegyzékébe történt felvételével igazolja. 

(2) A gazdasági szereplők jegyzéke nyilvánosan hozzá-

férhető jegyzék a hivatal honlapján, amely a 155. § sze-

rinti adatokat tartalmazza. 

(3) A közbeszerző és beszerző elismeri más tagállam 

egyenértékű bejegyzését vagy más tagállam illetékes 

szerve által kiadott, bejegyzésről szóló igazolást, amely-

lyel a pályázó vagy érdeklődő igazolja a közbeszerzés-

ben való részvétel feltételeinek teljesítését. A közbeszer-

zőnek és beszerzőnek, a pályázó vagy érdeklődő által 

benyújtott, más egyenértékű okmányt is el kell fogadnia. 

(4) A gazdasági szereplők jegyzékébe történő bejegyzés 

minden közbeszerző és beszerző számára hatályosak, az 

abban feltüntetett adatokat a közbeszerzési eljárás során 

nem kell felülvizsgálni. A közbeszerző és beszerző a 

személyi alkalmasságra vonatkozó részvételi feltételek 

teljesítésének kiértékelése során ellenőrzi a gazdasági 

szereplő bejegyzését a gazdasági szereplők jegyzékébe, 

ha a pályázó vagy érdeklődő nem nyújtotta be a 32. § 2., 

4., és 5. bek. szerinti okmányokat vagy más egyenértékű 

bejegyzést vagy bejegyzésről szóló igazolást a 3. bekez-

dés szerint. 

(5) A közbeszerző és beszerző a 4. bekezdésre való te-

kintet nélkül jogosult a pályázótól vagy érdeklődőtől 

utólagosan kikérni a 32. § 2. bek. b) és c) pontja szerinti 

okmányt. 

(6) A gazdasági szereplők jegyzékébe történő bejegyzés 

három évre szóló érvényességgel történik. 

(7) A gazdasági szereplők jegyzéke a közigazgatás in-

formációs rendszere, melynek üzemeltetője a hivatal. 

 

  TRETIA HLAVA 

Zoznam hospodárskych subjektov 

 

§ 152 

(1) Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí 

preukázali splnenie podmienok účasti osobného posta-

venia 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 obstará-

vaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osob-

ného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu 

hospodárskych subjektov. 

(2) Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prí-

stupný zoznam na webovom sídle úradu obsahujúci 

údaje podľa § 155. 

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovno-

cenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané prísluš-

ným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač 

alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti 

vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obsta-

rávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predlo-

žený uchádzačom alebo záujemcom. 

(4) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je 

účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a ob-

starávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v 

postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia 

podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie 

hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych sub-

jektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady 

podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo 

potvrdenie o zápise podľa odseku 3. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú bez ohľadu 

na odsek 4 oprávnení od uchádzača alebo záujemcu do-

datočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c). 

(6) Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vy-

konáva s platnosťou na tri roky. 

(7) Zoznam hospodárskych subjektov je informačným 

systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad. 

 

A bejegyzési kérelem 

 

153. § 

(1) A gazdasági szereplők jegyzékébe történő bejegyzés 

kérvénye (a továbbiakban csak „a bejegyzési kérelem“) 

a következőket tartalmazza: 

a) a gazdasági szereplő cégszerű nevét vagy megne-

vezését, 

b) a gazdasági szereplő székhelyének, vállalkozásá-

nak helyének vagy tartózkodási helyének címét, 

c) a tevékenység tárgyát, 

d) a gazdasági szereplő jogi formáját, 

  Žiadosť o zápis 

 

§ 153 

(1) Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjek-

tov (ďalej len „žiadosť o zápis“) obsahuje 

a) obchodné meno alebo názov hospodárskeho sub-

jektu, 

b) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu po-

bytu hospodárskeho subjektu, 

c) predmet činnosti, 

d) právnu formu hospodárskeho subjektu, 

e) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, 



187 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

e) a szervezet statisztikai azonosító számát, ha ilyet 

kiadtak, 

f) A természetes személy családi és utónevét és tar-

tózkodási helyének címét, aki a gazdasági szereplő 

képviseleti szerve vagy képviseleti szervének tagja, 

ha a képviseleti szerv jogi személy, akkor annak cég-

szerű nevét vagy megnevezését és székhelyét, a ter-

mészetes személy családi és utónevét és tartózkodási 

helyének címét, aki a cégvezetője, a természetes sze-

mély családi és utónevét és tartózkodási helyének cí-

mét, aki felügyeleti szervének tagja, 

g) az elérhetőséget az elektronikus kommunikáció 

céljaira, 

h) ha a gazdasági szereplő érdekében áll az elektro-

nikus piactéren való regisztráció, akkor az elektroni-

kus piactéren való regisztráció jóváhagyását és az 

elektronikus piactér kereskedelmi feltételeivel való 

egyetértés jóváhagyását, 

i) a dátumot és a minősített elektronikus aláírást vagy 

annak a személynek sajátkezű aláírását, aki jogosult 

a gazdasági szereplő nevében eljárni. 

(2) A bejegyzési kérelem mellékletei 32. § 2., 4. és 5. 

bek. szerinti okmányok, vagy más egyenértékű bejegy-

zés vagy bejegyzésről szóló igazolás a 152. § 3. bek. sze-

rint. 

(3) A bejegyzési kérelmet elektronikus eszközökkel is 

be lehet nyújtani, melyeket minősített elektronikus alá-

írással láttak el. Ha a kérelem mellékletei elektronikus 

formában eredetiben nem léteznek, azokat okirati formá-

ban kézbesítik a hivatalnak. 

(4) A bejegyzési kérelem mintáját a hivatal a honlapján, 

elektronikus formanyomtatvány formájában teszi közzé. 

(5) Az 1. bekezdés h) pontja szerinti célból a hivatal kö-

teles közzétenni az elektronikus piactér kereskedelmi 

feltételeit a bejegyzési kérelem mintájával együtt. 

 

f) meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, 

ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, ob-

chodné meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym 

orgánom právnická osoba, meno, priezvisko a adresu 

pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, 

priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je 

členom dozorného orgánu, 

g) kontaktné údaje na účely elektronickej komuniká-

cie, 

h) ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu 

na elektronickom trhovisku, súhlas s registráciou na 

elektronickom trhovisku a súhlas s obchodnými pod-

mienkami elektronického trhoviska, 

i) dátum a zaručený elektronický podpis alebo 

vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v 

mene hospodárskeho subjektu. 

(2) Prílohou k žiadosti o zápis sú doklady podľa § 32 

ods. 2,4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie 

o zápise podľa § 152 ods. 3. 

(3) Žiadosť o zápis je možné podať aj elektronickými 

prostriedkami, podpísanú zaručeným elektronickým 

podpisom. Ak prílohy k žiadosti neexistujú v origináli v 

elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej po-

dobe. 

(4) Vzor žiadosti o zápis zverejňuje úrad na svojom we-

bovom sídle vo forme elektronického formuláru. 

(5) Na účel podľa odseku 1 písm. h) je úrad povinný zve-

rejniť obchodné podmienky elektronického trhoviska 

spolu so vzorom žiadosti o zápis. 

 

154. § 

(1) Ha a bejegyzési kérelem nem teljesíti a megkövetelt 

alaki kellékeket vagy nem voltak hozzá mellékletek csa-

tolva, a hivatal felszólítja a gazdasági szereplőt, hogy 

azokat a megadott határidőre pótolja. Ha a kérvényező a 

megadott határidő alatt nem nyújtja be a kért alaki kel-

lékeket és mellékleteket, a hivatal leállítja az eljárást és 

a bejegyzési kérelmet a mellékletekkel együtt vissza-

küldi. 

(2) A hivatal a gazdasági szereplőt a teljes bejegyzési 

kérelem, beleértve minden mellékletét is, kézbesítése 

napjától számított 15 napon belül felveszi a gazdasági 

szereplők jegyzékébe. 

(3) A hivatal nem veszi fel a jegyzékbe azt a gazdasági 

szereplőt, aki nem teljesíti a közbeszerzésben való rész-

vétel feltételeit a 32. § 1. bek. a)–f) pontja és 2., 4. és 5. 

bek. szerint. 

  § 154 

(1) Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované nále-

žitosti alebo k nej neboli priložené všetky prílohy, úrad 

vyzve hospodársky subjekt, aby ich v určenej lehote do-

plnil. Ak hospodársky subjekt v určenej lehote nedoplní 

požadované náležitosti a prílohy, úrad konanie zastaví a 

žiadosť o zápis mu s prílohami vráti. 

(2) Úrad zapíše hospodársky subjekt do zoznamu hospo-

dárskych subjektov do 15 dní odo dňa doručenia kom-

pletnej žiadosti o zápis vrátane všetkých príloh. 

(3) Úrad nezapíše do zoznamu hospodársky subjekt, 

ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstará-

vaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5. 

(4) Ak hospodársky subjekt v žiadosti o zápis súhlasí s 

registráciou na elektronickom trhovisku, úrad to spolu 

so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov 

oznámi ministerstvu vnútra. 
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(4) Ha a gazdasági szereplő a bejegyzési kérelmében jó-

váhagyja az elektronikus piactéren való regisztrációját 

is, a hivatal ezt a gazdasági szereplők jegyzékébe történt 

bejegyzésével együtt közli a belügyminisztériummal. 

 

155. § 

A gazdasági szereplők jegyzékének tartalma 

A gazdasági szereplők jegyzéke a következőket tartal-

mazza: 

a) a gazdasági szereplő cégszerű neve vagy megne-

vezése, 

b) a gazdasági szereplő székhelyének, vállalkozásá-

nak helyének vagy tartózkodási helyének címe, 

c) a tevékenység tárgya, 

d) a szervezet statisztikai azonosító száma, ha ilyet 

kiadtak, 

e) a regisztrációs száma, 

f) a 153. § 2. bek. szerinti okmányok jegyzéke, 

g) a gazdasági szereplő nevében eljárni jogosult sze-

mélyek jegyzéke és eljárásuk módja. 

 

  § 155 

Obsah zoznamu hospodárskych subjektov 

Zoznam hospodárskych subjektov obsahuje 

a) obchodné meno alebo názov hospodárskeho sub-

jektu, 

b) adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu po-

bytu hospodárskeho subjektu, 

c) predmet činnosti, 

d) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, 

e) registračné číslo, 

f) zoznam dokladov podľa § 153 ods. 2, 

g) zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky 

subjekt a spôsob ich konania. 

 

156. § 

Az adatváltozás 

(1) Ha a gazdasági szereplők jegyzékében adatválto-

zásra kerül sor, a gazdasági szereplő köteles azt az adat-

változás napját követő 30 napon belül jelenteni a hiva-

talnak, és alátámasztani azt az aktuális okmánnyal, mely 

a megvalósult változást igazolja. Ha a gazdasági sze-

replő megváltoztatja elektronikus kézbesítési címét vagy 

érdekelt az elektronikus piactéren való regisztrációban, 

értesíti erről a hivatalt; a 153. § 5. bek. rendelkezése 

ugyanúgy érvényes. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti értesítést a gazdasági sze-

replő az adatváltozásról szóló értesítéssel hajtja végre, 

melynek mintáját, elektronikus formanyomtatvány for-

májában, a hivatal közzéteszi a honlapján. 

(3) Az adatváltozásról szóló értesítést elektronikus esz-

közökkel is be lehet nyújtani, melyeket minősített elekt-

ronikus aláírással láttak el. Ha a mellékletek elektroni-

kus formában eredetiben nem léteznek, azokat okirati 

formában kézbesítik a hivatalnak. 

(4) Az adatváltozási értesítések ügyintézésére és az adat-

változások bejegyzésének határidőire a gazdasági sze-

replők jegyzékébe történő bejegyzési kérvényre vonat-

kozó rendelkezések azonos mértékben érvényesek. 

(5) A hivatal a gazdasági szereplők jegyzékében az ada-

tokat a bejelentett változások, kezdeményezések alapján 

és saját kezdeményezésére frissíti. Adatfrissítési célokra 

az informatikai rendszer fenntartója vagy az informati-

kai rendszer működtetője köteles a hivatalnak az általa 

kezelt informatikai rendszerből aktuális adatokat szol-

gáltatni, külön jogszabály szerint36) készült elektronikus 

másolat formájában. 

  § 156 

Zmena údajov 

(1) Ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hos-

podárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný 

oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny 

údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim 

uskutočnenú zmenu. Ak hospodársky subjekt zmení ad-

resu na elektronické doručovanie alebo ak má záujem o 

registráciu na elektronickom trhovisku, oznámi to úradu; 

ustanovenie § 153 ods. 5 platí rovnako. 

(2) Oznámenie podľa odseku 1 hospodársky subjekt vy-

koná prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, kto-

rého vzor vo forme elektronického formulára zverejňuje 

úrad na svojom webovom sídle. 

(3) Oznámenie o zmene údajov je možné podať aj elek-

tronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elek-

tronickým podpisom. Ak prílohy neexistujú v origináli 

v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej po-

dobe. 

(4) Na vybavenie oznámenia o zmene údajov a lehotu na 

zápis zmeny údajov sa použijú ustanovenia o vybavení 

žiadosti o zápis rovnako. 

(5) Úrad aktualizuje údaje v zozname hospodárskych 

subjektov na základe oznámených zmien, podnetov a z 

vlastnej činnosti. Na účely aktualizácie údajov je 

správca informačného systému alebo prevádzkovateľ in-

formačného systému povinný poskytnúť úradu aktuálne 

údaje, vedené v tomto informačnom systéme, vo forme 

elektronického odpisu podľa osobitného predpisu.36) 

(6) Úrad predĺži platnosť zápisu v zozname hospodár-

skych subjektov, ak hospodársky subjekt najneskôr 30 

dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú kom-

pletnú žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh a spĺňa 
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(6) A hivatal meghosszabbítja a gazdasági szereplők 

jegyzékébe történt bejegyzés érvényességét, ha a gazda-

sági szereplő legkésőbb 30 nappal a bejegyzés érvényes-

ségének lejárta előtt új teljes bejegyzési kérelmet, bele-

értve az összes mellékletet is, nyújt be, és teljesíti a köz-

beszerzés részvételi feltételeit a 32. § 1. bek. a)–f) pontja 

és 2., 4. és 5. bek. szerint. 

 

podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 

ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5. 

 

157. § 

A hivatal a gazdasági szereplők jegyzékéből kivonatot 

ad ki a gazdasági szereplőnek, éspedig külön jogszabály 

szerint36) készült elektronikus másolat formájában. 

 

  § 157 

Úrad vydá hospodárskemu subjektu výpis zo zoznamu 

hospodárskych subjektov, a to vo forme elektronického 

odpisu podľa osobitného predpisu.36) 

 

158. § 

A gazdasági szereplők jegyzékéből való törlés 

(1) A hivatal törli a gazdasági szereplők jegyzékéből azt 

a) a természetes személyt, aki elhalálozott vagy ha-

lottá lett nyilvánítva, 

b) a jogi személyt, amely megszűnt, 

c) aki ezt írásban kérelmezte, 

d) a gazdasági szereplőt, akinek végleges határozat-

tal megtiltották a közbeszerzésben való részvételt. 

(2) A hivatal úgy dönt, hogy törli a gazdasági szereplők 

jegyzékéből azt, aki megszűnt teljesíteni a közbeszerzés 

részvételi feltételeit a 32. § 1. bek. a)–e) pontja és 2., 4. 

és 5. bek. szerint. Ha a törlés oka az 1. bekezdés d) pontja 

szerinti ok, a hivatal a törlésről, az ok feltüntetésével 

együtt, értesíti a gazdasági szereplőt. 

(3) Ha a gazdasági szereplőt törölték a gazdasági szerep-

lők jegyzékéből, ebbe a jegyzékbe csak akkor lehet őt 

újból bejegyezni, mikor megszűnik az ok, amely miatt 

törlésre került. 

(4) Ha olyan gazdasági szereplőről van szó, mely re-

gisztrálva van az elektronikus piactéren, a hivatal jelenti 

a belügyminisztériumnak a gazdasági szereplő törlését a 

gazdasági szereplők jegyzékéből. 

 

  § 158 

Vyčiarknutie zo zoznamu hospodárskych subjektov 

(1) Úrad vyčiarkne zo zoznamu hospodárskych subjek-

tov 

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. 

(2) Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu hospodár-

skych subjektov toho, kto prestal spĺňať podmienky 

účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. 

a) až e) a ods. 2,4 a 5. Ak ide o dôvod vyčiarknutia podľa 

odseku 1 písm. d), úrad oznámi hospodárskemu subjektu 

jeho vyčiarknutie s uvedením dôvodu. 

(3) Ak bol hospodársky subjekt vyčiarknutý zo zoznamu 

hospodárskych subjektov, opätovne ho možno zapísať 

do tohto zoznamu až potom, ako zanikne dôvod, pre 

ktorý bol vyčiarknutý. 

(4) Ak ide o hospodársky subjekt, ktorý je registrovaný 

na elektronickom trhovisku, úrad oznámi ministerstvu 

vnútra vyčiarknutie hospodárskeho subjektu zo zoz-

namu hospodárskych subjektov. 

 

A kedvezmények végső felhasználóinak jegyzéke 

 

159. § 

(1) A kedvezmények végső felhasználóinak jegyzéke a 

közigazgatás információs rendszere, melynek kezelője a 

hivatal, és amely tartalmazza kedvezmények végső fel-

használóinak adatait. 

(2) A hivatal a honlapján a kedvezmények végső fel-

használóinak jegyzékében közzéteszi a 153. § 1. bek. a), 

b), d) és e) pontjai szerinti adatokat, a képviseleti szerv 

tagjainak jegyzékét, azok családi és utónevének feltün-

tetésével, a kedvezmények végső felhasználóinak jegy-

zékét, azok családi és utónevének feltüntetésével, a ked-

vezmények végső felhasználóinak tartózkodási helyé-

nek feltüntetésével, valamint a 11. § bekezdésének és 

  Register konečných užívateľov výhod 

 

§ 159 

(1) Register konečných užívateľov výhod je informačný 

systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a 

ktorý obsahuje údaje o konečných užívateľoch výhod. 

(2) Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle v registri 

konečných užívateľov výhod údaje podľa § 153 ods. 1 

písm. a), b), d) a e), zoznam členov štatutárneho orgánu 

s uvedením mena a priezviska, zoznam konečných uží-

vateľov výhod s uvedením mena, priezviska, adresy po-

bytu konečného užívateľa výhod s uvedením odseku, 

písmena a bodu ustanovenia § 11, na základe ktorého bol 

konečný užívateľ výhod určený a údaj, či konečný uží-

vateľ výhod je verejným funkcionárom.70) 
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pontjának feltüntetésével, amely alapján a kedvezmé-

nyek végső felhasználóját meghatározták, továbbá azt az 

adatot, hogy a kedvezmények végső felhasználója köz-

tisztviselő-e.70) 

(3) A hivatal honlapján, a 2. bekezdés szerint közzétett 

adatok minden közbeszerzővel és beszerzővel szemben 

hatályosak és azokat nem kell a közbeszerzési eljárások-

ban hitelesíteni. 

(4) A hivatal díjmentesen biztosítja a közbeszerzők és 

beszerzők számára kedvezmények végső felhasználói 

jegyzékének kivonatát a 2. bekezdés szerinti terjedelem-

ben, vagy egy igazolást arról, hogy a kedvezmények 

végső felhasználóinak jegyzékében nem szerepel adat, 

mégpedig haladéktalanul azt követően, hogy a közbe-

szerző vagy beszerző ezt kérvényezi. 

(5) A 152.–158. § rendelkezései, kivéve a 152. § 4. és 6. 

bek., 154. § 3. bek., 157. § és 158. § 2. bek., megfelelően 

alkalmazandók a kedvezmények végső felhasználóinak 

jegyzékének vezetésére, hacsak a jelen törvény máskép-

pen nem rendelkezik. 

 

(3) Údaje zverejnené na webovom sídle úradu podľa od-

seku 2 sú účinné voči každému verejnému obstarávate-

ľovi a obstarávateľovi a nie je potrebné ich v postupoch 

verejného obstarávania overovať. 

(4) Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávate-

ľovi alebo obstarávateľovi výpis z registra konečných 

užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 alebo potvr-

denie o tom, že údaje v registri konečných užívateľov 

výhod nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o 

ich poskytnutie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

požiada. 

(5) Ustanovenia § 152 až 158 okrem § 152 ods. 4 a 6, § 

154 ods. 3, § 157 a § 158 ods. 2 sa primerane použijú na 

vedenie registra konečných užívateľov výhod, ak tento 

zákon neustanovuje inak. 

 

160. § 

(1) A hivatal a kedvezmények végső felhasználóinak 

jegyzékébe történő bejegyzést, a természetes személy 

vagy a jogi személy kérvénye alapján végzi el, melyben 

az kéri a kedvezmények végső felhasználóinak jegyzé-

kébe történő bejegyzését. Ez a következőket tartal-

mazza: 

a) 153. § 1. bek. a), b), d)–f) és i) pontja szerinti ada-

tokat, 

b) a kedvezmények végső felhasználóinak jegyzékét, 

melyben feltüntetik a kedvezmények végső felhasz-

nálójának családi és utónevét, tartózkodási helyének 

címét, állampolgárságát, születési dátumát, feltünte-

tik továbbá a 11. § rendelkezésének azon bekezdését 

és pontját, amely alapján a kedvezmények végső fel-

használóját meghatározták, továbbá azt az adatot, 

hogy a kedvezmények végső felhasználója köztiszt-

viselő e.70) 

(2) A kedvezmények végső felhasználóinak jegyzékébe 

történő bejegyzés kérvényének mellékletei a követke-

zők: 

a) az áruértékesítésre, építési munkálatok kivitelezé-

sére vagy szolgáltatás nyújtására feljogosító ok-

mány, 

b) becsületbeli nyilatkozat arról, hogy a kedvezmé-

nyek végső felhasználója nem volt jogerősen elítélve 

korrupció bűncselekményéért, az Európai Közössé-

gek pénzügyi érdekeinek megsértése bűncselekmé-

nyéért, a bűncselekményekből származó bevétel leg-

alizálása bűncselekményéért, bűnözői csoport alapí-

tása, tervezése és támogatása bűncselekményéért 

vagy terrorista csoport alapítása, tervezése és támo-

  § 160 

(1) Úrad vykoná zápis do registra konečných užívateľov 

výhod na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnic-

kej osoby o zápis do registra konečných užívateľov vý-

hod, ktorá obsahuje 

a) údaje podľa § 153 ods. 1 písm. a), b), d) až f) a i), 

b) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu 

meno, priezvisko, adresa pobytu, štátna príslušnosť, 

dátum narodenia konečného užívateľa výhod s uve-

dením odseku, písmena a bodu ustanovenia § 11, na 

základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený 

a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funk-

cionárom.70) 

(2) Prílohou k žiadosti o zápis do registra konečných uží-

vateľov výhod je 

a) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu, 

b) čestné vyhlásenie, že konečný užívateľ výhod ne-

bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, 

trestný čin poškodzovania finančných záujmov Eu-

rópskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie prí-

jmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosno-

vania a podporovania zločineckej skupiny, trestný 

čin založenia, zosnovania alebo podporovania tero-

ristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých 

foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania 

s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata sú-

visí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri 

verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

c) čestné vyhlásenie, že údaje o konečných užívate-

ľoch výhod uvedené v žiadosti o zápis do registra ko-

nečných užívateľov výhod sú pravdivé a úplné. 
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gatása bűncselekményéért vagy terrorizmus és a ter-

rorizmusban való részvétel némely formái bűncse-

lekményéért, emberkereskedelem bűncselekményé-

ért, olyan bűncselekményért, melynek tényállása 

vállalkozással függ össze, vagy közbeszerzésen és 

nyilvános árverésen folytatott üzelmek bűncselek-

ményéért, 

c) becsületbeli nyilatkozat arról, hogy a kedvezmé-

nyek végső felhasználóinak adatai, a kedvezmények 

végső felhasználóinak jegyzékébe történő bejegyzés 

kérvényében, valósak és hiánytalanok. 

(3) A kedvezmények végső felhasználóinak jegyzékébe 

történő bejegyzés határozatlan időre történik. 

(4) Az a természetes személy vagy jogi személy, kinek 

a kedvezmények végső felhasználója be van jegyezve a 

kedvezmények végső felhasználóinak jegyzékébe, köte-

les a hivatal kérésére benyújtani azokat az okmányokat 

és dokumentumokat, melyek igazolják a 2. bekezdés 

szerinti becsületbeli nyilatkozatokban szereplő és a ked-

vezmények végső felhasználóinak jegyzékébe bejegy-

zett adatok és információk valódiságát és hiánytalansá-

gát, mégpedig a hivatal által meghatározott határidőre, 

amely 30 napnál nem lehet rövidebb. 

(5) Ha az 1. bekezdés szerinti, a kedvezmények végső 

felhasználóinak jegyzékébe bejegyzett adatok változá-

sára kerül sor, a természetes személy vagy a jogi sze-

mély a változás napjától számított 60 napon belül köte-

les jelenteni ezt a hivatalnak és a jelentéshez csatolni 2. 

bekezdés szerinti mellékleteket is. 

 

(3) Zápis do registra konečných užívateľov výhod sa vy-

konáva na dobu neurčitú. 

(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej ko-

nečný užívateľ výhod je zapísaný v registri konečných 

užívateľov výhod, je povinná na žiadosť predložiť úradu 

doklady a dokumenty preukazujúce pravdivosť a úpl-

nosť údajov a informácií uvedených v čestných vyhláse-

niach podľa odseku 2 a zapísaných v registri konečných 

užívateľov výhod, a to v lehote určenej úradom, ktorá 

nesmie byť kratšia ako 30 dní. 

(5) Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 1, zapísa-

ných v registri konečných užívateľov výhod, fyzická 

osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť to 

úradu do 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo a doložiť 

k oznámeniu aj prílohy podľa odseku 2. 

 

161. § 

(1) A hivatal saját kezdeményezésére vagy minősített 

kezdeményezés alapján, a kedvezmények végső felhasz-

nálóinak jegyzékébe bejegyzett, kedvezmények végső 

felhasználójának azonosítására más hatóság vagy köte-

lezett személy együttműködését kérheti.71) A megkere-

sett hatóságnak jogában áll megtagadni a kért együttmű-

ködést, ha azzal összefüggésben törvényi kötelezettsé-

gek, az Európai Unió jogilag kötelező erejű aktusainak 

vagy a Szlovák Köztársaságot kötelező nemzetközi szer-

ződés megsértésére kerülne sor.72) 

(2) A kötelezett személy71) köteles biztosítani a hivatal-

nak, az ügyfele – a kedvezmények végső felhasználója – 

azonosítására szolgáló okmányokat, információkat és 

adatokat,73) mégpedig a hivatal által meghatározott ha-

táridőre. 

(3) Minősített kezdeményezést bárki benyújthat. A mi-

nősített kezdeményezésnek a következőket kell tartal-

maznia: 

a) a kezdeményezést előterjesztő természetes sze-

mély családi és utónevét, tartózkodási helyének cí-

mét vagy a jogi személy cégszerű megnevezését és 

székhelyét, 

  § 161 

(1) Úrad môže z vlastného podnetu alebo na základe 

kvalifikovaného podnetu požiadať o súčinnosť pri iden-

tifikácii konečného užívateľa výhod zapísaného v regis-

tri konečných užívateľov výhod iný orgán verejnej moci 

alebo povinnú osobu.71) Dožiadaný orgán verejnej moci 

má právo odoprieť poskytnutie požadovanej súčinnosti, 

ak by v súvislosti s jej poskytnutím došlo k porušeniu 

povinnosti uloženej zákonom, právne záväzným aktom 

Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je 

Slovenská republika viazaná.72) 

(2) Povinná osoba71) je povinná poskytnúť úradu do-

klady, informácie alebo údaje o identifikácii konečného 

užívateľa výhod svojho klienta,73) a to v lehote určenej 

úradom. 

(3) Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifiko-

vaný podnet musí obsahovať 

a) meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby 

alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej 

osoby, ktorá podáva podnet, 

b) skutočnosti odôvodňujúce pochybnosť o tom, že 

údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v re-

gistri konečných užívateľov výhod sú pravdivé alebo 

úplné. 
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b) azokat a tényeket, amelyek indokolják a kétsége-

ket, hogy a kedvezmények végső felhasználójának 

adatai, amelyek a kedvezmények végső felhasználó-

inak jegyzékében szerepelnek valósak vagy hiányta-

lanok. 

(4) Ha a bejelentő kéri, a hivatal védi minden minősített 

kezdeményezés bejelentőjének kilétét. 

 

(4) Úrad chráni identitu oznamovateľa každého kvalifi-

kovaného podnetu, ak o to oznamovateľ požiada. 

 

162. § 

A kedvezmények végső felhasználóinak jegyzékéből  

való törlésre vonatkozó külön rendelkezések 

(1) Ha nem lehet leellenőrizni a kedvezmények végső 

felhasználójának azonosítását, mint természetes sze-

mélynek vagy jogi személynek, aki a kedvezmények 

végső felhasználójaként be van jegyezve a kedvezmé-

nyek végső felhasználóinak jegyzékébe, mivel az az ál-

lam, ahol tartózkodási hellyel vagy székhellyel rendel-

kezik ez a személy, vagy az az állam, ahol székhellyel 

rendelkezik az a jogi személy, aki annak vállalkozásá-

ban, irányításában vagy ellenőrzésében a 11. § szerinti 

módon részt vesz, nem működik együtt a Szlovák Köz-

társaság szerveivel a kedvezmények végső felhasználója 

azonosításának ellenőrzése során, a hivatal köteles fel-

szólítani a természetes személyt vagy jogi személyt, 

hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napos ha-

táridőn belül megbízható módon igazolja a kedvezmé-

nyek végső felhasználójának azonosítását. Ha ez a ter-

mészetes személy vagy jogi személy nem igazolja meg-

bízható módon a kedvezmények végső felhasználójának 

azonosítását, a hivatal törli a kedvezmények végső fel-

használóinak jegyzékéből. 

(2) A hivatal törli a kedvezmények végső felhasználói-

nak jegyzékéből a természetes személyt vagy jogi sze-

mélyt, ha azt jogerősen megbírságolták vagy megtiltot-

ták részvételét a 182. § 3. bek. b) pontja vagy a 182. § 3. 

bek. g) pontja szerint, mivel a kedvezmények végső fel-

használója bejegyzése céljából a kedvezmények végső 

felhasználóinak jegyzékébe olyan adatot, információt 

vagy becsületbeli nyilatkozatot nyújtott be, amely valót-

lan vagy hiányos. 

 

  § 162 

Osobitné ustanovenia o vyčiarknutí  

z registra konečných užívateľov výhod 

(1) Ak nie je možné overiť identifikáciu konečného uží-

vateľa výhod fyzickej osoby alebo právnickej osoby, 

ktorá má v registri konečných užívateľov výhod zapísa-

ných konečných užívateľov výhod, pretože štát, v kto-

rom má adresu pobytu alebo sídlo táto osoba alebo štát, 

v ktorom má sídlo právnická osoba, ktorá sa na jej pod-

nikaní, riadení alebo kontrole podieľa spôsobom podľa 

§ 11, nespolupracuje s orgánmi Slovenskej republiky pri 

overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, 

úrad je povinný vyzvať fyzickú osobu alebo právnickú 

osobu, aby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy hod-

noverným spôsobom preukázala identifikáciu koneč-

ného užívateľa výhod. Ak táto fyzická osoba alebo práv-

nická osoba nepreukáže hodnoverným spôsobom identi-

fikáciu svojho konečného užívateľa výhod, úrad ju vy-

čiarkne z registra konečných užívateľov výhod. 

(2) Úrad vyčiarkne z registra konečných užívateľov vý-

hod fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej bola 

právoplatným rozhodnutím uložená pokuta alebo zákaz 

účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) alebo podľa § 182 ods. 

3 písm. g), za to, že na účely zápisu konečného užívateľa 

výhod do registra konečných užívateľov výhod predlo-

žila údaj, informáciu alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie 

sú pravdivé alebo úplné. 

 

NEGYEDIK FEJEZET 

Felülvizsgálati eljárások 

 

163. § 

Felülvizsgálati eljárások a jelen törvény értelmében a 

következők: 

a) a közbeszerzőnek, beszerzőnek, vagy a 8. § sze-

rinti személynek benyújtott jogorvoslati kérelem a 

szerződés, koncessziós szerződés, keretmegállapo-

dás megkötése előtt vagy a tervpályázatban, 

b) a közbeszerzés felügyelete. 

 

  ŠTVRTÁ HLAVA 

Revízne postupy 

 

§ 163 

Revízne postupy podľa tohto zákona sú 

a) žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávate-

ľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 pred 

uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej do-

hody alebo v súťaži návrhov, 

b) dohľad nad verejným obstarávaním. 

 

164. §   § 164 
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Jogorvoslati kérelem 

(1) A pályázó, az érdeklődő, a résztvevő vagy az a sze-

mély, akinek jogai vagy törvény által védett érdekeit 

megsértette, vagy megsérthette a közbeszerző, a be-

szerző vagy a 8. § szerinti személy eljárása, jogorvoslati 

kérelmet nyújthat be 

a) a szerződéskötési vagy koncessziókötési szándék 

hirdetménye ellen, a közbeszerzés meghirdetéséről 

szóló értesítésben, v a pályázati felhívásként használt 

hirdetményben, a koncessziós hirdetményben, a 

tervpályázat meghirdetéséről szóló értesítőben és ér-

tékhatár alatti beszerzés esetén az ajánlatok benyúj-

tására való felhívásban feltüntetett feltételek ellen, 

b) a pályázati háttéranyagokban, a koncessziós doku-

mentációban, a pályázati feltételekben vagy más, a 

közbeszerző, a beszerző vagy a 8. § szerinti személy 

által biztosított dokumentumokban feltüntetett felté-

telek ellen, az ajánlatok vagy tervek benyújtási ha-

táridején belül. 

(2) A jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a kérvényező azonosító adatait, 

b) a közbeszerző, beszerző vagy a 8. § szerinti sze-

mély azonosító adatait, 

c) a közbeszerzés megjelölését, mely ellen a jogor-

voslati kérelem benyújtásra került, 

d) az eljárás megsértésének megjelölését az 1. bekez-

dés szerint, 

e) a döntő tények leírását és a bizonyítékok megjelö-

lését, 

f) a kérvényező javaslatát a jogorvoslati kérelem 

megoldására, 

g) a kérvényező aláírását vagy a kérvényező nevében 

eljárásra jogosult személy aláírását. 

(3) Az jogorvoslati kérelmet okirati formában, faxon 

vagy elektronikus formában kézbesíteni kell a közbe-

szerzőnek, beszerzőnek vagy a 8. § szerinti személynek 

a) tíz napon belül 

1. a hirdetmény megjelenési napját követően az 

1. bekezdés a) pontja szerint az európai közlöny-

ben, ha a jogorvoslati kérelem a szerződés vagy 

koncesszió megkötésének szándéka ellen, vagy 

ha a jogorvoslati kérelem az 1. bekezdés a) pontja 

szerinti, hirdetményben feltüntetett feltételek el-

len irányul, 

2. az ajánlattételi felhívás megjelenési napját kö-

vetően 1. bekezdés a) pontja szerint a közlöny-

ben, ha értékhatár alatti beszerzésről van szó, az 

elektronikus piactér használata nélkül, és ha a 

jogorvoslati kérelem az ajánlatok benyújtására 

való felhívásban feltüntetett feltételek ellen irá-

nyul, 

b) tíz napon belül az 1. bekezdés b) pontja szerinti 

dokumentumok átvételének napjától számítva, ha a 

Žiadosť o nápravu 

(1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej 

práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 

byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obsta-

rávateľa alebo osoby podľa § 8, môže podať žiadosť o 

nápravu proti 

a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo kon-

cesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v ozná-

mení o vyhlásení verejného obstarávania, v ozná-

mení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o 

koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a 

vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zá-

kazke, 

b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, 

v koncesnej dokumentácii, v súťažných podmien-

kach alebo v iných dokumentoch poskytnutých ve-

rejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo oso-

bou podľa § 8 v lehote na predkladanie ponúk alebo 

návrhov. 

(2) Žiadosť o nápravu musí obsahovať 

a) identifikačné údaje žiadateľa, 

b) identifikačné údaje verejného obstarávateľa, ob-

starávateľa alebo osoby podľa § 8, 

c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému 

žiadosť o nápravu smeruje, 

d) označenie porušenia postupu podľa odseku 1, 

e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôka-

zov, 

f) návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu, 

g) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za 

žiadateľa. 

(3) Žiadosť o nápravu musí byť v listinnej podobe, fa-

xom alebo v elektronickej podobe doručená verejnému 

obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 

a) do 10 dní odo dňa uverejnenia 

1. oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v európ-

skom vestníku, ak žiadosť o nápravu smeruje 

proti oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo 

koncesnú zmluvu alebo ak žiadosť o nápravu 

smeruje proti podmienkam uvedeným v ozná-

mení podľa odseku 1 písm. a), 

2. výzvy na predkladanie ponúk podľa odseku 1 

písm. a) vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku 

bez využitia elektronického trhoviska a ak žia-

dosť o nápravu smeruje proti podmienkam uve-

deným vo výzve na predkladanie ponúk, 

b) do 10 dní odo dňa prevzatia dokumentov podľa 

odseku 1 písm. b), ak žiadosť o nápravu smeruje 

proti podmienkam uvedeným v týchto dokumentoch; 

najneskôr však do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk alebo návrhov. 
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jogorvoslati kérelem az ezekben a dokumentumok-

ban feltüntetett feltételek ellen irányul; legkésőbb 

azonban 10 napon belül az ajánlatok vagy tervek be-

nyújtási határidejének letelte napjától számítva. 

 

165. § 

A jogorvoslati kérelem teljesítése 

(1) Ha a jogorvoslati kérelem nem tartalmazza az előírt 

alaki kellékeket a 164. § 2. bek. szerint, vagy nem a 164. 

§ 3. bek. szerinti formában kerül kézbesítésre, a közbe-

szerző, a beszerző vagy a 8. § szerinti személy legkésőbb 

három munkanapon belül a jogorvoslati kérelem kéz-

hezvételének napjától számítva a hiányosságok kiküsz-

öbölésére szólítja fel a kérvényezőt. A kiegészített jog-

orvoslati kérelmet legkésőbb három munkanapon belül 

kell benyújtani a felhívás kézbesítésének napjától szá-

mítva. 

(2) Ha a kérvényező a jogorvoslati kérelmet nem nyújtja 

be a 164. § 3. bek. szerinti határidőkön belül, vagy ha a 

jóvátételi kérelem a hiányosságok kiküszöbölésére tör-

ténő, 1. bekezdés szerinti felszólítás után sem tartal-

mazza az alaki kellékeket a 164. § 2. bek. szerint, vagy 

ezen felszólítás után sincs kézbesítve a 164. § 3. bek. 

szerinti formában, a jóvátételi kérelmet elutasítják, és a 

kérvényezőnek a jóvátételi kérelem elutasításáról szóló 

határozatot az indoklással együtt írásban megküldik, öt 

napon belül a jóvátételi kérelem kézhezvételének napjá-

tól számítva, vagy a hiányosságok eltávolítására az 1. 

bekezdés szerint megszabott határidő lejártát követően. 

(3) A közbeszerző, a beszerző vagy a 8. § szerinti sze-

mély a teljes, 164. § 3. bek. szerinti határidőn belül kéz-

besített vagy az 1. bekezdés szerint kiegészített jogor-

voslati kérelem kézhezvételétől számított hét napon be-

lül kézbesíti 

a) a kérvényezőnek és az összes ismert pályázónak, 

érdeklődőnek vagy résztvevőnek az írásos értesítést 

a jogorvoslati kérelem intézésének eredményéről, az 

indoklással együtt, valamint a jogorvoslat végrehaj-

tásának módjáról és határidejéről, vagy 

b) a kérvényezőnek az írásos értesítést a jogorvoslati 

kérelem elutasításáról és annak okairól. 

(4) A közbeszerző, a beszerző vagy a 8. § szerinti sze-

mély ugyanazon ügyben jogorvoslati kérelemmel már 

nem foglalkozik, amelyben egyszer már eljárt a 3. be-

kezdés értelmében. Ezt a tényt a 3. bekezdésben taglalt 

határidőben a kérvényező tudomására hozza annak fel-

tüntetésével, hogy milyen módon zárult le az ügy. A má-

sodik mondat szerinti értesítést a jogorvoslati kérelem 

teljesítésének eredményéről szóló, 3. bekezdés a) pontja 

szerinti értesítésként kell kezelni. 

(5) A jogorvoslati kérelem teljesítésének eredményéről 

szóló írásos értesítés, a jogorvoslati kérelem elutasításá-

ról szóló írásos értesítés kézbesítése, vagy a 3. bekezdés, 

illetve a 4. bekezdés szerinti kötelességek elmulasztása 

  § 165 

Vybavenie žiadosti o nápravu 

(1) Ak žiadosť o nápravu neobsahuje náležitosti podľa § 

164 ods. 2 alebo ak nie je doručená v podobe podľa § 

164 ods. 3, verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo 

osoba podľa § 8 najneskôr do troch pracovných dní po 

doručení žiadosti o nápravu vyzve žiadateľa na odstrá-

nenie jej nedostatkov. Doplnená žiadosť o nápravu musí 

byť doručená do troch pracovných dní odo dňa doruče-

nia výzvy. 

(2) Ak žiadateľ žiadosť o nápravu nedoručí v lehote 

podľa § 164 ods. 3 alebo ak žiadosť o nápravu ani po 

výzve na odstránenie nedostatkov podľa odseku 1 nemá 

náležitosti podľa § 164 ods. 2 alebo po tejto výzve nie je 

doručená v podobe podľa § 164 ods. 3, žiadosť o ná-

pravu sa zamietne a žiadateľovi sa písomné zamietnutie 

žiadosti o nápravu s odôvodnením doručí do piatich dní 

od prevzatia žiadosti o nápravu alebo po uplynutí lehoty 

na odstránenie nedostatkov podľa odseku 1. 

(3) Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba 

podľa § 8 doručí do siedmich dní od doručenia úplnej 

žiadosti o nápravu doručenej v lehote podľa § 164 ods. 

3 alebo doplnenej podľa odseku 1 

a) žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záu-

jemcom alebo účastníkom písomné oznámenie o vý-

sledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením 

a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy 

alebo 

b) žiadateľovi písomné oznámenie o zamietnutí žia-

dosti o nápravu s odôvodnením. 

(4) Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba 

podľa § 8 sa nebude zaoberať žiadosťou o nápravu v tej 

istej veci, v ktorej už postupovala podľa odseku 3. Táto 

skutočnosť sa v lehote podľa odseku 3 oznámi žiadate-

ľovi s uvedením, akým spôsobom bola vec vybavená. 

Oznámenie podľa druhej vety sa považuje za oznámenie 

o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa odseku 

3 písm. a). 

(5) Doručenie písomného oznámenia o výsledku vyba-

venia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o za-

mietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti 

podľa odseku 3 alebo odseku 4 oprávňuje žiadateľa po-

dať námietky v tejto veci. Právo podať námietky podľa 

§ 170 ods. 3 písm. a) a b) zaniká, ak žiadosť o nápravu 

a) nebola doručená verejnému obstarávateľovi, ob-

starávateľovi alebo osobe podľa § 8 v lehote uvede-

nej v § 164 ods. 3 alebo 
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feljogosítja a kérvényezőt, hogy ellenvetést nyújtson be 

az ügyben. Az ellenvetés benyújtására való jogosultság 

a 170. § 3. bek. a) és b) pontja szerint megszűnik, ha a 

jogorvoslati kérelem 

a) a közbeszerző, a beszerző vagy a 8. § szerinti sze-

mély számára nem került kézbesítésre a 154. § 3. 

bek. feltüntetett határidőn belül, vagy 

b) nem tartalmazza a 164. § 2. bek. szerinti alaki kel-

lékeket vagy nem a 064. § 3. bek. szerinti formában 

került kézbesítésre és a kérvényező nem kézbesíti a 

kiegészített jogorvoslati kérvényt az 1. bekezdés sze-

rinti határidőn belül. 

 

b) neobsahuje náležitosti podľa § 164 ods. 2 alebo 

nebola doručená v podobe podľa § 164 ods. 3 a žia-

dateľ nedoručí doplnenú žiadosť o nápravu v lehote 

podľa odseku 1. 

 

166. § 

A közbeszerző, a beszerző  

és a 8. § szerinti személy bejelentési kötelezettségei 

(1) Ha olyan beszerzésről vagy koncesszióról van szó, 

mely esetében ellenvetés nyújtható be és az ajánlatokat 

a 49. § 5. bek. szerint kell benyújtani, a közbeszerző, a 

beszerző vagy a 8. § szerinti személy köteles a hivatal-

nak három napon belül azt követően, hogy e tényről tu-

domást szerzett, írásbeli tájékoztatást küldeni arról, 

hogy 

a) minden kizárt pályázónak, érdeklődőnek és részt-

vevőnek kézbesítették az értesítést a kizárásról a 

„Kritériumok” megjelöléssel ellátott ajánlatrészek 

felbontása előtt, a kizárási értesítés legutolsó pályá-

zónak, érdeklődőnek vagy résztvevőnek történt kéz-

besítés időpontjának feltüntetésével, 

b) nem került sor egyetlen pályázó, érdeklődő vagy 

résztvevő kizárására sem a „Kritériumok” megjelö-

léssel ellátott ajánlatrészek felbontása előtt, 

c) minden pályázónak és résztvevőnek, akinek az 

ajánlatát vagy tervjavaslatát értékelték, kézbesítették 

az ajánlatok vagy tervjavaslatok kiértékelésének 

eredményét, a legutolsó pályázó vagy résztvevő szá-

mára történt kézbesítés időpontjának feltüntetésével. 

(2) A meghívásos versenyben, a hirdetmény közzététe-

lével induló tárgyalásos eljárásban, a versenypárbeszéd-

ben és az innovatív, partnerségben az „Egyebek” megje-

löléssel ellátott ajánlatrészek felbontása után, és az 

„Egyebek” megjelöléssel ellátott ajánlatrészek kiértéke-

lésével összefüggő összes feladat elvégzése után a köz-

beszerző, a beszerző és a 8. § szerinti személy informálja 

a hivatalt az 1. bekezdés a) vagy b) pontja szerint, éspe-

dig három munkanapon belül, attól a naptól számítva 

mikor az 1. bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tények a 

tudomására jutnak.  

 

  § 166 

Oznamovacie povinnosti verejného  

obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa § 8 

(1) Ak ide o zákazku alebo koncesiu, pri ktorej možno 

podať námietky a ponuky sa predkladajú podľa § 49 ods. 

5, verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 

sú povinní zaslať úradu do troch pracovných dní odo 

dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedia, písomnú infor-

máciu o tom, že 

a) bolo všetkým uchádzačom, záujemcom a účastní-

kom, ktorí boli vylúčení pred otváraním častí ponúk 

označených ako „Kritériá“, doručené oznámenie o 

ich vylúčení, s uvedením dátumu doručenia oznáme-

nia o vylúčení poslednému vylúčenému uchádza-

čovi, záujemcovi alebo účastníkovi, 

b) nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záu-

jemcu alebo účastníka pred otváraním častí ponúk 

označených ako „Kritériá“, 

c) bolo všetkým uchádzačom a účastníkom, ktorých 

ponuky alebo návrhy sa vyhodnocovali, doručené 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ná-

vrhov, s uvedením dátumu doručenia oznámenia o 

výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov posled-

nému uchádzačovi alebo účastníkovi, ktorého po-

nuka alebo návrh sa vyhodnocoval. 

(2) V užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, 

v súťažnom dialógu a v inovatívnom partnerstve verejný 

obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 pošlú úradu 

informáciu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) až po 

otvorení častí ponúk označených ako „Ostatné“ a po vy-

konaní všetkých úkonov spojených s vyhodnotením 

častí ponúk označených ako „Ostatné“, a to do troch pra-

covných dní odo dňa, keď sa dozvie o skutočnosti podľa 

odseku 1 písm. a) alebo písm. b). 
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167. § 

A közbeszerzés felügyelete 

(1) A hivatal felügyeletet gyakorol a közbeszerző, be-

szerző vagy a 8. § szerinti személy (a továbbiakban csak 

„ellenőrzött”) jelen törvényben előírt kötelességeinek 

betartása felett. A felügyelet gyakorlása során a hivatal 

figyeli az általa hozott határozatokban előírt kötelezett-

ségek betartását is. 

(2) A hivatal a felügyelet során 

a) értesítéseket ad ki a benyújtott dokumentumok és 

a jelen törvény közti összhangról vagy ellentétekről 

a 168. § szerint, 

b) határozatokat ad ki a jelen fejezet szerint, 

c) bírságokat ró ki a közigazgatási szabálysértésekért 

a 182. § szerint, 

d) egyéb tevékenységeket végez a jelen fejezet sze-

rint. 

(3) A felügyeletet végző személyek kötelesek a felügye-

let gyakorlása során betartani titoktartási kötelezettségü-

ket azon tényeket illetően, melyekről tisztségük végzés-

ével kapcsolatosan szereztek tudomást, még az ügyben 

meghozott határozat kiadását követően is, hacsak e kö-

telességük alól közérdekből, a nyilvánosság írásbeli tá-

jékoztatása céljából a hivatal elnöke fel nem menti őket. 

Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésé-

nek 

a) az ilyen információk felhasználása a felügyeleti 

tevékenység céljaira; ez azonban nem érinti a titkos 

adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettséget,65) 

b) az ilyen információk bűnüldöző szerveknek vagy 

bíróságoknak való rendelkezésre bocsátása; ez azon-

ban nem érinti a titkos adatokra vonatkozó titoktar-

tási kötelezettséget.65) 

 

  § 167 

Dohľad nad verejným obstarávaním 

(1) Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností 

verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby 

podľa § 8 (ďalej len „kontrolovaný“) ustanovených 

týmto zákonom. Pri výkone dohľadu úrad sleduje aj pl-

nenie povinností uložených rozhodnutiami úradu. 

(2) Úrad pri výkone dohľadu 

a) vydáva oznámenia o súlade alebo nesúlade pred-

ložených dokumentov s týmto zákonom podľa § 168, 

b) vydáva rozhodnutia podľa tejto hlavy, 

c) ukladá pokuty za správne delikty podľa § 182, 

d) vykonáva iné činnosti podľa tejto hlavy. 

(3) Osoby vykonávajúce dohľad sú povinné pri výkone 

dohľadu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o 

ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie, aj po vydaní 

rozhodnutia vo veci, ak ich od tejto povinnosti vo verej-

nom záujme, na účely informovania verejnosti písomne 

neoslobodí predseda úradu. Porušením povinnosti ml-

čanlivosti nie je 

a) využitie takýchto informácií na účely dohľadu; 

tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanli-

vosť o utajovaných skutočnostiach,65) 

b) sprístupnenie takýchto informácií orgánom čin-

ným v trestnom konaní alebo súdu; tým nie je dot-

knutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajova-

ných skutočnostiach.65) 

 

168. § 

Az előzetes elbírálás 

(1) Ha értékhatár feletti beszerzésről vagy értékhatár fe-

letti koncesszióról van szó, melyet teljes mértékben 

vagy részben az Európai Unió eszközeiből finanszíroz-

nak, az ellenőrzött a közbeszerzés meghirdetése vagy 

megkezdése előtt felkérheti a hivatalt a dokumentumok 

előzetes elbírálására, melyekkel szemben kifogások 

nyújthatók be a 170. § 3. bek. a) és b) pontjai szerint; az 

előzetes elbírálás nem vonatkozik a beszerzés tárgyára 

vonatkozó műszaki specifikáció, teljesítményi és műkö-

dési követelmények és jellemzők, továbbá szakmai kö-

vetelmények elbírálására a 42. § szerint. 

(2) Az előzetes elbírálás eredménye a hivatal értesítője, 

mely tartalmazza a benyújtott dokumentumok és a jelen 

törvény közötti összhang vagy ellentét megállapítását, 

melyet a hivatal az ellenőrzöttnek kézbesít. A hivatal az 

első mondat szerinti értesítőt az ellenőrzött dokumentu-

mai kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 

adja ki. Ha a hivatal az első mondat szerinti értesítőben 

  § 168 

Ex ante posúdenie 

(1) Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú kon-

cesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Eu-

rópskej únie, kontrolovaný môže pred vyhlásením alebo 

začatím verejného obstarávania požiadať úrad o ex ante 

posúdenie dokumentov, proti ktorým je možné podať 

námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b); ex ante posú-

denie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na 

technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požia-

davky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu 

zákazky podľa § 42. 

(2) Výsledkom ex ante posúdenia je oznámenie úradu 

obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade pred-

ložených dokumentov s týmto zákonom, ktoré úrad do-

ručí kontrolovanému. Úrad vydá oznámenie podľa prvej 

vety do 30 dní odo dňa doručenia dokumentov kontrolo-

vaným. Ak úrad v oznámení podľa prvej vety nekonšta-

tuje súlad všetkých predložených dokumentov s týmto 

zákonom, označí v oznámení tie časti dokumentov, ktoré 
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nem állapítja meg az összes dokumentum összhangját a 

jelen törvénnyel, az értesítőben megjelöli azon doku-

mentumrészeket, melyek nincsenek összhangban a jelen 

törvénnyel, és feltünteti az ellentétekhez fűzött tömör in-

doklását. 

(3) A hivatal honlapján közzéteszi a 2. bekezdés szerinti 

értesítőt és a dokumentumokat, melyek alapján azt ki-

adta, legkésőbb a szerződés, koncessziós szerződés vagy 

keretmegállapodás megkötését követő 30 napon belül, 

mely ennek a közbeszerzésnek az eredménye. 

 

nie sú v súlade s týmto zákonom a uvedie k nesúladu 

stručné odôvodnenie. 

(3) Úrad zverejňuje oznámenie podľa odseku 2 a doku-

menty, na základe ktorých bolo vydané, na svojom we-

bovom sídle najneskôr do 30 dní po uzavretí zmluvy, 

koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je vý-

sledkom tohto verejného obstarávania. 

 

Az ellenőrzött tevékenységének  

felülvizsgálatáról szóló eljárás 

 

169. § 

(1) Az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról 

szóló eljárást a szerződés, koncessziós szerződés vagy 

keret-megállapodás megkötése előtt, a tervpályázat lezá-

rása előtt, a megrendelés keretmegállapodás alapján tör-

ténő odaítélése előtt vagy az innovatív partnerség eljárá-

sának befejezése előtt (a továbbiakban csak „az ellenőr-

zött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljárás a 

szerződés megkötése előtt“) megkezdik 

a) a hivatal saját kezdeményezésére, 

b) az ellenőrzött kezdeményezése alapján, az általa 

meghirdetett beszerzés vagy koncesszió ellenőrzésé-

nek elvégzésére, 

c) a kormányhivatal kezdeményezése alapján vagy 

d) kifogások alapján. 

(2) Ha értékhatár feletti beszerzésről vagy koncesszióról 

van szó, melyet akár csak részben is az Európai Unió 

eszközeiből finanszíroznak, az ellenőrzött köteles a szer-

ződés, koncessziós szerződés vagy keretmegállapodás 

megkötése előtt, a tervpályázat lezárása előtt, a megren-

delés keretmegállapodás alapján történő odaítélése előtt 

vagy az innovatív partnerség eljárásának befejezése előtt 

kezdeményezést benyújtani a hivatalnak az 1. bekezdés 

b) pontja szerint. 

(3) Az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról 

szóló eljárást a szerződés, koncessziós szerződés vagy 

keretmegállapodás megkötése után, a tervpályázat befe-

jezése után, a megrendelés keretmegállapodás alapján 

történő odaítélése után, az innovatív partnerség eljárásá-

nak befejezése után, (a továbbiakban csak „az ellenőr-

zött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljárás a 

szerződés megkötése után“) megkezdik 

a) a hivatal saját kezdeményezésére, 

b) annak a személynek a kezdeményezése alapján, 

aki nem volt jogosult kifogások benyújtására, vagy 

c) az államigazgatási szerv kezdeményezése alapján, 

amely bizonyítja jogi érdekeltségét az adott ügyben, 

ha az ellenőrzöttnek az áruszállításra, építési munkák 

elvégzésére vagy szolgáltatások nyújtására az Euró-

pai Uniótól biztosítottak anyagi eszközöket. 

  Konanie  

o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

 

§ 169 

(1) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred 

uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 

dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním 

zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukon-

čením postupu inovatívneho partnerstva (ďalej len „ko-

nanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzav-

retím zmluvy“) sa začína 

a) z vlastného podnetu úradu, 

b) na základe podnetu kontrolovaného na výkon kon-

troly ním zadávanej zákazky alebo koncesie, 

c) na základe podnetu úradu vlády alebo 

d) na základe námietok. 

(2) Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, finan-

covanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kon-

trolovaný je povinný pred uzavretím zmluvy, koncesnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže 

návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej do-

hody alebo pred ukončením postupu inovatívneho part-

nerstva podať úradu podnet podľa odseku 1 písm. b). 

(3) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po 

uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej do-

hody, po ukončení súťaže návrhov, po zadaní zákazky 

na základe rámcovej dohody, po ukončení postupu ino-

vatívneho partnerstva, (ďalej len „konanie o preskúma-

nie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“) sa za-

čína 

a) z vlastného podnetu úradu, 

b) na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená 

podať námietky alebo 

c) na základe podnetu orgánu štátnej správy, ktorý 

osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontro-

lovanému poskytnuté finančné prostriedky na doda-

nie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo po-

skytnutie služieb z Európskej únie. 

(4) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po 

uzavretí zmluvy úrad začne aj z vlastného podnetu úradu 

alebo na základe podnetu podľa odseku 3 písm. b) alebo 

písm. c) doručeného úradu po zrušení postupu zadávania 

zákazky alebo koncesie, po zrušení postupu zadávania 
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(4) Az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról 

szóló eljárást a szerződés megkötése után a hivatal saját 

kezdeményezésére vagy a hivatalnak kézbesített, 3. be-

kezdés b) vagy c) pontja szerinti kezdeményezés alapján 

is megkezdi, a beszerzés vagy koncesszió meghirdetési 

eljárásának megszüntetése után, a beszerzés vagy kon-

cesszió egy részének meghirdetési eljárásának megszün-

tetése után és tervpályázat megszüntetése után. 

(5) A 117. § szerinti beszerzések esetében az ellenőrzött 

tevékenységének felülvizsgálatát az ellenőrzött belső el-

lenőrzési szerve végzi el; ezzel nincsenek érintve a hiva-

tal és más ellenőrző szervek jogosultságai. 

 

časti zákazky alebo časti koncesie a po zrušení súťaže 

návrhov. 

(5) Preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách 

podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontro-

lovaného; tým nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných 

kontrolných orgánov. 

 

170. § 

A kifogások 

(1) Kifogások benyújtására jogosult 

a) a pályázó, 

b) az érdeklődő, 

c) a résztvevő, 

d) az a személy, kinek jogait vagy törvényileg védett 

érdekeit érintette vagy érinthette az ellenőrzött eljá-

rása, vagy 

e) az államigazgatási szerv, amely bizonyítja jogi ér-

dekeltségét az adott ügyben, ha az ellenőrzöttnek az 

áruszállításra, építési munkák elvégzésére vagy szol-

gáltatások nyújtására az Európai Uniótól biztosítot-

tak anyagi eszközöket. 

(2) A kifogás benyújtását meg kell előznie az ellenőr-

zötthöz benyújtott jogorvoslati kérvénynek. Ez a kötele-

zettség nem vonatkozik a 3. bekezdés c)–g) pontjai sze-

rint benyújtott kifogásokra és az államigazgatási szervek 

által, az 1. bekezdés e) pontja szerint benyújtott kifogá-

sokra. 

(3) Az 1. bekezdés szerinti személy a szerződés, kon-

cessziós szerződés vagy keretmegállapodás megkötése 

előtt, a tervpályázat lezárása előtt, a megrendelés keret-

megállapodás alapján történő odaítélése előtt vagy az in-

novatív partnerség eljárásának befejezése előtt kifogáso-

kat nyújthat be 

a) a szerződés vagy koncessziós szerződés megköté-

sének szándékáról szóló értesítés ellen, a közbeszer-

zés meghirdetéséről szóló értesítésben, a pályázati 

felhívásként használt hirdetményben, a koncessziós 

hirdetményben, a tervpályázat meghirdetéséről szóló 

értesítőben és az ajánlatok benyújtására való felhí-

vásban feltüntetett feltételek ellen, értékhatár alatti 

beszerzés esetében, 

b) a pályázati háttéranyagokban, a koncessziós doku-

mentációban, a pályázati feltételekben vagy más, az 

ellenőrzött által biztosított dokumentumokban fel-

tüntetett feltételek ellen, az ajánlatok vagy tervpályá-

zatok benyújtási határidején belül, 

  § 170 

Námietky 

(1) Námietky je oprávnený podať 

a) uchádzač, 

b) záujemca, 

c) účastník, 

d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené zá-

ujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kon-

trolovaného alebo 

e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem 

v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté fi-

nančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európ-

skej únie. 

(2) Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žia-

dosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnosť sa ne-

vzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) 

až g) a na podanie námietok orgánom štátnej správy 

podľa odseku 1 písm. e). 

(3) Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy, 

koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukonče-

ním súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe 

rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inova-

tívneho partnerstva podať námietky proti 

a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo kon-

cesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v ozná-

mení o vyhlásení verejného obstarávania, v ozná-

mení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o 

koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a 

vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zá-

kazke, 

b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, 

v koncesnej dokumentácii, v súťažných podmien-

kach alebo v iných dokumentoch poskytnutých kon-

trolovaným v lehote na predkladanie ponúk alebo ná-

vrhov, 

c) výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom 

konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v ino-

vatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v sú-

ťaži návrhov, 

d) vylúčeniu, 
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c) a meghívásos versenyben, a hirdetmény közzété-

telével induló tárgyalásos eljárásban, a versenypár-

beszédben, az innovatív partnerségben, valamint 

koncesszió meghirdetése és tervpályázat esetén az 

érdeklődők kiválasztása ellen, 

d) a kizárás ellen, 

e) a dinamikus beszerzési rendszerbe vagy a minősí-

tési rendszerbe való be nem sorolás ellen, 

f) az ajánlatok vagy tervpályázatok kiértékelése el-

len, 

g) az ellenőrzött más, az a)–f) pontokban fel nem 

tüntetett tevékenysége ellen. 

(4) A kifogásokat okirati formában vagy elektronikus 

formában kell benyújtani, külön jogszabály szerint,74) és 

legkésőbb 10 napon belül kézbesíteni kell azokat a hiva-

talnak és az ellenőrzöttnek 

a) a jogorvoslati kérelem elintézésének eredményé-

ről szóló írásbeli értesítés kézbesítésének vagy a jog-

orvoslati kérelem elutasításáról szóló írásbeli értesí-

tés kézbesítésének napjától számítva, ha az ellenőr-

zött teljesítette a 165. § 3. bek. vagy 4. bek. szerinti 

kötelezettségét, 

b) a jogorvoslati kérelem elintézésének eredményé-

ről szóló írásbeli értesítés kézbesítésének határidejé-

nek vagy a jogorvoslati kérelem elutasításáról szóló 

írásbeli értesítés kézbesítésének határidejének lejárta 

napjától számítva, ha az ellenőrzött nem teljesítette a 

165. § 3. bek. vagy 4. bek. szerinti kötelezettségét, 

c) az érdeklődők kiválasztásának eredményéről 

szóló értesítés átvételének napjától számítva, ha a ki-

fogások a 3. bekezdés c) pontja szerinti kiválasztás 

ellen irányulnak, 

d) a kizárásról szóló értesítés átvételének napjától 

számítva, ha a kifogások a kizárás ellen irányulnak, 

e) a dinamikus beszerzési rendszerbe vagy a minősí-

tési rendszerbe való be nem sorolásról szóló értesítés 

átvételének napjától számítva, ha a kifogások a dina-

mikus beszerzési rendszerbe vagy a minősítési rend-

szerbe való be nem sorolás ellen irányulnak, 

f) az ajánlatok vagy tervpályázatok kiértékeléséről 

szóló értesítés átvételének napjától számítva, ha a ki-

fogások az ajánlatok vagy tervpályázatok kiértéke-

lése ellen irányulnak, 

g) az ellenőrzött tevékenységének végrehajtása nap-

jától számítva, ha a kifogások az ellenőrzött más, a 

3. bekezdés a)–f) pontjaiban fel nem tüntetett tevé-

kenysége ellen irányulnak; ez nem érvényes, ha az 

államigazgatási szerv által az 1. bekezdés e) pontja 

szerinti kifogások benyújtásáról van szó. 

(5) A hivatalnak és az ellenőrzöttnek kézbesített kifogá-

soknak tartalmazniuk kell 

a) a kezdeményező azonosító adatait, 

b) az ellenőrzött azonosító adatait, 

e) nezaradeniu do dynamického nákupného systému 

alebo kvalifikačného systému, 

f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, 

g) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v 

písmenách a) až f). 

(4) Námietky sa podávajú v listinnej podobe alebo elek-

tronickej podobe podľa osobitného predpisu74) a musia 

byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 

dní odo dňa 

a) doručenia písomného oznámenia o výsledku vy-

bavenia žiadosti o nápravu alebo písomného ozná-

menia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolo-

vaný splnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 alebo ods. 

4, 

b) uplynutia lehoty na doručenie písomného oznáme-

nia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo 

písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o ná-

pravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosť podľa § 

165 ods. 3 alebo ods. 4, 

c) prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujem-

cov, ak námietky smerujú proti výberu podľa odseku 

3 písm. c), 

d) prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky sme-

rujú proti vylúčeniu, 

e) prevzatia oznámenia o nezaradení do dynamic-

kého nákupného systému alebo kvalifikačného sys-

tému, ak námietky smerujú proti nezaradeniu do dy-

namického nákupného systému alebo kvalifikačného 

systému, 

f) prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia po-

núk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti vy-

hodnoteniu ponúk alebo návrhov, 

g) vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky 

smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uve-

denému v odseku 3 písm. a) až f); to neplatí, ak ide o 

námietky podané orgánom štátnej správy podľa od-

seku 1 písm. e). 

(5) Námietky doručené úradu a kontrolovanému musia 

obsahovať 

a) identifikačné údaje navrhovateľa, 

b) identifikačné údaje kontrolovaného, 

c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému 

námietky smerujú, 

d) označenie skutočností, proti ktorým námietky 

podľa odseku 3 smerujú, pričom ak podaniu námie-

tok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu, 

námietky nemôžu ísť nad rámec obsahu žiadosti o 

nápravu, 

e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôka-

zov, 

f) návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 175 

ods. 1 alebo ods. 2, 

g) podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej ko-

nať za navrhovateľa. 
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c) a közbeszerzés megjelölését, amely ellen a kifogá-

sok irányulnak, 

d) a tények megjelölését, melyek ellen a 3. bekezdés 

szerinti kifogások irányulnak, miközben, ha a kifo-

gások benyújtását jogorvoslati kérelem kézbesítésé-

nek kellett megelőznie, a kifogások nem léphetik túl 

a jogorvoslati kérelem tartalmának keretét, 

e) a döntő tények leírását és a bizonyítékok megjelö-

lését, 

f) a kifogásokról szóló határozatra tett javaslatot a 

175. § 1. bek. vagy 2. bek. szerint, 

g) a kezdeményező vagy a kezdeményező nevében 

eljárni jogosult személy aláírását. 

(6) A hivatalnak kézbesített kifogások mellékletei a kö-

vetkezők: 

a) ha a 3. bekezdés a) és b) pontja szerinti kifogások-

ról van szó, a jogorvoslati kérelem elintézésének 

eredményéről szóló írásbeli értesítés a 165. § 3. bek. 

a) pontja szerint, a jogorvoslati kérelem elutasításá-

ról szóló írásbeli értesítés a 165. § 3. bek. b) pontja 

szerint, vagy a jogorvoslati kérelem kézbesítéséről 

szóló igazolás, ha azt az ellenőrzött a törvény által 

megszabott határidőre nem intézte el, 

b) az 5. bekezdés g) pontja szerint a kifogások alá-

írására való jogosultságot igazoló okmány eredetije 

vagy hitelesített fénymásolata, ha azt nem nyújtották 

be az ellenőrzöttnek vagy ha a kifogásokat aláíró sze-

mély vagy személyek, a gazdasági szereplők jegyzé-

kének adatai szerint nem jogosultak a kifogások alá-

írására az 5. bekezdés g) pontja szerint. 

(7) Ha a kifogásokat az 1. bekezdés d) pontja szerinti 

személy nyújtja be, a kifogásokban fel kell tüntetnie, 

mely joga vagy törvényileg védett érdekei voltak érintve 

vagy lehettek volna érintve az ellenőrzött tevékenységé-

vel. 

(8) Nem lehet kifogásokat benyújtani 

a) értékhatár alatti beszerzések esetében, melyeknél 

a közbeszerző vagy a 8. § szerinti személy a 109–

111. § szerint járt el, 

b) a 117. § szerinti eljárás esetében, 

c) értékhatár alatti koncessziók esetében. 

 

(6) Prílohami námietok doručených úradu sú 

a) ak ide o námietky podľa odseku 3 písm. a) a b), 

písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o 

nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. a), písomné ozná-

menie o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 

ods. 3 písm. b) alebo doklad o doručení žiadosti o 

nápravu, ak ju kontrolovaný v zákonnej lehote nevy-

bavil, 

b) doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať ná-

mietky podľa odseku 5 písm. g) v origináli alebo jeho 

úradne overená fotokópia, ak nebol predložený kon-

trolovanému alebo ak osoba alebo osoby, ktoré pod-

písali námietky, nie sú podľa údajov uvedených v 

zozname hospodárskych subjektov oprávnené pod-

pisovať námietky podľa odseku 5 písm. g). 

(7) Ak námietky podáva osoba podľa odseku 1 písm. d), 

v námietkach musí uviesť, ktoré jej práva alebo právom 

chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postu-

pom kontrolovaného. 

(8) Námietky nie je možné podať pri 

a) podlimitných zákazkách, pri ktorých verejný ob-

starávateľ alebo osoba podľa § 8 postupovala podľa 

§ 109 až 111, 

b) postupe podľa § 117, 

c) podlimitných koncesiách. 

 

171. § 

Az ellenőrzött tevékenységének  

felülvizsgálatáról szóló eljárás megkezdése 

(1) Kifogások alapján kezdeményezett, az ellenőrzött te-

vékenységének felülvizsgálatáról szóló eljárást külön-

külön folytatják le a „Kritériumok” megjelöléssel ellá-

tott ajánlatrészek felbontása előtt beérkezett kifogások-

ról, és a „Kritériumok” megjelöléssel ellátott ajánlatré-

szek felbontása után beérkezett kifogásokról; a 2. bekez-

dés rendelkezés ezzel nincs érintve. 

  § 171 

Začatie konania  

o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

(1) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na 

základe námietok sa vykoná osobitne k námietkam do-

ručeným pred otváraním častí ponúk označených ako 

„Kritériá“ a osobitne k námietkam doručeným po otvá-

raní častí ponúk označených ako „Kritériá“; ustanovenie 

odseku 2 tým nie je dotknuté. 

(2) V samostatnom konaní o preskúmanie úkonov kon-

trolovaného na základe námietok, úrad koná, ak ide o 
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(2) Kifogások alapján kezdeményezett, az ellenőrzött te-

vékenységének felülvizsgálatáról szóló külön eljárás-

ban, a hivatal jár el, ha 

a) a 170. § 3. bek. g) pontja szerinti kifogásokról van 

szó, melyeket a hivatalnak az ellenőrzött tevékeny-

ségének felülvizsgálatáról szóló eljárás megkezdése 

után kézbesítettek, melyet a „Kritériumok” megjelö-

léssel ellátott ajánlatrészek felbontása után emelt ki-

fogások alapján kezdeményeztek, 

b) a beszerzés meghirdetési eljárása során benyújtott 

kifogásokról van szó, mely esetében az ajánlatot nem 

a 49. § 5. bek. szerint kell benyújtani. 

(3) Kifogások alapján kezdeményezett, az ellenőrzött te-

vékenységének felülvizsgálatáról szóló eljárást, ha 

a) a „Kritériumok” megjelöléssel ellátott ajánlatré-

szek felbontása előtt kézbesített kifogásokról van 

szó, a 166. § 1. bek. a) pontja vagy b) pontja szerinti 

információ kézbesítésének napjától számított tizen-

egyedik napon kezdik meg, 

b) a „Kritériumok” megjelöléssel ellátott ajánlatré-

szek felbontása után beérkezett kifogásokról van szó, 

a 166. § 1. bek. c) pontja szerinti információ kézbe-

sítésének napjától számított tizenegyedik napon kez-

dik meg, 

c) a 2. bekezdés szerint kézbesített kifogásokról van 

szó, az eljárás megkezdéséről szóló értesítés eljárás 

résztvevőinek való kézbesítésének napjával kezdik 

meg. 

(4) A hivatal a kifogások alapján kezdeményezett, az el-

lenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljá-

rást a 3. bekezdés a) és b) pontja szerinti határidőknél 

hamarább is elkezdheti; ilyen esetben a kifogások alap-

ján kezdeményezett, az ellenőrzött tevékenységének fe-

lülvizsgálatáról szóló eljárás az eljárás megkezdéséről 

szóló értesítés eljárás résztvevőinek való kézbesítésének 

napjával kezdődik el. 

(5) Az eljárás gazdaságossága érdekében közös eljá-

rásba összevonhatja az ellenőrzött tevékenységét felül-

vizsgáló eljárásokat, melyek ugyanazt a közbeszerzést 

érintik. 

(6) Az ellenőrzött azután, hogy 170. § 3. bek. c)–g) 

pontja szerinti kifogásokat kézbesítették neki, saját kez-

deményezésére elvégezheti a kifogások tárgyát képező 

dolog orvoslását; a 165. § 3. bek. a) pontjának rendelke-

zése megfelelően alkalmazandó. 

(7) Ha a kifogások alapján kezdeményezett, az ellenőr-

zött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljárás 

megkezdése előtt a kezdeményező visszavonja a benyúj-

tott kifogásait, érvényes, hogy kifogások nem kerültek 

benyújtásra. Az ezen kifogások alapján kezdeményezett, 

ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló el-

járás nem kezdődik el, és a hivatal erről a tényről hala-

déktalanul értesíti a kezdeményezőt és az ellenőrzöttet. 

a) námietky podľa § 170 ods. 3 písm. g), ktoré boli 

doručené úradu po začatí konania o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného na základe námietok doru-

čených po otváraní častí ponúk označených ako 

„Kritériá“, 

b) námietky podané pri postupe zadávania zákazky, 

pri ktorom sa ponuka nepredkladá podľa § 49 ods. 5. 

(3) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na 

základe námietok začne, ak ide o námietky doručené 

a) pred otváraním častí ponúk označených ako „Kri-

tériá“ jedenásty deň odo dňa doručenia informácie 

podľa § 166 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), 

b) po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ 

jedenásty deň odo dňa doručenia informácie podľa § 

166 ods. 1 písm. c), 

c) podľa odseku 2, dňom doručenia oznámenia o za-

čatí konania účastníkom konania. 

(4) Úrad môže začať konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok aj skôr ako v leho-

tách podľa odseku 3 písm. a) a b); v takom prípade sa 

konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na zá-

klade námietok začína dňom doručenia oznámenia o za-

čatí konania účastníkom konania. 

(5) V záujme hospodárnosti konania môže úrad spojiť na 

spoločné konanie konania o preskúmanie úkonov kon-

trolovaného, ktoré sa týkajú toho istého verejného obsta-

rávania. 

(6) Kontrolovaný môže po tom, ako sú mu doručené ná-

mietky podľa § 170 ods. 3 písm. c) až g) vykonať z vlast-

nej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom námie-

tok; ustanovenie § 165 ods. 3 písm. a) sa použije prime-

rane. 

(7) Ak pred začatím konania o preskúmanie úkonov kon-

trolovaného na základe námietok navrhovateľ vezme 

späť podané námietky, platí, že námietky neboli podané. 

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na zá-

klade týchto námietok nezačne a úrad o tejto skutočnosti 

bezodkladne informuje navrhovateľa a kontrolovaného. 

(8) Účastníkmi konania o preskúmanie úkonov kontro-

lovaného na základe námietok sú všetci navrhovatelia a 

kontrolovaný. 

(9) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 sa začína 

dňom doručenia oznámenia o začatí konania kontrolo-

vanému. 

(10) Účastníkom konania o preskúmanie úkonov kontro-

lovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 

je kontrolovaný. 

(11) Úrad zverejní informáciu o začatí konania o preskú-

manie úkonov kontrolovaného vo vestníku najneskôr do 

troch pracovných dní odo dňa začatia konania. 
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(8) A kifogások alapján kezdeményezett, az ellenőrzött 

tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljárás részt-

vevői az összes kezdeményező és az ellenőrzött. 

(9) A 169. § 1. bek. a)–c) pontja, valamint 3. és 4. bek. 

szerinti, az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatá-

ról szóló eljárás az eljárás megkezdéséről szóló értesítés 

ellenőrzöttnek való kézbesítésének napjával kezdik 

meg. 

(10) A 169. § 1. bek. a)–c) pontja, valamint 3. és 4. bek. 

szerinti, az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatá-

ról szóló eljárás résztvevője az ellenőrzött. 

(11) A hivatal az ellenőrzött tevékenységének felülvizs-

gálatáról szóló eljárás megkezdéséről szóló információt, 

legkésőbb az eljárás megkezdésétől számított három 

munkanapon belül megjelenteti a közlönyben. 

 

172. § 

A biztosíték 

(1) A kifogások benyújtásával egy időben a kezdemé-

nyező köteles a hivatal számlájára elhelyezni a biztosí-

tékot; ez a kötelezettség nem vonatkozik az államigaz-

gatási szervre, mely a 170. § 1. bek. e) pontja szerint 

nyújt be kifogást. A biztosítéknak legkésőbb a 170. § 4. 

bek. szerinti, a kifogások kézbesítésére vonatkozó határ-

idő letelte után következő munkanapon be kell érkeznie 

a hivatal számlájára. 

(2) A biztosíték a „Kritériumok” megjelöléssel ellátott 

ajánlatrészek felbontása előtt beérkezett kifogások ese-

tében 

a) 1% a beszerzés becsült értékéből értékhatár feletti 

áruszállítási megrendelés esetén és értékhatár feletti 

szolgáltatásnyújtási beszerzés esetén, legfeljebb 

azonban 4 000 euró, 

b) 0,1% a beszerzés becsült értékéből értékhatár fe-

letti építési tevékenység kivitelezése esetén, legfel-

jebb azonban 10 000 euró, 

c) 3% a beszerzés becsült értékéből értékhatár alatti 

áruszállítási megrendelés esetén és értékhatár alatti 

szolgáltatásnyújtási megrendelés esetén, legfeljebb 

azonban 2 000 euró, 

d) 5% a beszerzés becsült értékéből értékhatár alatti 

építési tevékenység kivitelezése esetén, legfeljebb 

azonban 5 000 euró, 

e) 0,1% a koncesszió feltételezett értékéből, legfel-

jebb azonban 10 000 euró. 

(3) A biztosíték a „Kritériumok” megjelöléssel ellátott 

ajánlatrészek felbontása után beérkezett kifogások ese-

tében a pályázó ajánlati árának 1%-a 

a) legkevesebb azonban 600 euró és legfeljebb 

30 000 euró, ha a kifogások a pályázó kizárása ellen 

irányulnak, az 53. § 5. bek. f) pontja szerinti, külö-

nösen alacsony ajánlat miatt, 

  § 172 

Kaucia 

(1) S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť 

na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na 

orgán štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e). Kaucia 

musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr pracovný 

deň nasledujúci po uplynutí lehoty na doručenie námie-

tok podľa § 170 ods. 4. 

(2) Výška kaucie pri podaní námietok pred otváraním 

častí ponúk označených ako „Kritériá“ je 

a) 1% z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadá-

vaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri za-

dávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, 

najviac však 4 000 eur, 

b) 0,1% z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadá-

vaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie staveb-

ných prác, najviac však 10 000 eur, 

c) 3% z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadá-

vaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri za-

dávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, 

najviac však 2 000 eur, 

d) 5% z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadá-

vaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie staveb-

ných prác, najviac však 5 000 eur, 

e) 0,1% z predpokladanej hodnoty koncesie, najviac 

však 10 000 eur. 

(3) Výška kaucie pri podaní námietok po otváraní častí 

ponúk označených ako „Kritériá“ je 1% z ponukovej 

ceny uchádzača 

a) najmenej však 600 eur a najviac 30 000 eur, ak 

námietky smerujú proti vylúčeniu uchádzača pre mi-

moriadne nízku ponuku podľa § 53 ods. 5 písm. f), 

b) ak námietky smerujú proti vylúčeniu uchádzača z 

iných dôvodov, ako je uvedené v písmene a), najviac 

však 

1. 4 000 eur pri zadávaní nadlimitnej zákazky na 

dodanie tovaru a pri zadávaní nadlimitnej zá-

kazky na poskytnutie služieb, 
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b) ha a kifogások a pályázó más okok miatti kizárása 

ellen irányulnak, mint az az a) pontban fel van tün-

tetve, legfeljebb azonban 

1. 4 000 euró értékéből értékhatár feletti áruszál-

lítási megrendelés esetén és értékhatár feletti 

szolgáltatásnyújtási beszerzés esetén, 

2. 10 000 euró értékhatár feletti építési tevékeny-

ség kivitelezése esetén, 

3. 2 000 euró értékhatár alatti szolgáltatásnyújtási 

megrendelés esetén és 

4. 5 000 euró értékhatár alatti építési tevékenység 

kivitelezése esetén, 

5. 10 000 euró koncesszió meghirdetése esetén, 

c) legfeljebb azonban 150 000 euró, ha a kifogások 

más tények ellen irányulnak, mint az az a) és b) pon-

tokban fel van tüntetve. 

(4) A 3. bekezdés céljaira ajánlati ár alatt a beszerzés 

vagy koncesszió tárgyára a kezdeményező által kínált 

teljes ár értendő; ajánlati árnak tekintendő az egyszeri 

fizetés vagy ismételt fizetés tiszta jelenlegi értéke is. 

(5) Ha a beszerzés vagy koncesszió részekre van osztva 

és a kifogások csak egy részt vagy néhány részt érinte-

nek, a biztosítékot 2. bekezdés szerinti vagy 3. bekezdés 

szerinti százalékhányad összegében határozzák meg 

ezen rész vagy ezen részek feltételezett értékéből, vagy 

ezen rész vagy ezen részek ajánlati árából. 

(6) Ha nem lehet meghatározni a beszerzés vagy kon-

cesszió részének feltételezett értékét, a beszerzés vagy 

koncesszió részének feltételezett értékét, az egész be-

szerzés vagy koncesszió és a részek számának hányado-

saként határozzák meg, amelyekre a beszerzés vagy kon-

cesszió fel van osztva. 

(7) Ha a feltételezett érték nincs közzétéve 

a) a 2. bekezdés céljaira feltételezett értéknek az ér-

tékhatár feletti beszerzés vagy koncesszió meghirde-

tése esetén, az értékhatár feletti beszerzésre vagy 

koncesszióra vonatkozó, megfelelő pénzügyi érték-

határ tekintendő, 

b) a biztosíték összege értékhatár alatti áruszállítási 

megrendelés esetén és értékhatár alatti szolgáltatás-

nyújtási megrendelés esetén 1 200 euró, 

c) a biztosíték összege értékhatár alatti építési tevé-

kenység kivitelezése esetén 5 000 euró. 

(8) Ha a biztosíték összegét nem lehet meghatározni a 

2–7. bekezdések szerint, a biztosíték összege 3 000 euró. 

(9) A biztosíték 2–8. bekezdések szerint befizetett ösz-

szege az állami költségvetés bevételévé válik azon a na-

pon, amikor a hivatalnak a kezdeményező kifogását el-

utasító határozata jogerőre lép. A biztosíték 2–8. bekez-

dések szerint befizetett összegének 35%-a az állami 

költségvetés bevételévé válik azon a napon, amikor a hi-

vatalnak az eljárás leállításáról szóló határozata jogerőre 

lép, ha a kezdeményező az eljárás megkezdése után visz-

szavonta benyújtott kifogásait, és ez akkor is érvényes, 

2. 10 000 eur pri zadávaní nadlimitnej zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, 

3. 2 000 eur pri zadávaní podlimitnej zákazky na 

poskytnutie služieb a 

4. 5 000 eur pri zadávaní podlimitnej zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, 

5. 10 000 eur pri zadávaní koncesie, 

c) najviac však 150 000 eur, ak námietky smerujú 

proti iným skutočnostiam ako uvedeným v písmene 

a) a b). 

(4) Na účely odseku 3 sa ponukovou cenou rozumie cel-

ková cena ponúknutá navrhovateľom za predmet zá-

kazky alebo koncesie; za ponukovú cenu sa považuje aj 

čistá súčasná hodnota jednorazovej platby alebo opako-

vanej platby. 

(5) Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a 

námietky sa týkajú len jednej časti alebo len niektorých 

častí, kaucia sa určuje vo výške príslušného percentuál-

neho podielu podľa odseku 2 alebo odseku 3 z predpo-

kladanej hodnoty tejto časti alebo týchto častí alebo z 

ponukovej ceny tejto časti alebo týchto častí. 

(6) Ak nemožno určiť predpokladanú hodnotu časti zá-

kazky alebo koncesie, určí sa predpokladaná hodnota 

časti zákazky alebo koncesie ako podiel predpokladanej 

hodnoty celej zákazky alebo koncesie a počtu častí, na 

ktoré je zákazka alebo koncesia rozdelená. 

(7) Ak predpokladaná hodnota nie je zverejnená 

a) považuje sa za predpokladanú hodnotu na účely 

odseku 2 pri zadávaní nadlimitnej zákazky alebo 

koncesie, príslušný finančný limit pre nadlimitnú zá-

kazku alebo koncesiu, 

b) výška kaucie pri zadávaní podlimitnej zákazky na 

dodanie tovaru a pri zadávaní podlimitnej zákazky 

na poskytnutie služieb je 1 200 eur, 

c) výška kaucie pri zadávaní podlimitnej zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác je 5 000 eur. 

(8) Ak nie je možné určiť výšku kaucie podľa odsekov 

2 až 7, výška kaucie je 3 000 eur. 

(9) Kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 8 je príjmom 

štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky zamietnuté. 

Kaucia sa vo výške 35% z výšky kaucie podľa odsekov 

2 až 8 stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobud-

nutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení ko-

nania, ak navrhovateľ po začatí konania vzal späť po-

dané námietky, a to aj vtedy, ak úrad súčasne zastaví ko-

nanie aj podľa § 174 ods. 1 písm. a) až c), f), h) alebo 

písm. j). Úrad vráti navrhovateľovi kauciu alebo jej časť, 

ktorá sa nestala príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní 

odo dňa právoplatnosti rozhodnutia alebo do 30 dní odo 

dňa späť vzatia námietok, ak navrhovateľ vzal námietky 

späť pred začatím konania. 

 



204 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

ha a hivatal egyidejűleg, a 174. § 1. bek. a)–c), f), h) 

pontja vagy j) pontja szerint leállítja az eljárást. A hiva-

tal visszautalja a kezdeményezőnek a biztosíték teljes 

összegét vagy egy részét, mely nem vált az állami költ-

ségvetés bevételévé, mégpedig 30 napon belül a kifogá-

sokról meghozott határozat jogerőre emelkedésétől szá-

mítva vagy a kifogások visszavonásának napjától számí-

tott 30 napon belül, ha a kezdeményező a kifogásokat az 

eljárás megkezdése előtt visszavonta. 

 

173. § 

(1) A hivatal a kifogások kézbesítését követően és a ki-

fogások alapján kezdeményezett, az ellenőrzött tevé-

kenységének felülvizsgálatáról szóló eljárás megkez-

dése előtt bármikor jogosult felszólítani az ellenőrzöttet 

a teljes dokumentáció benyújtására. Az ellenőrzött köte-

les benyújtani a hivatalnak a teljes dokumentáció máso-

latát a hivatal által meghatározott határidőre, amely nem 

lehet öt munkanapnál rövidebb, a hivatal felszólításának 

kézbesítése napjától számítva. 

(2) Az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról 

szóló eljárás megkezdése után, az ellenőrzött köteles a 

teljes dokumentáció eredetijének benyújtására, a hivatal 

felszólításának kézbesítése napjától számított öt munka-

napon belül. Elektronikus kommunikáció esetén a teljes 

dokumentáció eredetiben történő benyújtása alatt a hiva-

tal számára a dokumentáció elektronikus formájának, az 

elektronikus kommunikáció eszközei és berendezései ál-

tal hozzáférhetővé tétele értendő. Az ellenőrzött bete-

kinthet a hivatalnak kézbesített teljes eredeti dokumen-

tációba. 

(3) Ha kifogások alapján kezdeményezett, az ellenőrzött 

tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljárásról van 

szó, az ellenőrzött köteles a 2. bekezdés szerinti határ-

időre kézbesíteni a hivatalnak a benyújtott kifogásokhoz 

fűzött írásos nyilatkozatát is. 

(4) Ha az ellenőrzött a 2. bekezdés szerinti határidőre 

nem kézbesíti a hivatalnak a teljes eredeti dokumentá-

ciót, hivatal határozatot ad ki az eljárás felfüggesztésé-

ről, amellyel elrendeli az ellenőrzött számára, hogy a tel-

jes eredeti dokumentációt kézbesítse a hivatalnak, a hi-

vatal által meghatározott pótlólagos határidőre. A fel-

függesztés addig tart, míg meg nem szűnnek azok az 

akadályok, amiért a felfüggesztésre sor került. Az eljárás 

felfüggesztésének kiadásától a teljes eredeti dokumentá-

ció hivatalnak való kézbesítéséig nem telik a 175. § 5. 

bek. szerinti határidő. 

(5) Ha az ellenőrzött nem kézbesíti a hivatalnak a teljes 

eredeti dokumentációt a hivatal által meghatározott pót-

lólagos határidőre sem, a hivatal 1 000 euróig terjedő el-

járási bírsággal sújtja az ellenőrzöttet. Az eljárási bírsá-

got a hivatal ismételten is kiróhatja, legfeljebb 30 000 

euró teljes összegig. A bírság kiszabása nem mentesíti 

  § 173 

(1) Úrad je oprávnený kedykoľvek po doručení námie-

tok a pred začatím konania o preskúmanie úkonov kon-

trolovaného na základe námietok vyzvať kontrolova-

ného na predloženie kópie kompletnej dokumentácie. 

Kontrolovaný je povinný predložiť úradu kópiu kom-

pletnej dokumentácie v lehote určenej úradom, ktorá ne-

smie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doru-

čenia výzvy úradu. 

(2) Po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolo-

vaného je kontrolovaný povinný doručiť úradu kom-

pletnú dokumentáciu v origináli do piatich pracovných 

dní odo dňa doručenia výzvy úradu. Doručením kom-

pletnej dokumentácie v origináli úradu, ak ide o elektro-

nickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektro-

nickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov 

a zariadení použitých na elektronickú komunikáciu. 

Kontrolovaný môže nahliadať do kompletnej dokumen-

tácie v origináli doručenej úradu. 

(3) Ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kontrolova-

ného na základe námietok, je kontrolovaný povinný do-

ručiť úradu v lehote podľa odseku 2 aj písomné vyjadre-

nie k podaným námietkam. 

(4) Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú doku-

mentáciu v origináli v lehote podľa odseku 2, úrad vydá 

rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolova-

nému nariadi doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v 

origináli v dodatočnej lehote určenej úradom. Prerušenie 

konania trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa 

konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení 

konania do doručenia kompletnej dokumentácie v origi-

náli úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie. 

(5) Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú doku-

mentáciu v origináli ani v dodatočnej lehote určenej úra-

dom, úrad kontrolovanému uloží poriadkovú pokutu do 

výšky 1 000 eur. Poriadkovú pokutu môže úrad uložiť aj 

opakovane, najviac do úhrnnej výšky 30 000 eur. Ulože-

nie poriadkovej pokuty nezbavuje kontrolovaného po-

vinnosti doručiť kompletnú dokumentáciu v origináli. 

(6) Ak v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy kontrolovaný nedoručí úradu 

kompletnú dokumentáciu v origináli najneskôr v lehote 

určenej úradom na úhradu poriadkovej pokuty, 
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az ellenőrzöttet a teljes eredeti dokumentáció kézbesíté-

sének kötelezettsége alól. 

(6) Ha az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról 

szóló eljárásban az ellenőrzött a szerződés megkötése 

előtt nem kézbesíti a teljes eredeti dokumentációt a hi-

vatalnak legkésőbb az eljárási bírság hivatal által meg-

határozott befizetésének határidejéig, 

a) a hivatal a 175. § 1. bek. a) pontja szerinti határo-

zatával elrendeli az ellenőrzött, a beszerzés, koncesz-

szió, azok részei vagy a versenypályázat meghirde-

tésének alkalmazott eljárásának megszüntetéséről 

szóló határozatának megszüntetését, ha a kifogások 

az ellenőrzött, a beszerzés, koncesszió, azok részei 

vagy a versenypályázat meghirdetésének alkalma-

zott eljárásának megszüntetéséről szóló határozata 

ellen irányulnak, 

b) a hivatal a 175. § 1. bek. b) pontja szerinti határo-

zatával elrendeli a beszerzés, koncesszió, azok részei 

vagy a versenypályázat meghirdetésének alkalma-

zott eljárásának megszüntetését, ha a kifogások az a) 

pontban feltüntetett tényektől eltérő tények ellen irá-

nyulnak, vagy ha az ellenőrzött tevékenységének fe-

lülvizsgálatáról szóló eljárásról van szó a szerződés 

megkötése előtt, a 169. § 1. bek. a), b) vagy c) pontja 

szerint. 

(7) A hivatal a 4–6. bekezdések szerint jár el akkor is, ha 

a kifogások alapján kezdeményezett, az ellenőrzött tevé-

kenységének felülvizsgálatáról szóló eljárásban az ellen-

őrzött nem kézbesíti a hivatalnak a 2. bekezdés szerinti 

határidőre a kifogásokhoz fűzött írásos nyilatkozatát. 

(8) A hivatal felfüggesztheti az ellenőrzött tevékenysé-

gének felülvizsgálatáról szóló eljárást abból a célból, 

hogy szakmai állásfoglalást vagy szakértői véleményt 

szerezzen be. Az eljárás felfüggesztéséről szóló határo-

zat kiadásától a szakmai állásfoglalás vagy szakértői vé-

lemény hivatalnak való kézbesítéséig, de legfeljebb 30 

napig, nem telik a 175. § 5. bek. szerinti határidő. 

(9) Az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról 

szóló eljárás felfüggesztése alatt a 4. bekezdés vagy a 8. 

bekezdés szerint az ellenőrzött számára kötelező határ-

idők, kivéve a 2. és 4. bekezdések szerinti határidőket, 

nem telnek. 

(10) A kifogások kézbesítése és az ellenőrzött tevékeny-

sége felülvizsgálati eljárásának megkezdése nincs ha-

lasztó hatállyal az ellenőrzött eljárására; az 52. § 2. bek. 

és az 56. § 8. bek. rendelkezései ezzel nincsenek érintve. 

(11) A hivatal előzetes intézkedést adhat ki, mellyel le-

állítja az ellenőrzött eljárását, legfeljebb a 174. § vagy 

175. § szerinti határozat jogerőre emelkedéséig. Az elő-

zetes intézkedésről szóló határozattal a hivatal határoz-

hat arról, hogy a határidők, melyeket az ellenőrzött ha-

tározott meg és az ellenőrzött számára kötelező határ-

idők, nem telnek. Az előzetes intézkedésről szóló hatá-

a) úrad rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. a) na-

riadi zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o zrušení 

použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, jej 

časti alebo súťaže návrhov, ak námietky smerujú 

proti rozhodnutiu kontrolovaného o zrušení použi-

tého postupu zadávania zákazky, koncesie, jej časti 

alebo súťaže návrhov, 

b) úrad rozhodnutím podľa § 175 ods. 1 písm. b) na-

riadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky, kon-

cesie alebo súťaž návrhov, ak námietky smerujú 

proti iným skutočnostiam ako uvedeným v písmene 

a) alebo ak ide o konanie o preskúmanie úkonov kon-

trolovaného pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 

1 písm. a),b) alebo písm. c). 

(7) Úrad postupuje podľa odsekov 4 až 6 aj vtedy, ak v 

konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na zá-

klade námietok kontrolovaný nedoručí úradu písomné 

vyjadrenie k námietkam v lehote podľa odseku 2. 

(8) Úrad môže prerušiť konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného s cieľom získať odborné stanovisko 

alebo znalecký posudok. Od vydania rozhodnutia o pre-

rušení konania do doručenia odborného stanoviska alebo 

znaleckého posudku úradu lehota podľa § 175 ods. 5 

neplynie, najviac však 30 dní. 

(9) Počas prerušenia konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného podľa odseku 4 alebo odseku 8 lehoty 

kontrolovanému, okrem lehôt podľa odsekov 2 a 4, nep-

lynú. 

(10) Doručenie námietok a začatie konania o preskúma-

nie úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok na 

konanie kontrolovaného; ustanovenia § 52 ods. 2 a § 56 

ods. 8 tým nie sú dotknuté. 

(11) Úrad môže vydať predbežné opatrenie, ktorým po-

zastaví konanie kontrolovaného najdlhšie do nadobud-

nutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 174 alebo § 

175. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže úrad 

rozhodnúť, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný a lehoty 

kontrolovanému, neplynú. Proti rozhodnutiu o predbež-

nom opatrení nemožno podať opravný prostriedok. Vy-

danie predbežného opatrenia nemá vplyv na povinnosti 

kontrolovaného pri uplatnení revíznych postupov podľa 

tohto zákona. Úrad zverejní informáciu o vydaní pred-

bežného opatrenia a informáciu o tom, že rozhodol, že 

lehoty podľa druhej vety neplynú, vo vestníku najneskôr 

do troch pracovných dní odo dňa vydania predbežného 

opatrenia. 

(12) Úrad môže vyzvať účastníkov konania v konaní o 

preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námie-

tok, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť 

pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, písomne vy-

jadrili k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne aby v tejto lehote navrhli jeho doplnenie; na 

vyjadrenia doručené po uplynutí tejto lehoty úrad nepri-

hliada. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania 
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rozat ellen nem lehet jogorvoslattal élni. Az előzetes in-

tézkedés kiadása nincs hatással az ellenőrzött kötelezett-

ségeire a felülvizsgálati eljárások jelen törvény szerinti 

alkalmazása során. A hivatal megjelenteti a közlönyben 

az előzetes intézkedés kiadásáról szóló információt és az 

arról szóló információt, hogy úgy döntött, a második 

mondat szerinti határidők nem telnek, legkésőbb az elő-

zetes intézkedés kiadásának napjától számított három 

munkanapon belül. 

(12) A hivatal felszólíthatja a kifogások alapján kezde-

ményezett, az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgá-

latáról szóló eljárás résztvevőit, hogy határidőre, amely 

a felszólítás kézbesítésének napjától számított öt mun-

kanapnál nem lehet kevesebb, írásban nyilatkozzanak a 

határozat alapjául szolgáló anyagról és annak megálla-

pításai módjáról, esetleg e határidőben kiegészítési ja-

vaslattal éljenek; az ezen határidő után kézbesített nyi-

latkozatokat a hivatal figyelmen kívül hagyja. A 175. § 

5. bek. szerinti határidő nem telik az első mondat szerinti 

felszólítás kiadásától, az eljárás résztvevői nyilatkozata-

inak kézbesítéséig, vagy az első mondat szerinti határidő 

lejártáig, attól függően, hogy melyik esemény követke-

zik be előbb. 

(13) A hivatal a 175. § szerinti határozat kiadása előtt, 

az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló 

eljárásban a 169. § 1. bek. a)–c) pontja valamint 3. és 4. 

bek. szerint, felszólítja az ellenőrzöttet, hogy határidőre, 

amely a felszólítás kézbesítésének napjától számított öt 

munkanapnál nem lehet kevesebb, írásban nyilatkozzon 

a tényekről, melyeket a hivatal megállapított az ellenőr-

zött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljárás-

ban; az ezen határidő után kézbesített nyilatkozatot a hi-

vatal figyelmen kívül hagyja. A 175. § 5. bek. szerinti 

határidő nem telik az első mondat szerinti felszólítás ki-

adásától, az ellenőrzött nyilatkozatainak kézbesítéséig, 

vagy az első mondat szerinti határidő lejártáig, attól füg-

gően, hogy melyik esemény következik be előbb. 

 

výzvy podľa prvej vety do doručenia vyjadrenia účastní-

kov konania alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, 

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

(13) Úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 v ko-

naní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 

ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 vyzve kontrolovaného, 

aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracov-

ných dní odo dňa doručenia výzvy, písomne vyjadril ku 

skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného; na vyjadrenie doručené po 

uplynutí tejto lehoty úrad neprihliada. Lehota podľa § 

175 ods. 5 neplynie od vydania výzvy podľa prvej vety 

do doručenia vyjadrenia kontrolovaného alebo do uply-

nutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutoč-

nosť nastane skôr. 

 

174. § 

Az ellenőrzött tevékenységének  

felülvizsgálatáról szóló eljárás leállítása 

(1) A hivatal határozatával leállítja az ellenőrzött tevé-

kenységének felülvizsgálatáról szóló eljárást, ha 

a) a kifogásokat a jogosult személy nem nyújtotta be 

a 170. § 1. bek. a)–e) pontja szerint, 

b) a kifogásokat a 170. § 4. bek. szerinti határidő le-

telte után kézbesítették, vagy a kifogásokat nem a 

170. § 4. bek. szerinti formában kézbesítették, 

c) a kifogások nem tartalmazzák az összes 170. § 5. 

bek. szerinti alaki kelléket és a 170. § 6. bek. szerinti 

mellékletet, 

d) a kezdeményező a kifogások alapján kezdeménye-

zett, az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatá-

ról szóló eljárás megkezdése után, de még magában 

  § 174 

Zastavenie konania  

o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

(1) Úrad zastaví rozhodnutím konanie o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného, ak 

a) námietky neboli podané oprávnenou osobou 

podľa § 170 ods. 1 písm. a) až e), 

b) námietky boli doručené po lehote podľa § 170 ods. 

4, alebo ak námietky neboli doručené v podobe 

podľa § 170 ods. 4, 

c) námietky neobsahujú všetky náležitosti podľa § 

170 ods. 5 a prílohy podľa § 170 ods. 6, 

d) navrhovateľ vzal späť podané námietky po začatí 

konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na 

základe námietok do vydania rozhodnutia vo veci 

samej, 
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az ügyben meghozott határozat kiadása előtt, vissza-

vonta benyújtott kifogásait, 

e) az ellenőrzött megszüntette a beszerzés, koncesz-

szió, azok részei vagy a versenypályázat meghirde-

tésére alkalmazott eljárását, vagy ha a hivatal ugyan-

abban a beszerzés, koncesszió, azok részei vagy a 

versenypályázat meghirdetésére alkalmazott eljárás-

ban már kiadta a 175. § 1. bek. b) pontja szerinti ha-

tározatot; ez nem érvényes, ha a kifogások a beszer-

zés, koncesszió, azok részei vagy a versenypályázat 

meghirdetésére alkalmazott eljárás ellen irányulnak, 

f) a kifogásokat az ellenőrzöttnek nem kézbesítették, 

g) ugyanabban az ügyben kifogásokat nyújtottak be 

ugyanazon, a 170. § 3. bek. a), b) vagy g) pontjában 

feltüntetett tények ellen, és a hivatal ezekről a kifo-

gásokról a 175. § szerint határozott, 

h) a biztosíték nem érkezett meg a hivatal számlájára 

a 172. §-ban megállapított határidőre vagy összeg-

ben, 

i) a hivatal a kifogásokról nem rendelkezik döntési 

hatáskörrel, 

j) a jogorvoslati kérelem nem került kézbesítésre az 

ellenőrzöttnek a 164. § 3. bek. szerinti határidőre, 

vagy ha a kiegészített jogorvoslati kérelem 165. § 1. 

bek. szerinti határidőre, ha a 170. § 3. bek. a) és b) 

pontjai szerinti kifogásokról van szó, 

k) a kifogások nem kerültek kézbesítésre a 170. § 3. 

bek. szerint, 

l) a kifogások a 170. § 8. bekezdésével ellentétben 

kerültek benyújtásra., 

m) az ügyben, melyek a kifogások tárgyát képezik, a 

171. § 6. bek. szerint jóvátételre került sor, és így 

megszűnt az eljárás oka, 

n) a 169. § 1. bek. b) pontja szerinti személy vissza-

vonta kezdeményezését az ellenőrzött tevékenységé-

nek felülvizsgálatáról szóló eljárás megkezdése után, 

de még magában az ügyben meghozott határozat ki-

adása előtt; ez nem érvényes, ha ez a személy a 173. 

§ 13. bek. szerinti felszólítás elküldése után vonta 

vissza kezdeményezését, vagy ha a 169. § 2. bek. 

szerinti kezdeményezésről van szó, 

o) az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról 

szóló eljárásban a 169. § 1. bek. a)–c) pontja vagy 3. 

és 4. bek. szerint nem állapítja meg a jelen törvény 

megszegését, amely hatással volt vagy lehetett volna 

a közbeszerzés eredményére, 

p) megszűnt az eljárás oka. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti határozat bíróság által felül-

vizsgáltatható. A keresetet a hivatali határozat kézbesí-

tésének napjától számított 30 napon belül kell benyúj-

tani. 

 

e) kontrolovaný zrušil použitý postup zadávania zá-

kazky, koncesie, jej časť alebo súťaž návrhov alebo 

ak úrad v tom istom postupe zadávania zákazky, 

koncesie, jej časti alebo v tej istej súťaži návrhov už 

vydal rozhodnutie podľa § 175 ods. 1 písm. b); to ne-

platí, ak námietky smerujú proti zrušeniu použitého 

postupu zadávania zákazky, koncesie, jej časti alebo 

súťaže návrhov, 

f) námietky neboli doručené kontrolovanému, 

g) v tej istej veci boli podané námietky proti tej istej 

skutočnosti uvedenej v § 170 ods. 3 písm. a), b) alebo 

písm. g) a úrad o týchto námietkach rozhodol podľa 

§ 175, 

h) kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote 

alebo vo výške ustanovenej v § 172, 

i) úrad nie je vecne príslušný rozhodnúť o námiet-

kach, 

j) žiadosť o nápravu nebola doručená kontrolova-

nému v lehote podľa § 164 ods. 3 alebo ak doplnená 

žiadosť o nápravu nebola doručená kontrolovanému 

v lehote podľa § 165 ods. 1, ak ide o námietky podľa 

§ 170 ods. 3 písm. a) a b), 

k) námietky neboli doručené podľa § 170 ods. 3, 

l) námietky boli podané v rozpore s § 170 ods. 8, 

m) vo veci, ktorá je obsahom námietok, bola vyko-

naná náprava podľa § 171 ods. 6 a odpadol tak dôvod 

konania, 

n) osoba podľa § 169 ods. 1 písm. b) vzala späť pod-

net po začatí konania o preskúmanie úkonov kontro-

lovaného pred vydaním rozhodnutia vo veci samej; 

to neplatí, ak táto osoba vzala späť podnet po 

odoslaní výzvy podľa § 173 ods. 13 alebo ak ide o 

podnet podľa § 169 ods. 2, 

o) v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 3 a 4 

nezistí porušenie tohto zákona, ktoré malo alebo 

mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstaráva-

nia, 

p) odpadol dôvod konania. 

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 je preskúmateľné sú-

dom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doru-

čenia rozhodnutia úradu. 
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175. § 

A határozat 

(1) Ha a hivatal az ellenőrzött tevékenységének felül-

vizsgálatáról szóló eljárásban, a szerződés megkötése 

előtt megállapítja, hogy az ellenőrzött tevékenységével 

megsértette a jelen törvényt és a törvénysértés hatással 

volt vagy lehetett volna a közbeszerzés eredményére, ha-

tározatában elrendeli a beszerzés vagy koncesszió vagy 

azok része vonatkozásában 

a) a jogellenes helyzet kiküszöbölését, vagy 

b) megszünteti a beszerzés vagy koncesszió meghir-

detésére alkalmazott eljárást, beszerzés vagy kon-

cesszió részeinek meghirdetésére alkalmazott eljá-

rást, vagy a versenypályázat meghirdetésére alkal-

mazott eljárást. 

(2) Ha a hivatal a kifogások alapján kezdeményezett, az 

ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló el-

járásban a jelen törvény olyan megsértését állapítja meg, 

amely nem befolyásolhatta a közbeszerzés végeredmé-

nyét, a hivatal határozatában elrendelheti a törvénysértő 

állapot kiküszöbölését. 

(3) Ha a hivatal a kifogások alapján kezdeményezett, az 

ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló el-

járásban a jelen törvény megsértését nem állapítja meg, 

amelyekre a kezdeményező mutatott rá a benyújtott ki-

fogásokban, és amelyek befolyásolhatták volna a közbe-

szerzés eredményét, és a hivatal nem a 2. bekezdés sze-

rint járt el, a kifogásokat elutasítja. 

(4) Ha a hivatal az ellenőrzött tevékenységének felül-

vizsgálatáról szóló eljárásban, a szerződés megkötése 

után, megállapítja, hogy az ellenőrzött tevékenységével 

megsértette a jelen törvényt, és a törvénysértés hatással 

volt vagy lehetett volna a közbeszerzés eredményére, a 

határozatban feltünteti a jelen törvény rendelkezéseinek 

teljes felsorolását, amelyek megsértésére sor került, és 

amelyek megsértése hatással volt vagy lehetett volna a 

közbeszerzés eredményére. 

(5) A hivatal, az ellenőrzött tevékenységének felülvizs-

gálatáról szóló eljárásban, a teljes eredeti dokumentáció 

kézbesítésének napjától számított 30 napon belül döntést 

hoz. A határozatot az a személy írja alá, akiről a hivatal 

belső szabályzata így rendelkezik. 

(6) Ha a hivatal a kifogások alapján kezdeményezett, az 

ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló el-

járásban nem ad ki határozatot az 5. bekezdés szerinti 

határidőn belül, azt kell feltételezni, hogy olyan határo-

zatot adott ki, a mellyel a kifogásokat visszautasította; 

ebben az esetben a határozat kézbesítési napjának az 5. 

bekezdés szerinti határidő letelte utáni harmadik napja 

tekintendő. A hivatal információt jelentet meg a köz-

lönyben az 5. bekezdés szerinti határidő utolsó napjáról. 

(7) A hivatal a kifogások alapján kezdeményezett, az el-

lenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljá-

rásban egy határozatot ad ki, amelyben dönt az összes 

  § 175 

Rozhodnutie 

(1) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolova-

ného pred uzavretím zmluvy zistí, že postupom kontro-

lovaného bol porušený tento zákon a porušenie malo 

alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstará-

vania, rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo 

koncesii alebo ich časti 

a) odstrániť protiprávny stav alebo 

b) zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo 

koncesie, postup zadávania časti zákazky alebo časti 

koncesie alebo súťaž návrhov. 

(2) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolova-

ného na základe námietok zistí porušenie tohto zákona, 

ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstaráva-

nia, úrad môže rozhodnutím nariadiť odstránenie proti-

právneho stavu. 

(3) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolova-

ného na základe námietok nezistí porušenie tohto zá-

kona, na ktoré poukazuje navrhovateľ v podaných ná-

mietkach a ktoré by mohlo ovplyvniť výsledok verej-

ného obstarávania a úrad nepostupoval podľa odseku 2, 

námietky zamietne. 

(4) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolova-

ného po uzavretí zmluvy zistí, že postupom kontrolova-

ného bol porušený tento zákon a porušenie malo alebo 

mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, v 

rozhodnutí uvedie taxatívny výpočet ustanovení tohto 

zákona, ku ktorých porušeniu došlo a ktorých porušenie 

malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného ob-

starávania. 

(5) Úrad rozhodne v konaní o preskúmanie úkonov kon-

trolovaného do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej do-

kumentácie v origináli úradu. Rozhodnutie podpisuje 

osoba, o ktorej to určí vnútorný predpis úradu. 

(6) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolova-

ného na základe námietok nevydá rozhodnutie v lehote 

podľa odseku 5, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, 

ktorým námietky zamietol; za deň doručenia rozhodnu-

tia sa v tomto prípade považuje tretí deň odo dňa uply-

nutia lehoty podľa odseku 5. Úrad zverejní informáciu o 

poslednom dni lehoty podľa odseku 5 vo vestníku. 

(7) Úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolova-

ného na základe námietok vydáva jedno rozhodnutie, v 

ktorom rozhodne o všetkých námietkach. Úrad je via-

zaný obsahom podaných námietok a v konaní o preskú-

manie úkonov kontrolovaného na základe námietok pre-

skúmava postup kontrolovaného len v rozsahu namieta-

ných skutočností; to neplatí, ak ide o námietky podané 

orgánom štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e). 

(8) Úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, v ktorom 

konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, 

uviesť 
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kifogásról. A hivatalt köti a benyújtott kifogások tart-

alma és a kifogások alapján kezdeményezett, az ellenőr-

zött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljárásban 

csak a kifogásolt tények terjedelmében vizsgálja az el-

lenőrzött tevékenységét; ez nem érvényes, ha az állam-

igazgatási szerv által benyújtott kifogásokról van szó a 

170. § 1. bek. e) pontja szerint. 

(8) A hivatal köteles feltüntetni a határozat indoklásá-

ban, melyben megállapítja a jelen törvény ellenőrzött ál-

tali megszegését 

a) a jelen törvény összes megállapított megszegését, 

melyek hatással voltak vagy hatással lehettek volna 

a közbeszerzés eredményére, azzal az adattal együtt, 

hogy a megállapított törvényszegés hatással volt-e 

vagy hatással lehetett-e volna a közbeszerzés ered-

ményére, és 

b) tömör útmutatást az ellenőrzött számára, hogy a 

jövőben hogyan kerülhető el a jelen törvény megsze-

gése egy hasonló természetű ügyben. 

(9) Ha a hivatal az ellenőrzött tevékenységének felül-

vizsgálatáról szóló eljárásban megállapítja a jelen tör-

vény megszegését a dokumentumok tekintetében, me-

lyek előzetes elbírálás tárgyát képezték, és az ellenőrzött 

nem tért el a hivatal előzetes elbírálásának eredményéről 

szóló értesítéstől, ha ezen dokumentumok tartalmáról 

vagy terjedelméről van szó, a hivatal határozatában kü-

lön indokolja a jelen törvény megállapított megszegését. 

(10) A hivatal a határozatot elektronikus dokumentum 

formájában is kiadhatja, melyet minősített elektronikus 

aláírással és időbélyegzővel látott el; ilyen esetben a ha-

tározat nem tartalmazza a hivatalos pecsétet. 

(11) Az 1. bekezdés szerinti határozatot a hivatal által 

ismert összes pályázónak, érdeklődőnek és résztvevőnek 

is kézbesítik. 

 

a) všetky zistené porušenia tohto zákona, ktoré mali 

alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obsta-

rávania spolu s údajom, či zistené porušenie malo 

alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného ob-

starávania a 

b) stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo 

rovnakej veci v budúcnosti predísť porušeniu tohto 

zákona. 

(9) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolova-

ného zistí porušenie tohto zákona vo vzťahu k dokumen-

tom, ktoré boli predmetom ex ante posúdenia a kontro-

lovaný sa neodchýlil od oznámenia úradu o výsledku ex 

ante posúdenia, ak ide o obsah či rozsah týchto doku-

mentov, úrad v rozhodnutí osobitne odôvodní zistené 

porušenie tohto zákona. 

(10) Úrad môže vydať rozhodnutie aj vo forme elektro-

nického dokumentu podpísaného zaručeným elektronic-

kým podpisom s pripojenou časovou pečiatkou; v takom 

prípade rozhodnutie neobsahuje úradnú pečiatku. 

(11) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa zároveň doručuje 

všetkým úradu známym uchádzačom, záujemcom a 

účastníkom. 

 

176. § 

Néhány rendelkezés az eljárási költségek térítéséről 

(1) Ha a jelen törvény másként nem rendelkezik, az el-

járás költségeit, melyek a hivatalnak keletkeztek, a hiva-

tal viseli, és az eljárás költségeit, melyek az eljárás során 

az eljárás résztvevőinek keletkeztek, az eljárás résztve-

vői viselik. 

(2) A hivatal kötelezheti az eljárás résztvevőjét, aki nem 

járt sikerrel a kifogások alapján kezdeményezett, az el-

lenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljá-

rásban, hogy megtérítse az eljárás költségeit, melyek a 

hivatalnak keletkeztek a szakmai állásfoglalások vagy 

szakértői vélemények kidolgozásával kapcsolatban. 

 

  § 176 

Niektoré ustanovenia o náhrade trov konania 

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, trovy konania, 

ktoré vznikli úradu, znáša úrad a trovy konania, ktoré v 

konaní vznikli účastníkom konania, znášajú účastníci 

konania. 

(2) Úrad môže účastníkovi konania, ktorý nemal v ko-

naní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe 

námietok úspech, uložiť povinnosť nahradiť trovy kona-

nia, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním od-

borného stanoviska alebo znaleckého posudku. 
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177. § 

A fellebbezés 

(1) A 175. § szerinti határozat ellen az ellenőrzött tevé-

kenységének felülvizsgálatáról szóló eljárás résztvevője 

és a 175. § 11. bek. szerinti személy fellebbezést nyújt-

hat be. A fellebbezést a határozat, amely ellen a felleb-

bezés irányul, kézbesítésének napjától számított 10 na-

pon belül kézbesíteni kell a hivatalnak. A fellebbezés be-

nyújtásának halasztó hatálya van, a tanács fellebbezésről 

szóló határozata jogerőre emelkedésének napjáig. 

(2) A fellebbezésnek tartalmaznia kell 

a) a fellebbezést benyújtó személy azonosító adatait, 

b) a határozat megjelölését, amely ellen a fellebbezés 

irányul, 

c) a döntő tények leírását és a bizonyítékok megjelö-

lését, 

d) a fellebbezésről szóló határozatra tett javaslatot, 

e) a személy vagy a nevében eljárni jogosult személy 

aláírását, aki a fellebbezést benyújtja. 

(3) A határozat elleni fellebbezési eljárás résztvevői, me-

lyet a hivatal a kifogások alapján kezdeményezett, az el-

lenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljá-

rásban adott ki, a fellebbezést benyújtó személy, és az 

eljárás résztvevői, melyben a hivatal azt a határozatot ki-

adta, amely ellen a fellebbezés irányul. 

(4) A határozat elleni fellebbezési eljárás résztvevői, me-

lyet a hivatal az ellenőrzött tevékenységének felülvizs-

gálatáról szóló 169. § 1. bek. a)–c) pontja szerinti eljá-

rásban adott ki, a fellebbezést benyújtó személy és az el-

lenőrzött. 

(5) A határozat elleni fellebbezési eljárás résztvevője, 

melyet a hivatal a szerződés megkötése utáni, az ellen-

őrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljárás-

ban adott ki, az ellenőrzött. 

(6) A fellebbezést benyújtó személy a fellebbezés be-

nyújtásával a hivatal számlájára biztosítékot befizetni; 

ez a kötelezettség nem vonatkozik a fellebbezés benyúj-

tására, ha a hivatal a kifogások alapján kezdeményezett, 

az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló 

eljárásban nem adott ki határozatot a 175. § 5. bek. sze-

rinti határidőre vagy ha a fellebbezést az államigazgatási 

szerv nyújtja be a 170. § 1. bek. e) pontja szerint. 

(7) A biztosítéknak legkésőbb az 1. bekezdés szerinti, a 

fellebbezés kézbesítésére vonatkozó határidő letelte után 

következő munkanapon jóváírásra kell kerülnie a hivatal 

számláján. A biztosíték a hivatal bevételévé válik a fel-

lebbezésről meghozott határozat jogerőre emelkedésé-

nek napján, amennyiben a tanács a fellebbezést elutasítja 

és a határozatot helybenhagyja, ellenkező esetben a hi-

vatal a biztosítékot a hivatal határozatának jogerőre 

emelkedése napjától számított 30 napon belül visszaté-

ríti. 

(8) A biztosíték összege a fellebbezés benyújtása esetén 

  § 177 

Odvolanie 

(1) Proti rozhodnutiu podľa § 175 môže účastník kona-

nia o preskúmanie úkonov kontrolovaného a osoba 

podľa § 175 ods. 11 podať odvolanie. Odvolanie musí 

byť doručené úradu do 10 dní odo dňa doručenia roz-

hodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Podanie od-

volania má odkladný účinok do dňa právoplatnosti roz-

hodnutia rady o odvolaní. 

(2) Odvolanie musí obsahovať 

a) identifikačné údaje osoby, ktorá odvolanie po-

dáva, 

b) označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie 

smeruje, 

c) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôka-

zov, 

d) návrh na rozhodnutie o odvolaní, 

e) podpis osoby, ktorá odvolanie podáva alebo osoby 

oprávnenej za ňu konať. 

(3) Účastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu, 

ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kon-

trolovaného na základe námietok, sú osoba, ktorá odvo-

lanie podala a účastníci konania, v ktorom úrad vydal 

rozhodnutie, proti ktorému odvolanie smeruje. 

(4) Účastníkmi konania o odvolaní proti rozhodnutiu, 

ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kon-

trolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c), sú osoba, 

ktorá odvolanie podala a kontrolovaný. 

(5) Účastníkom konania o odvolaní proti rozhodnutiu, 

ktoré úrad vydal v konaní o preskúmanie úkonov kon-

trolovaného po uzavretí zmluvy, je kontrolovaný. 

(6) S podaním odvolania je osoba, ktorá odvolanie po-

dáva, povinná zložiť na účet úradu kauciu; táto povin-

nosť sa nevzťahuje na podanie odvolania, ak úrad v ko-

naní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe 

námietok nevydal rozhodnutie v lehote podľa § 175 ods. 

5 alebo ak odvolanie podáva orgán štátnej správy podľa 

§ 170 ods. 1 písm. e). 

(7) Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr 

pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na doruče-

nie odvolania podľa odseku 1. Kaucia je príjmom úradu 

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvo-

laní, ktorým rada odvolanie zamietne a rozhodnutie po-

tvrdí, inak úrad vráti kauciu do 30 dní odo dňa nadobud-

nutia právoplatnosti rozhodnutia. 

(8) Výška kaucie pri podaní odvolania 

a) proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúma-

nie úkonov kontrolovaného na základe námietok je 

1. 6 000 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zá-

kazky, koncesie a pri súťaži návrhov, 

2. 3 000 eur, ak ide o zadávanie podlimitnej zá-

kazky, 
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a) a kifogások alapján kezdeményezett, az ellenőr-

zött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló eljá-

rásban kiadott határozat ellen 

1. 6 000 euró, ha értékhatár feletti beszerzés, kon-

cesszió és tervpályázat meghirdetéséről van szó, 

2. 3 000 euró, ha értékhatár alatti beszerzés meg-

hirdetéséről van szó, 

b) az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról 

szóló, a 169. § 1. bek. a)–c) pontja szerinti eljárásban 

kiadott határozat ellen 

1. 1 000 euró, ha értékhatár feletti beszerzés, kon-

cesszió és tervpályázat meghirdetéséről van szó, 

2. 500 euró, ha értékhatár alatti beszerzés meg-

hirdetéséről van szó, 

c) az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról 

szóló, 169. § 3. bek. vagy 4. bek. szerinti eljárásban 

kiadott határozat ellen 

1. 600 euró, ha értékhatár feletti beszerzés, kon-

cesszió és tervpályázat meghirdetéséről van szó, 

2. 300 euró, ha értékhatár alatti beszerzés meg-

hirdetéséről van szó. 

(9) Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a 

fellebbezési eljárásra megfelelően alkalmazandók a 

170–176. § rendelkezései; nem alkalmazandó a 170. § 6. 

bek. és a 175. § 6. bek.. 

(10) A tanács határozatával leállítja a fellebbezési eljá-

rást, ha 

a) a fellebbezést nem a jogosult személy nyúj-

totta be az 1. bekezdés szerint, 

b) a fellebbezést nem kézbesítették az 1. bekez-

dés szerinti határidő lejártáig, 

c) a fellebbezés nem tartalmazza az összes, 2. 

bekezdés szerinti alaki kelléket, 

d) a fellebbezést benyújtó személy, a benyújtott 

fellebbezést visszavonta a fellebbezésről szóló 

határozat kiadása előtt, 

e) a biztosíték nem került jóváírásra a hivatal 

számláján a 7. bekezdés szerinti határidőn be-

lül, vagy a 8. bekezdés szerinti összegben, 

f) ugyanazon határozat ellen másik fellebbezés 

is benyújtásra került, és a tanács a tanácsa a fel-

lebbezésről a 12. bekezdés szerint döntött, 

g) a tanács nem rendelkezik döntési hatáskörrel 

a fellebbezéssel kapcsolatban, 

h) megszűnt az eljárás oka. 

(11) A tanács teljes terjedelmében átvizsgálja a megtá-

madott határozatot; ha az szükséges, az eddigi eljárást 

kiegészíti, és az esetlegesen megállapított hiányosságo-

kat eltávolítja. 

(12) A tanács a fellebbezési eljárás során mindig kizáró-

lag az ügyről dönt, miközben ha arra okot lát, a határo-

zatot a tanács megváltoztatja, ellenkező esetben a felleb-

bezést elutasítja és a határozatot helybenhagyja. 

b) proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskú-

manie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 

písm. a) až c) je 

1. 1 000 eur, ak ide o zadávania nadlimitnej zá-

kazky, koncesie a pri súťaži návrhov, 

2. 500 eur, ak ide o zadávanie podlimitnej zá-

kazky, 

c) proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúma-

nie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 3 alebo 

ods. 4 je 

1. 600 eur, ak ide o zadávanie nadlimitnej zá-

kazky, koncesie a pri súťaži návrhov, 

2. 300 eur, ak ide o zadávanie podlimitnej zá-

kazky. 

(9) Ak nie je ustanovené inak, na konanie o odvolaní sa 

primerane použijú ustanovenia § 170 až 176; nepoužije 

sa § 170 ods. 6 a § 175 ods. 6. 

(10) Rada zastaví rozhodnutím odvolacie konanie, ak 

a) odvolanie nebolo podané oprávnenou oso-

bou podľa odseku 1, 

b) odvolanie bolo doručené po uplynutí lehoty 

podľa odseku 1, 

c) odvolanie neobsahuje všetky náležitosti 

podľa odseku 2, 

d) osoba, ktorá odvolanie podala, vzala späť po-

dané odvolanie pred vydaním rozhodnutia o od-

volaní, 

e) kaucia nebola pripísaná na účet úradu v le-

hote podľa odseku 7 alebo vo výške podľa od-

seku 8, 

f) bolo podané odvolanie proti tomu istému roz-

hodnutiu a rada o odvolaní rozhodla podľa od-

seku 12, 

g) rada nie je vecne príslušná rozhodnúť o od-

volaní, 

h) odpadol dôvod konania. 

(11) Rada preskúma napadnuté rozhodnutie v celom roz-

sahu; ak je to potrebné, doterajšie konanie doplní, prí-

padne zistené vady odstráni. 

(12) Rada v odvolacom konaní rozhodne vždy vo veci 

samej, pričom ak sú pre to dôvody, rada rozhodnutie 

zmení a v opačnom prípade odvolanie zamietne a roz-

hodnutie potvrdí. 

(13) Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa doru-

čenia odvolania. Rozhodnutie rady o odvolaní podpisuje 

predseda rady a v jeho neprítomnosti ním určený pod-

predseda rady alebo člen rady. 

(14) V záujme hospodárnosti konania môže rada spojiť 

na spoločné konanie konania o odvolaní, ktoré sa týkajú 

toho istého verejného obstarávania; lehota podľa odseku 

13 v takom prípade plynie odo dňa doručenia toho od-

volania, ktoré bolo úradu doručené neskôr. 
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(13) A tanács a fellebbezésről 45 napon belül dönt a fel-

lebbezés kézbesítésének napjától számítva. A tanács fel-

lebbezésről szóló határozatát a tanács elnöke írja alá, tá-

vollétében a tanács általa meghatározott alelnöke vagy a 

tanács tagja. 

(14) Az eljárás gazdaságossága érdekében a tanács kö-

zös eljárás alá vonhat olyan fellebbezési eljárásokat, 

amelyek ugyanazon közbeszerzést érintik; a 13. bekez-

dés szerinti határidő ilyen esetben annak a fellebbezés-

nek a kézbesítésének napjától telik, amelyiket később 

kézbesítették a hivatalnak. 

(15) A tanács köteles felülvizsgálni a késve beérkező fel-

lebbezéseket is, hogy nem indokolnak-e változást vagy 

határozat-megszüntetést fellebbviteli eljárás lefolytatá-

sán kívül. 

 

(15) Rada je povinná preskúmať i oneskorené odvolanie, 

či neodôvodňuje zmenu alebo zrušenie rozhodnutia 

mimo odvolacieho konania. 

 

178. § 

(1) A 175. § szerinti határozat jogerőre emelkedik a fel-

lebbezés benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő le-

teltével vagy a tanács a 177. § 10. bek. vagy 12. bek. 

szerinti határozatának kézbesítése napjával az eljárás 

résztvevői számára, és végrehajthatóvá válik a teljesítés 

határidejének lejártával, egyéb rendelkezés hiányában. 

(2) Ha a 177. § 1. bek. szerinti személyek lemondanak a 

fellebbezés jogáról vagy visszavonják fellebbezésüket, a 

175. § szerinti határozat a lemondás vagy a fellebbezés 

visszavonásának kézbesítése napjával válik jogerőssé. 

(3) A tanács fellebbezésről szóló határozata ellen nem 

lehet jogorvoslattal élni. 

(4) A tanács fellebbezésről szóló határozata bíróság által 

felülvizsgálható. A keresetet a tanács fellebbezésről 

szóló határozatának kézbesítése napjától számított 30 

napon belül kell benyújtani. 

 

  § 178 

(1) Rozhodnutie podľa § 175 je právoplatné márnym 

uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dňom do-

ručenia rozhodnutia rady podľa § 177 ods. 10 alebo ods. 

12 účastníkom konania a vykonateľné uplynutím lehoty 

na plnenie, ak nie je ustanovené inak. 

(2) Ak sa osoby podľa § 177 ods. 1 vzdajú odvolania 

alebo vezmú svoje odvolanie späť, rozhodnutie podľa § 

175 nadobudne právoplatnosť dňom doručenia vzdania 

sa alebo späťvzatia odvolania úradu. 

(3) Proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemožno podať 

opravný prostriedok. 

(4) Rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmateľné sú-

dom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doru-

čenia rozhodnutia rady o odvolaní. 

 

179. § 

A határozat  

fellebbezési eljáráson kívüli felülvizsgálata 

(1) A 174. § szerinti határozatot és a 175. § szerinti ha-

tározatot, amely jogerős, saját kezdeményezésére a ta-

nács vizsgálhatja felül. 

(2) A tanács a fellebbezési eljáráson kívül nem vizsgálja 

felül a tanács fellebbezésről szóló határozatát és a tanács 

ügyészi óvásról szóló határozatát. 

(3) A tanács a határozat fellebbezési eljáráson kívüli fe-

lülvizsgálata során a határozatot megszünteti vagy meg-

változtatja, ha azt a törvénnyel ellentétesen adták ki. A 

határozat megszüntetése vagy megváltoztatása során a 

tanács ügyel arra, hogy a jóhiszeműen szerzett jogok mi-

nél kevésbé legyenek érintve. 

(4) A határozat felülvizsgálata során a tanács a határozat 

kiadása idején fennálló jogállásból és tényállásból indul 

ki. A tanács ezért nem szüntethet meg vagy változtathat 

meg határozatot, ha annak kiadása után utólag változott 

  § 179 

Preskúmanie rozhodnutia  

mimo odvolacieho konania 

(1) Rozhodnutie podľa § 174 a rozhodnutie podľa § 175, 

ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu preskú-

mať rada. 

(2) Rada mimo odvolacieho konania nepreskúmava roz-

hodnutie rady o odvolaní a rozhodnutie rady o proteste 

prokurátora. 

(3) Rada pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho 

konania rozhodnutie zruší alebo zmení, ak bolo vydané 

v rozpore so zákonom. Pri zrušení alebo zmene rozhod-

nutia rada dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromy-

seľne boli čo najmenej dotknuté. 

(4) Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza rada z práv-

neho stavu a skutkových okolností v čase vydania roz-

hodnutia. Rada preto nemôže zrušiť alebo zmeniť roz-

hodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozho-

dujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhod-

nutie vychádzalo. 
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meg a döntő tényállás, melyből az eredeti határozat ki-

indult. 

(5) A tanács, a megtámadott határozat jogerőre emelke-

désének napjától számított három év elteltével, a felleb-

bezési eljáráson kívül nem szüntethet meg vagy változ-

tathat meg határozatot. 

(6) A határozat fellebbezési eljáráson kívüli felülvizsgá-

latára a 170–178. § rendelkezései megfelelően alkalma-

zandók. A tanácsnak a határozat fellebbezési eljáráson 

kívüli felülvizsgálatáról szóló határozata bíróság által 

felülvizsgálható. 

 

(5) Rada nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnu-

tie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch rokov odo dňa 

právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. 

(6) Na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho ko-

nania sa primerane použijú ustanovenia § 170 až 178. 

Rozhodnutie rady o preskúmaní rozhodnutia mimo od-

volacieho konania je preskúmateľné súdom. 

 

180. § 

Ha a hivatal a közbeszerzés feletti felügyelet gyakorlása 

során megállapítja, hogy a közbeszerző, beszerző vagy a 

8. § szerinti személy a jelen törvénnyel ellentétesen szer-

ződést, koncessziós szerződést vagy keret-megállapo-

dást köt, vagy a szerződéshez, koncessziós szerződéshez 

vagy keretmegállapodáshoz kiegészítést ír alá, annak 

megkötésének napjától számított egy éven belül indítvá-

nyozza a bíróságnak, hogy az állapítsa meg annak ér-

vénytelenségét. 

 

  § 180 

Ak úrad pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním 

zistí, že verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba 

podľa § 8 v rozpore s týmto zákonom uzavrie zmluvu, 

koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k 

zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode, v le-

hote jedného roka odo dňa jej uzavretia podá návrh na 

určenie jej neplatnosti súdom. 

 

181. § 

A szerződés, koncessziós szerződés  

vagy keretmegállapodás érvénytelenségének  

megállapításáról szóló indítvány 

(1) A pályázó, az érdeklődő, a résztvevő vagy az a sze-

mély, akinek érdeke fűződhetett a konkrét értékhatár fe-

letti beszerzés vagy értékhatár feletti koncesszió meg-

szerzéséhez, és akinek jogait vagy törvény által védett 

érdekeit megsértette vagy sérthette a közbeszerző vagy 

beszerző eljárása (a továbbiakban csak „jogosult sze-

mély”), a szerződés, koncessziós szerződés vagy keret-

megállapodás megkötése után indítványozhatja a bírósá-

gon, hogy mondja ki a szerződés, koncessziós szerződés 

vagy keretmegállapodás érvénytelenségét. 

(2) Az a személy, aki az 1. bekezdés szerint keresetet 

nyújt be a bíróságon, köteles ezt a tényt jelenteni a hiva-

talnak. 

(3) Az 1. bekezdés szerinti szerződés, koncessziós szer-

ződés vagy keretmegállapodás érvénytelenségéről szóló 

bírósági peres eljárás résztvevői a jogosult személy, a 

közbeszerző vagy beszerző és a pályázó vagy pályázók, 

akikkel a szerződést, koncessziós szerződést vagy keret-

megállapodást megkötötték. 

(4) A közbeszerző és beszerző a bíróság rendelkezésére 

bocsátja a 24. § szerinti teljes dokumentációt. 

(5) A bíróság a szerződés, koncessziós szerződés vagy 

keretmegállapodás érvénytelenségéről dönt, ha a közbe-

szerző vagy beszerző 

  § 181 

Návrh  

na určenie neplatnosti zmluvy,  

koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody 

(1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá 

mohla mať záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej zá-

kazky alebo nadlimitnej koncesie a ktorej práva alebo 

právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté 

postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa 

(ďalej len „oprávnená osoba“), môže po uzavretí 

zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody po-

dať návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody súdom. 

(2) Osoba, ktorá podá na súde žalobu podľa odseku 1, je 

povinná túto skutočnosť oznámiť úradu. 

(3) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť zmluvy, 

koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa odseku 

1 sú oprávnená osoba, verejný obstarávateľ alebo obsta-

rávateľ a uchádzač alebo uchádzači, s ktorými bola 

uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová do-

hoda. 

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú súdu 

kompletnú dokumentáciu podľa § 24. 

(5) Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, koncesnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody, ak verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ 

a) neuverejnil oznámenie o vyhlásení verejného ob-

starávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, 

oznámenie o koncesii alebo oznámenie o vyhlásení 

súťaže návrhov podľa tohto zákona, 
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a) nem tett közzé közbeszerzési felhívást, pályázati 

felhívásként használt hirdetményt, koncessziós hir-

detményt vagy tervpályázati kiírás a jelen törvény 

szerint, 

b) a szerződés, koncessziós szerződés vagy keret-

megállapodás megkötése során nem tartotta be az 56. 

§ 4–9. bek. szerinti határidőket, 

1. és ezzel meghiúsította a jogosult személy azon le-

hetőségét, hogy felülvizsgálati eljárással éljen a szer-

ződés, munkavégzési koncessziós szerződés vagy 

keretmegállapodás megkötése előtt, vagy meghiúsí-

totta a hatékony jóvátételt felülvizsgálati eljárások 

útján a szerződés, munkavégzési koncessziós szerző-

dés vagy keretmegállapodás megkötése előtt, vala-

mint  

2. oly módon sértette meg a jelen törvényt, mellyel 

befolyásolta a jogosult személy lehetőségét a meg-

rendelés megszerzésére, vagy 

c) nem bocsátotta a bíróság rendelkezésére a 4. bek. 

szerint a teljes dokumentációt. 

(6) A szerződés, munkavégzési koncessziós szerződés 

vagy keretmegállapodás érvénytelensége nem mondható 

ki, ha a közbeszerző vagy beszerző hirdetményt tett 

közzé szerződéskötési szándékáról, és a szerződést, kon-

cessziós szerződést vagy keretmegállapodást legkoráb-

ban a hirdetmény európai közlönyben való közzétételé-

nek napját követő tizenegyedik napon kötötte meg. 

(7) A szerződés vagy koncessziós szerződés teljesítésé-

hez kötődő gazdasági érdek tekinthető általános közér-

deket érintő oknak, mely megköveteli a szerződés, kon-

cessziós szerződés vagy a keret-megállapodáson alapuló 

teljesítések folytatását, de csak kivételes körülmények 

fennállása esetén, amikor a szerződés, koncessziós szer-

ződés vagy keret-megállapodás érvénytelenítése arány-

talanul súlyos következményekkel járna. A gazdasági 

érdek nem írhatja felül a közérdeket. Az érintett beszer-

zéssel vagy koncesszióval közvetlenül összefüggő gaz-

dasági érdekek, főként a szerződés, koncessziós szerző-

dés teljesítésének vagy a keret-megállapodás alapján lét-

rejövő teljesítések késedelméből fakadó költségek, az új 

közbeszerzési eljárás megkezdésével járó költségek, a 

kivitelező személyének változásával járó terhek, vala-

mint a jogi kötelmekből fakadó költségek, melyek a 

szerződés, koncessziós szerződés vagy a keret-megálla-

podás érvénytelenítéséből fakadnának, nem tekinthetők 

közérdeket szolgáló oknak, melyek megkövetelik a szer-

ződés, koncessziós szerződés vagy keret-megállapodás 

alapján létrejött teljesítések folytatását. 

(8) A védelmi érdek és a biztonsági érdek közérdekű ok-

nak tekintendő, mely megköveteli a szerződés, keret-

megállapodás vagy koncessziós szerződés alapján kelet-

kezett teljesítések folytatását, amennyiben a szerződés, 

keretmegállapodás vagy koncessziós szerződés érvény-

b) pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rám-

covej dohody nedodržal lehoty podľa § 56 ods. 4 až 

9 

1. tým oprávnenej osobe zmaril použitie revíznych 

postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy 

na práce alebo rámcovej dohody, alebo zmaril 

účinnú nápravu prostredníctvom použitia revíznych 

postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy 

na práce alebo rámcovej dohody a 

2. porušil tento zákon spôsobom, ktorým ovplyvnil 

možnosť oprávnenej osoby získať zákazku, alebo 

c) nepredložil súdu kompletnú dokumentáciu podľa 

odseku 4. 

(6) Neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy na práce 

alebo rámcovej dohody nie je možné vysloviť, ak ve-

rejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil oznáme-

nie o zámere uzavrieť zmluvu a zmluvu, koncesnú 

zmluvu alebo rámcovú dohodu uzavrel najskôr jede-

násty deň odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v európ-

skom vestníku. 

(7) Ekonomický záujem na plnení zmluvy alebo konces-

nej zmluvy môže byť považovaný za dôvod týkajúci sa 

všeobecného záujmu, ktorý si vyžaduje pokračovanie pl-

nenia zmluvy, plnenia koncesnej zmluvy alebo plnení na 

základe rámcovej dohody len za výnimočných okol-

ností, ak by neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy alebo 

rámcovej dohody viedla k neprimeraným následkom. 

Ekonomický záujem nemôže prevyšovať všeobecný zá-

ujem. Ekonomické záujmy priamo spojené s dotknutou 

zákazkou alebo koncesiou, najmä náklady vyplývajúce 

z oneskorenia pri plnení zmluvy, plnení na základe rám-

covej dohody alebo plnení koncesnej zmluvy, náklady 

spojené so začatím nového postupu verejného obstará-

vania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny dodávateľa 

a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré by 

vznikli v dôsledku neplatnosti zmluvy, koncesnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody, nepredstavujú dôvody 

týkajúce sa všeobecného záujmu, vyžadujúce pokračo-

vanie plnenia zmluvy, plnenia koncesnej zmluvy alebo 

plnení na základe rámcovej dohody. 

(8) Obranné záujmy alebo bezpečnostné záujmy sa po-

važujú za dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu, 

ktoré si vyžadujú pokračovanie plnenia zmluvy, plnení 

na základe rámcovej dohody alebo plnenia koncesnej 

zmluvy, ak by neplatnosť zmluvy, neplatnosť rámcovej 

dohody alebo koncesnej zmluvy viedla k neprimeraným 

následkom. Za dôvod týkajúci sa všeobecného záujmu, 

ktorý si vyžaduje pokračovanie plnenia zmluvy, plnení 

na základe rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, sa 

považuje ochrana existencie širšieho obranného alebo 

bezpečnostného programu, ktorý je zásadný pre bezpeč-

nostné záujmy Slovenskej republiky. 
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telenítése indokolatlanul súlyos következményekhez ve-

zetne. Közérdekű oknak tekintendő, mely megköveteli a 

szerződés, keretmegállapodás vagy koncessziós szerző-

dés alapján keletkezett teljesítések folytatását, a tágabb 

értelemben vett védelmi vagy biztonsági program véd-

elme, mely alapvető a Szlovák Köztársaság biztonsági 

érdekei szempontjából. 

(9) Ha a bíróság végzésében érvényben hagyja szerző-

dést, koncessziós szerződést vagy keretmegállapodást, 

mert túlsúlyba kerülnek a közérdeket érintő indokok, 

melyek megkövetelik szerződést, koncessziós szerző-

dést vagy keretmegállapodást folytatását, a hivatal a 

közbeszerzőre vagy beszerzőre bírságot ró ki a 182. § 1. 

bek. a) pontja szerint, ha a jelen törvény megsértésére 

került sor az 5. bekezdés szerint. 

(10) A szerződés, koncessziós szerződés vagy keretmeg-

állapodás érvénytelenítésének indítványozására vonat-

kozó jog megszűnik, ha nem kerül érvényesítésre 

a) 30 nappal a közbeszerzés eredményének európai 

közlönyben való, jelen törvény szerinti megjelente-

tésének napját követően, és ha az eredményről szóló 

értesítő tartalmazza annak indoklását is, hogy miért 

nem jelent meg hirdetmény a közbeszerzés megindí-

tásáról, versenyfelhívásként használt értesítő, kon-

cessziós hirdetmény vagy tervpályázatról szóló hir-

detmény, 

b) hat hónapos határidőben 

1. a közbeszerzés eredményének európai köz-

lönyben való, jelen törvény szerinti megjelente-

tésének napját követően, ha az eredményről szóló 

értesítő nem tartalmazza az a) pont szerinti in-

doklást, vagy 

2. a szerződés, munkavégzési koncessziós szer-

ződés vagy keretmegállapodás megkötésének 

napjától számítva, az a) pont alatt és az első pont-

ban feltüntetett esetektől eltérő esetekben. 

(11) A jogosult személy joga a szerződés, keretmegálla-

podás vagy koncessziós szerződés részének – amellyel a 

szerződés, keret-megállapodás vagy koncessziós szerző-

dés kiegészítésére került sor – érvénytelenítésének indít-

ványozására megszűnik, ha a bíróságon nem kerül érvé-

nyesítésre hat hónapon belül attól a naptól számítva, 

amikor az európai közlönyben megjelent az értesítő a 

szerződés, keretmegállapodás vagy koncessziós szerző-

dés módosításáról. 

(12) A bírósági végzést az eljárás résztvevőinek kézbe-

sítik. A bíróság jogerős végzését a hivatalnak kézbesítik. 

(13) A 9. bekezdés szerinti bírság kivetéséről szóló eljá-

rást, attól a naptól számított egy éven belül lehet megin-

dítani, mikor a bíróság jogerős végzése hivatalnak kéz-

besítésre került. 

 

(9) Ak súd svojim rozhodnutím ponechá zmluvu, kon-

cesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v platnosti, pre-

tože existujú prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobec-

ného záujmu, ktoré si vyžadujú pokračovanie v plnení 

zmluvy, plnení koncesnej zmluvy alebo plnení na zá-

klade rámcovej dohody, úrad uloží verejnému obstará-

vateľovi alebo obstarávateľovi pokutu podľa § 182 ods. 

1 písm. a), ak bol porušený tento zákon podľa odseku 5. 

(10) Právo domáhať sa určenia neplatnosti zmluvy, kon-

cesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zaniká, ak sa ne-

uplatní 

a) do 30 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vý-

sledku verejného obstarávania v európskom vestníku 

podľa tohto zákona, ak oznámenie obsahuje aj odô-

vodnenie o neuverejnení oznámenia o vyhlásení ve-

rejného obstarávania, oznámenia použitého ako vý-

zva na súťaž, oznámenia o koncesii alebo oznámenia 

o vyhlásení súťaže návrhov, 

b) v lehote šiestich mesiacov 

1. odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku ve-

rejného obstarávania v európskom vestníku, ak 

oznámenie neobsahuje odôvodnenie podľa pís-

mena a) alebo 

2. odo dňa uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy 

na práce alebo rámcovej dohody v iných prípa-

doch ako uvedených v písmene a) a v prvom 

bode. 

(11) Právo oprávnenej osoby domáhať sa neplatnosti 

časti zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, 

ktorou došlo k zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej do-

hody alebo koncesnej zmluvy, zaniká, ak sa neuplatní na 

súde v lehote šiestich mesiacov odo dňa uverejnenia 

oznámenia o zmene zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy v európskom vestníku. 

(12) Rozhodnutie súdu sa doručuje účastníkom konania. 

Právoplatné rozhodnutie súdu sa doručuje úradu. 

(13) Konanie o uložení pokuty podľa odseku 9 možno 

začať do jedného roka odo dňa doručenia právoplatného 

rozhodnutia súdu úradu. 

 

182. § 

A közigazgatási vétségek 

  § 182 

Správne delikty 
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(1) A hivatal bírságot ró ki a közbeszerzőre vagy a be-

szerzőre, amely 

a) a szerződéses ár 5%-nak felel meg, ha elkerülte a 

szerződés, koncessziós szerződés vagy keret-megál-

lapodás megkötésének kötelezettségét a jelen tör-

vény szerint, a jelen törvényben meghatározott mó-

don vagy eljárással, 

b) a szerződéses ár 5%-nak felel meg, ha nem tartotta 

be az ajánlatok kiértékelésének kritériumait, ha az 

befolyással volt a közbeszerzés eredményére, 

c) a szerződéses árak összegének 5%-nak felel meg, 

ha a beszerzés tárgyát felosztotta annak érdekében, 

hogy elkerülje az értékhatár feletti eljárás alkalmazá-

sát, vagy értékhatár alatti beszerzés esetében, 

d) a szerződéses ár 5%-nak felel meg, ha a szerző-

dést, koncessziós szerződést vagy keretmegállapo-

dást a pályázóval vagy pályázókkal anélkül, hogy a 

kedvezmények végső felhasználóinak jegyzékébe a 

kedvezmények végső felhasználói be lennének je-

gyezve vagy anélkül, hogy az 56. § 16. bek. szerint a 

kedvezmények végső felhasználóinak jegyzékébe az 

alvállalkozó kedvezmények végső felhasználói be 

lennének jegyezve, akik a közbeszerző és a beszerző 

előtt ismertek a szerződés, koncessziós szerződés 

vagy keretmegállapodás megkötése idején, vagy 

anélkül, hogy a kedvezmények végső felhasználói-

nak jegyzékébe a kedvezmények végső felhasználói 

be lennének jegyezve a 33. § § 2. bek. vagy a 34. § 

3. bek. szerinti, ehhez a pályázóhoz vagy pályázók-

hoz tartozó személyek, 

e) a szerződéses ár 2%-nak felel meg, ha megszegte 

a 166. § 1. bek. a), b) vagy c) pontja szerinti kötele-

zettségét, és szerződés, koncessziós szerződés vagy 

keretmegállapodás megkötésére került sor, és a hiva-

talnak a szerződés, koncessziós szerződés vagy ke-

retmegállapodás megkötése előtt kifogásokat kézbe-

sítettek, 

f) 1 000 euró minden megkezdett 15 munkanapnyi, a 

166. § 1. bek. a), b) vagy c) pontja szerinti kötelezett-

ség teljesítésével való késedelemért, legfeljebb azon-

ban 12 000 euró, ha nem került sor szerződés, kon-

cessziós szerződés vagy keretmegállapodás megkö-

tésére, és hivatalnak kifogásokat kézbesítettek. 

(2) A hivatal 500 eurótól 30 000 euróig terjedő bírságot 

szab ki a közbeszerzőre vagy beszerzőre, ha 

a) megszegte valamelyik kötelezettségét a 6. § 17. 

bek. vagy 18. bek. szerint, 

b) megszegte kötelezettségét a 12. § 3. bek. szerint, 

c) megszegte kötelezettségét a 23. § 5. bek. szerint, 

d) megszegte valamelyik kötelezettségét a 24. § 1., 

2., 4. vagy 5. bek. szerint, 

e) megszegte kötelezettségét a 25. § 2. bek. szerint, 

f) megszegte valamelyik kötelezettségét a 26. § 3–6. 

vagy 7. bek. második mondata szerint, 

(1) Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstará-

vateľovi pokutu vo výške 

a) 5% zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzav-

rieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú do-

hodu podľa tohto zákona, spôsobom alebo postupom 

ustanoveným týmto zákonom, 

b) 5% zmluvnej ceny, ak nedodržal kritériá na vy-

hodnotenie ponúk, ak to malo vplyv na výsledok ve-

rejného obstarávania, 

c) 5% súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zá-

kazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadá-

vaní nadlimitnej zákazky alebo pri zadávaní podli-

mitnej zákazky, 

d) 5% zmluvnej ceny, ak uzavrel zmluvu, koncesnú 

zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo 

uchádzačmi bez toho, aby boli v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaní ich koneční užívatelia vý-

hod alebo bez toho, aby boli v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaní koneční užívatelia výhod 

subdodávateľa podľa § 56 ods. 16 známi verejnému 

obstarávateľovi alebo obstarávateľovi v čase uzavre-

tia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej do-

hody alebo bez toho, aby boli v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaní koneční užívatelia výhod 

osôb podľa § 33 ods. 2 alebo podľa § 34 ods. 3 tohto 

uchádzača alebo uchádzačov, 

e) 2% zmluvnej ceny, ak porušil povinnosť podľa § 

166 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c), došlo k uzav-

retiu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej do-

hody a úradu boli pred uzavretím zmluvy, koncesnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody doručené námietky, 

f) 1 000 eur za každých začatých 15 pracovných dní 

omeškania so splnením povinnosti podľa § 166 ods. 

1 písm. a), b) alebo písm. c), najviac však 12 000 eur, 

ak nedošlo k uzavretiu zmluvy, koncesnej zmluvy 

alebo rámcovej dohody a úradu boli doručené ná-

mietky. 

(2) Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstará-

vateľovi pokutu od 500 eur do 30 000 eur, ak 

a) porušil niektorú z povinností podľa § 6 ods. 17 

alebo ods. 18, 

b) porušil povinnosť podľa § 12 ods. 3, 

c) porušil povinnosť podľa § 23 ods. 5, 

d) porušil niektorú z povinností podľa § 24 ods. 1, 2, 

4 alebo ods. 5, 

e) porušil povinnosť podľa § 25 ods. 2, 

f) porušil niektorú z povinností podľa § 26 ods. 3 až 

6 alebo ods. 7 druhá veta, 

g) porušil povinnosť podľa § 37 ods. 2, 

h) nesplnil niektorú z povinností podľa § 38,§ 44 ods. 

9 alebo § 132 ods. 4, 

i) nevyhodnocoval splnenie podmienok účasti vo ve-

rejnom obstarávaní podľa § 40 alebo ak nevyhodno-

coval ponuky podľa § 53 a porušenie mohlo mať 
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g) megszegte kötelezettségét a 37. § 2. bek. szerint, 

h) nem teljesítette valamelyik kötelezettségét a 38. §, 

44. 9. §. bek. vagy a 132. § 4. bek. szerint, 

i) a közbeszerzésben való részvétel feltételeinek tel-

jesítését nem a 40. § szerint értékelte ki vagy ha az 

ajánlatokat nem az 53. § szerint értékelte ki és a tör-

vénysértés hatással volt vagy lehetett volna a közbe-

szerzés eredményére, 

j) megszegte valamelyik kötelezettségét a 41. § 2., 3., 

4. vagy 5. bek. szerint, 

k) megszegte valamelyik kötelezettségét a 43. § 2. 

bek. vagy a 114. § 6. bek. második mondata szerint 

és a törvényszegés hatással volt a közbeszerzés ered-

ményére, 

l) az ajánlatok kiértékelésére a 44. § 12. bek. feltün-

tetett kritériumot használta, 

m) megszegte kötelezettségét a 45. § szerint, 

n) megszegte valamelyik kötelezettségét a 46. § 3. 

bek. vagy 5. bek. szerint, 

o) megszegte kötelezettségét az 52. § 2. bek. szerint, 

p) nem teljesítette kötelezettségét az 55. § 2. bek. 

szerint, 

q) a szerződés, koncessziós szerződés vagy keret-

megállapodás megkötése során nem tartotta be az 56. 

§ 4–9. bekezdéseiben meghatározott feltételeket, 

r) keretmegállapodást kötött a 83. § 2. bek., a 99. § 

2. bek. vagy a 133. § 2. bek. ellentétben, 

s) megszegte valamelyik kötelezettségét a 114. § 3. 

bek. b) és g) pontja szerint, 

t) megszegte valamelyik kötelezettségét a 114. § 4–

6. bek. vagy 9. bek. szerint, 

u) megszegte kötelezettségét a 117. § 4. bek. szerint, 

v) megszegte valamelyik kötelezettségét a 118. § 2. 

bek. vagy 4. bek. szerint, 

w) nem teljesítette kötelezettségét a 173. § 1. bek. 

szerint, 

x) nem teljesítette a hivatal felé fennálló bejelentési 

kötelezettségét a közvetlen tárgyalásos eljárás alkal-

mazásáról a jelen törvény szerint, 

y) a megkötött szerződés, keretmegállapodás vagy 

koncessziós szerződés ellentétben áll a pályázati hát-

téranyagokkal, a koncessziós dokumentációval vagy 

a sikeres pályázó vagy pályázók által benyújtott 

ajánlattal, 

z) megváltoztatta a szerződést, keretmegállapodást 

vagy koncessziós szerződést annak időtartama alatt, 

a jelen törvénnyel ellentétben, 

aa) megsértette az átláthatóság elvét, az egyenlő bá-

násmód elvét, a megkülönböztetés-mentesség elvét 

vagy az arányosság elvét, kivéve az 1. bekezdés sze-

rinti és az a)–z) pontok szerinti közigazgatási vétsé-

geket, és ez a kihágás jelentős hatással lehetett volna 

vagy volt a közbeszerzés eredményére, 

alebo malo vplyv na výsledok verejného obstaráva-

nia, 

j) porušil niektorú z povinností podľa § 41 ods. 2, 3, 

4 alebo ods. 5, 

k) porušil niektorú z povinností podľa § 43 ods. 2 

alebo § 114 ods. 6 druhá veta a porušenie malo vplyv 

na výsledok verejného obstarávania, 

l) použil na vyhodnotenie ponúk kritérium uvedené 

v § 44 ods. 12, 

m) porušil povinnosť podľa § 45, 

n) porušil niektorú z povinností podľa § 46 ods. 3 

alebo ods. 5, 

o) porušil povinnosť podľa § 52 ods. 2, 

p) nesplnil povinnosť podľa § 55 ods. 2, 

q) pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rám-

covej dohody nedodržal podmienky ustanovené v § 

56 ods. 4 až 9, 

r) uzavrel rámcovú dohodu v rozpore s § 83 ods. 2, § 

99 ods. 2 alebo § 133 ods. 2, 

s) porušil niektorú z povinností podľa § 114 ods. 3 

písm. b) a g), 

t) porušil niektorú z povinností podľa § 114 ods. 4 až 

6 alebo ods. 9, 

u) porušil povinnosť podľa § 117 ods. 4, 

v) porušil niektorú z povinností podľa § 118 ods. 2 

alebo ods. 4, 

w) nesplnil povinnosť podľa § 173 ods. 1, 

x) nesplnil povinnosť oznámiť úradu použitie pria-

meho rokovacieho konania podľa tohto zákona, 

y) uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi, kon-

cesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, 

z) zmenil zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú 

zmluvu počas jej trvania v rozpore s týmto zákonom, 

aa) porušil princíp transparentnosti, princíp rovna-

kého zaobchádzania, princíp nediskriminácie alebo 

princíp proporcionality okrem správnych deliktov 

podľa odseku 1 a písmen a) až z) a porušenie mohlo 

mať alebo malo zásadný vplyv na výsledok verej-

ného obstarávania, 

ab) nesplnil povinnosť uloženú rozhodnutím úradu. 

(3) Úrad uloží 

a) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu 

subjektu pokutu od 1000 eur do 10 000 eur a zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, 

ak na účely preukázania splnenia podmienok účasti 

vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujem-

cov vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu 

do zoznamu hospodárskych subjektov predloží in-

formáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo po-

zmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti, 

b) uchádzačovi pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 

eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu 
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ab) nem teljesítette a hivatal határozatában előírt kö-

telezettségét. 

(3) A hivatal 

a) 1000 eurótól 10 000 euróig terjedő bírságot ró ki 

a pályázóra, érdeklődőre vagy gazdasági szereplőre, 

továbbá három évig terjedő időszakra eltiltja a köz-

beszerzésben való részvételtől, ha a közbeszerzésben 

való részvétel feltételeinek teljesítésének igazolása 

céljából, a közbeszerzés érdeklődőinek kiválasztása 

céljából vagy a gazdasági szereplők jegyzékébe tör-

ténő felvétel céljából olyan információt vagy ok-

mányt nyújtott be, amely nem valós vagy amelyet 

úgy megváltoztattak, hogy nem felel meg a valóság-

nak, 

b) 10 000 eurótól 1 000 000 euróig terjedő bírságot 

ró ki a pályázóra, továbbá három évig terjedő idő-

szakra eltiltja a közbeszerzésben való részvételtől, ha 

a kedvezmények végső felhasználóinak bejegyezte-

tési kötelezettségét nem teljesítette a kedvezmények 

végső felhasználóinak jegyzékébe és a közbeszerző-

vel vagy beszerzővel szerződést, koncessziós szerző-

dést vagy keretmegállapodást kötött, vagy a 160. § 2. 

bek. szerint a kedvezmények végső felhasználóinak, 

a kedvezmények végső felhasználóinak jegyzékébe 

történő bejegyzés céljából olyan adatot, információt, 

okmányt, dokumentumot vagy becsületbeli nyilatko-

zatot nyújtott be, amely nem valós vagy nem teljes, 

c) eltiltja a közbeszerzésben való részvételtől a pá-

lyázót, az érdeklődőt vagy a gazdasági szereplőt 

1. egy évre, ha legkevesebb három egymást kö-

vető referenciaértékelés során hússzal egyenlő 

vagy ennél kisebb osztályzatot ért el, 

2. egy évre, ha a gazdasági szereplőre a jogalkal-

mazó hatóság jogerős határozattal szankciót al-

kalmazott vagy kötelezettséget írt elő azon okból, 

hogy időben vagy egyáltalán nem, vagy megha-

tározó részében nem teljesítette a szerződésből 

fakadó jutalomfizetési vagy térítési kötelességét 

azon személlyel szemben, aki alvállalkozója volt 

a beszerzésben, melyet a beszállító a jelen tör-

vény értelmében elnyert, 

3. három évre, ha a közbeszerző vagy a beszerző 

elállt a szerződéstől, koncessziós szerződéstől 

vagy keretmegállapodástól a beszállító súlyos 

kötelességszegése miatt, 

d) egy évre eltiltja a közbeszerzésben való részvétel-

től a pályázót, érdeklődőt vagy gazdasági szereplőt, 

ha az elektronikus piactér használata során megszegi 

a jelen törvény rendelkezéseit vagy az elektronikus 

piactér üzleti feltételeit, és ezzel a közbeszerzőnek 

kárt okoz vagy magának anyagi előnyt szerez, 

e) 5 000 euró bírsággal sújtja a pályázót, érdeklődőt 

vagy gazdasági szereplőt, , ha az elektronikus piactér 

troch rokov, ak nesplnil povinnosť mať v registri ko-

nečných užívateľov výhod zapísaných konečných 

užívateľov výhod a uzavrel s verejným obstarávate-

ľom alebo obstarávateľom zmluvu, koncesnú 

zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo na účely zápisu 

konečného užívateľa výhod do registra konečných 

užívateľov výhod predložil údaj, informáciu, doklad, 

dokument alebo čestné vyhlásenie podľa § 160 ods. 

2, ktoré nie je pravdivé alebo úplné, 

c) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu 

subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na 

dobu 

1. jedného roka, ak najmenej v troch po sebe na-

sledujúcich referenciách dosiahol výslednú hod-

notiacu známku rovnú alebo nižšiu ako dvadsať, 

2. jedného roka, ak bola hospodárskemu subjektu 

právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie 

práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, 

že riadne a včas vôbec alebo v podstatnom roz-

sahu nesplnil povinnosť vyplatenia odmeny 

alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá bola 

subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej 

dodávateľovi podľa tohto zákona, 

3. troch rokov, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, 

koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo 

strany verejného obstarávateľa alebo obstaráva-

teľa z dôvodu podstatného porušenia povinností 

dodávateľa, 

d) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu 

subjektu zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na 

dobu jedného roka, ak pri využívaní elektronického 

trhoviska poruší ustanovenia tohto zákona alebo ob-

chodné podmienky elektronického trhoviska a spô-

sobí verejnému obstarávateľovi škodu alebo získa 

pre seba majetkový prospech, 

e) uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu 

subjektu pokutu do 5 000 eur, ak pri využívaní elek-

tronického trhoviska poruší ustanovenia tohto zá-

kona alebo obchodné podmienky elektronického tr-

hoviska, 

f) hospodárskemu subjektu pokutu do 500 eur, ak po-

ruší povinnosť podľa § 156 ods. 1, 

g) subdodávateľovi podľa § 56 ods. 16, osobe podľa 

§ 33 ods. 2 alebo osobe podľa § 34 ods. 3 pokutu od 

10 000 eur do 1 000 000 eur, ak nesplnila povinnosť 

mať v registri konečných užívateľov výhod zapísa-

ných konečných užívateľov výhod alebo na účely zá-

pisu konečných užívateľov výhod do registra koneč-

ných užívateľov výhod predložila údaj, informáciu, 

doklad, dokument alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie 

sú pravdivé alebo úplné, 
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használata során megszegi a jelen törvény rendelke-

zéseit vagy az elektronikus piactér üzleti feltételeit, 

f) 500 euróig terjedő bírsággal sújtja a gazdasági sze-

replőt, ha megszegi a 156. § 1. bek. szerinti kötele-

zettségét, 

g) 10 000 eurótól 1 000 000 euróig terjedő bírsággal 

sújtja az 56. § 16. bek. szerinti alvállalkozót, a 33. § 

2. bek. szerinti személyt vagy a 34. § 3. bek. szerinti 

személyt, ha a kedvezmények végső felhasználóinak 

bejegyzési kötelezettségét nem teljesítette a kedvez-

mények végső felhasználóinak jegyzékébe vagy a 

kedvezmények végső felhasználóinak, a kedvezmé-

nyek végső felhasználóinak jegyzékébe történő be-

jegyzése céljaira olyan adatot, információt, doku-

mentumot vagy becsületbeli nyilatkozatot nyújtott 

be, melyek nem valósak vagy teljesek 

h) 1000 eurótól 100 000 euróig terjedő bírsággal 

sújtja a természetes személyt vagy jogi személyt, ha 

nem teljesítette a 160. § 4. bek., 160. § 5. bek. vagy 

161. § 2. bek. szerinti kötelezettségét. 

(4) A 2. és 3. bekezdések szerinti bírságok kiszabásakor 

a hivatal főként a kötelességszegés jellegét, súlyosságát, 

módját és következményeit veszi figyelembe. Ha a köz-

beszerző vagy beszerző egy közbeszerzés keretében 

több közigazgatási vétséget is elkövet, a hivatal csak 

azért a közigazgatási vétségért szab ki bírságot, amelyi-

kért a legmagasabb összegű bírság kiszabható; ezzel 

nincs érintve a 2. bekezdés b) pontja szerinti bírság ki-

szabása. 

(5) A bírság összegének megállapítása céljaira, a szerző-

déses ár a szerződésben, keretmegállapodásban vagy 

koncessziós szerződésben, a beszerzés teljes tárgyára 

megállapított ár értendő. Ha a szerződésben, keretmeg-

állapodásban vagy koncessziós szerződésben a beszer-

zés teljes tárgyának ára nincs meghatározva, szerződéses 

ár alatt a közbeszerző vagy beszerző által megállapított 

becsült mennyiség és az egységár szorzatát értjük a tel-

jes szerződés, keretmegállapodás vagy koncessziós szer-

ződés teljes időtartama alatt. Szerződéses ár alatt a 2. be-

kezdés b) pontja szerinti bírság összegének kiszámítása 

céljaira az az ár értendő, amellyel az eredeti szerződés-

ben, eredeti keretmegállapodásban vagy eredeti kon-

cessziós szerződésben meghatározott árat megemelték. 

Ha ezzel a módszerrel nem határozható meg a szerződé-

ses ár, szerződéses ár alatt a beszerzés feltételezett értéke 

értendő. 

(6) A bírságolási eljárást attól a naptól számított egy 

éven belül lehet megindítani, amikor a hivatal a törvény-

sértésről tudomást szerzett, legkésőbb azonban attól a 

naptól számított három éven belül, mikor a törvénysér-

tésre sor került. A bírságolási eljárást olyan törvénysze-

gésért, amelyről a hivatal a szerződés megkötése után, 

az ellenőrzött tevékenységének felülvizsgálatáról szóló 

eljárásban szerzett tudomást, a hivatal határozatának 

h) fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu od 

1 000 eur do 100 000 eur, ak nesplnila niektorú z po-

vinností podľa § 160 ods. 4, § 160 ods. 5 alebo § 161 

ods. 2. 

(4) Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 2 a 3 úrad pri-

hliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky 

porušenia povinnosti. Ak sa verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ v jednom verejnom obstarávaní dopustí 

viacerých správnych deliktov, úrad uloží pokutu len za 

ten správny delikt, za ktorý možno uložiť najvyššiu po-

kutu; tým nie je dotknuté uloženie pokuty podľa odseku 

2 písm. b). 

(5) Za zmluvnú cenu sa na účely výpočtu výšky pokuty 

považuje cena určená v zmluve, v rámcovej dohode 

alebo v koncesnej zmluve za celý predmet zákazky. Ak 

sa v zmluve, v rámcovej dohode alebo v koncesnej 

zmluve neurčuje cena za celý predmet zákazky, zmluv-

nou cenou sa rozumie predpokladané množstvo určené 

verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vynáso-

bené jednotkovými cenami za celú dobu trvania zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Zmluvnou 

cenou na účely výpočtu výšky pokuty podľa odseku 2 

písm. b) sa rozumie cena, o ktorú sa zvyšuje zmluvná 

cena určená v pôvodnej zmluve, v pôvodnej rámcovej 

dohode alebo v pôvodnej koncesnej zmluve. Ak ne-

možno určiť zmluvnú cenu týmto spôsobom, zmluvnou 

cenou sa rozumie predpokladaná hodnota. 

(6) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného 

roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona, 

najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu do-

šlo. Konanie o uložení pokuty za porušenie zákona, o 

ktorom sa úrad dozvie v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy, možno začať do 

jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti roz-

hodnutia úradu. 

(7) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu. 

(8) Žaloba proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 3 písm. 

a), b), c) alebo písm. d) musí byť podaná do 10 dní odo 

dňa doručenia rozhodnutia. 

(9) Doba zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa 

odseku 3 písm. a) až d) začína plynúť právoplatnosťou 

konečného rozhodnutia. 
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jogerőre emelkedésének napjától számított egy éven be-

lül lehet megindítani. 

(7) A bírság az állami költségvetés bevételét képezi. 

(8) A hivatal 3. bekezdés a), b), c) vagy d) pontja szerinti 

határozata elleni keresetet a határozat kézhezvételének 

napjától számított 10 napon belül kell benyújtani. 

(9) A 3. bekezdés a)–d) pontja szerinti, közbeszerzésben 

való részvétel tilalmának ideje a végleges határozat jog-

erőre emelkedésétől kezd el telni. 

 

183. § 

Az eltiltott személyek nyilvántartása 

(1) Az eltiltott személyek nyilvántartása a közigazgatás 

információs rendszere, melynek üzemeltetője a hivatal. 

(2) Az eltiltott személyek nyilvántartása tartalmazza a 

közbeszerzésben való részvételtől végleges határozattal 

eltiltott személy adatait, éspedig a következőket: 

a) a személy azonosító adatai a 153. § 1. bek. a)–e) 

pontja szerinti terjedelemben, 

b) az időszak kezdete és vége, amelyre a közbeszer-

zésben való részvétel tilalma vonatkozik, 

c) a törvénysértés, amiért a közbeszerzésben való 

részvétel tilalmát kiszabták. 

(3) Az eltiltott személyek nyilvántartása nyilvánosan 

hozzáférhető a hivatal honlapján. 

(4) A hivatal törli a személyt az eltiltott személyek nyil-

vántartásából, az azt követő napon, mikor letelik az az 

idő, amelyre a közbeszerzésben való részvétel tilalma 

vonatkozott. 

 

  § 183 

Register osôb so zákazom 

(1) Register osôb so zákazom je informačný systém ve-

rejnej správy, ktorého správcom je úrad. 

(2) Register osôb so zákazom obsahuje údaje o osobe, 

ktorej bol konečným rozhodnutím uložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní, a to 

a) identifikačné údaje osoby v rozsahu podľa § 153 

ods. 1 písm. a) až e), 

b) začiatok a koniec doby, na ktorú je uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní 

c) porušenie, za ktoré sa uložil zákaz účasti vo verej-

nom obstarávaní. 

(3) Register osôb so zákazom je verejne prístupný na 

webovom sídle úradu. 

(4) Úrad vyčiarkne osobu z registra osôb so zákazom 

deň nasledujúci po dni uplynutia doby, na ktorú bol ulo-

žený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

ÖTÖDIK FEJEZET 

Gazdasági versenynek kitett tevékenység 

 

184. § 

Eljárás a 9. § 3–9. bek. szerinti  

tevékenységek elbírálása során 

(1) Ha megalapozottan feltételezhető, hogy a 9. § 3–9. 

bekezdésekben feltüntetett tevékenységek valamelyike 

közvetlen gazdasági versenynek van kitéve a korlátlan 

hozzáférésű piacon, az államigazgatás hatáskörrel ren-

delkező szerve a hivatal közvetítésével, vagy a beszerző 

kérvényt nyújthat be az Európai Bizottságnak határozat-

hozatal céljából az ügyben. 

(2) Az 1. bekezdés szerinti határozathozatali kérvény-

ben fel kell tüntetni az összes lényeges tényt, főként a 

jogszabályi előírásokra, a közigazgatási szervek dönté-

seire vonatkozókat, vagy annak megítélésével össze-

függő megállapodásokat, hogy az érintett, a 9. § 3–9. be-

kezdésében feltüntetett tevékenység közvetlen gazda-

sági versenynek van-e kitéve a korlátlan hozzáférésű pi-

acon. 

(3) A hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv köte-

les a 9. § 3–9. bekezdésekben felsorolt tevékenységek 

  PIATA HLAVA 

Činnosť vystavená hospodárskej súťaži 

 

§ 184 

Postup pri posudzovaní činnosti  

podľa § 9 ods. 3 až 9 

(1) Ak existuje odôvodnený predpoklad, že niektorá z 

činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 je priamo vystavená 

hospodárskej súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený 

prístup, môže podať vecne príslušný orgán štátnej 

správy prostredníctvom úradu alebo obstarávateľ žia-

dosť o rozhodnutie v tejto veci Európskej komisii. 

(2) V žiadosti o rozhodnutie podľa odseku 1 sa uvedú 

všetky podstatné skutočnosti týkajúce sa najmä práv-

nych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov alebo 

dohôd súvisiacich s posúdením, či je príslušná činnosť 

uvedená v § 9 ods. 3 až 9 priamo vystavená hospodárskej 

súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup. 

(3) Vecne príslušný orgán štátnej správy je povinný v 

prípade požiadavky obstarávateľa vykonávajúceho nie-

ktorú činnosť uvedenú v § 9 ods. 3 až 9 alebo v prípade 

požiadavky Európskej komisie posúdiť, či vo vzťahu k 

tejto činnosti existuje odôvodnený predpoklad podľa od-

seku 1. 
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valamelyikét végző beszerző kérése esetén, vagy az Eu-

rópai Bizottság kérésére elbírálni, hogy ezen tevékeny-

ség vonatkozásában fennáll-e az 1. bekezdés szerinti 

megalapozott feltételezés. 

(4) Ha a határozathozatali kérvényt a beszerző nyújtja 

be, a kérvény másolatát haladéktalanul elküldi a hivatal-

nak és a hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv-

nek. 

(5) A beszerző nem a jelen törvény rendelkezései szerint 

jár el a 9. § 3–9. bekezdésekben felsorolt tevékenységek-

kel összefüggő beszerzés, tervpályázat és koncesszió 

meghirdetése során az Európai Bizottság határozatának 

hatályba lésének napjától, melynek alapján a 9. § 3–9. 

bekezdéseiben felsorolt tevékenység kivételt kapott a je-

len törvény hatálya alól, vagy az ilyen határozat kiadása 

határidejének leteltét követő naptól, amennyiben az Eu-

rópai Bizottság nem hozott döntést határidőn belül. 

 

 

(4) Ak žiadosť o rozhodnutie podáva obstarávateľ, zašle 

bezodkladne kópiu žiadosti úradu a vecne príslušnému 

orgánu štátnej správy. 

(5) Obstarávateľ nepostupuje podľa tohto zákona pri za-

dávaní zákazky, súťaže návrhov a koncesie súvisiacej s 

činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 odo dňa účinnosti roz-

hodnutia Európskej komisie, na ktorého základe je čin-

nosť podľa § 9 ods. 3 až 9 vyňatá z pôsobnosti tohto zá-

kona alebo odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty 

ustanovenej na vydanie takéhoto rozhodnutia, ak Európ-

ska komisia v tejto lehote nerozhodla. 

 

 

HETEDIK RÉSZ 

Záró rendelkezések  

 

185. § 

Az eljárás 

(1) Az általános közigazgatási eljárási szabályzat75) nem 

vonatkozik a jelen törvény szerinti eljárásokra, kivéve a 

151. §, 154. §, 156. § 6. bek., 158. § 2. bek. első mon-

data, 162. § 1. bek., 182. § szerinti eljárásokat és az 

ügyészi óvást. 

(2) A 169. § 1–4. bek., 177–179. § szerinti eljárásokra 

az általános közigazgatási eljárási szabályzat75) vonatko-

zik, ha a jelen törvény másként nem rendelkezik, miköz-

ben nem alkalmazandók az általános közigazgatási eljá-

rási szabályzat következő paragrafusai: 14. §, 18. §, 19. 

§, 23. §, 28–30. §, 32. § 1. bek., 36. §, 49. §, 50. §, 60. § 

és 71–80. §. 

 

  SIEDMA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

 

§ 185 

Konanie 

(1) Všeobecný predpis o správnom konaní75) sa nevzťa-

huje na konania podľa tohto zákona, okrem konania 

podľa § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej vety, 

§ 162 ods. 1, § 182 a o proteste prokurátora. 

(2) Na konanie podľa § 169 ods. 1 až 4, § 177 až 179 sa 

vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,75) ak 

tento zákon neustanovuje inak, pričom sa nepoužijú § 

14, § 18, § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 36, § 49, 

§ 50, § 60 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správ-

nom konaní. 

 

186. § 

Felhatalmazó rendelkezések 

(1) A közbeszerzésben használatos értesítések részleteit 

és tartalmát, melyeket az európai közlönyben és a köz-

lönyben való megjelentetés céljából a kiadóhivatalnak 

és a hivatalnak küldenek el, továbbá a hivatalnak, a köz-

lönyben való megjelentetés céljából elküldött értesítések 

és információk részleteit és tartalmát általános érvényű 

jogszabály határozza meg, melyet a hivatal ad ki. 

(2) Az egységes európai dokumentum részleteit és tar-

talmát általános érvényű jogszabály határozza meg, me-

lyet a hivatal ad ki. 

(3) A műépítészeti, területtervezési és építőmérnöki 

tervpályázatok fajtáival kapcsolatos, valamint a ver-

  § 186 

Splnomocňovacie ustanovenia 

(1) Podrobnosti o oznámeniach používaných vo verej-

nom obstarávaní a posielaných publikačnému úradu a 

úradu na uverejnenie v európskom vestníku a vestníku a 

o ich obsahu, podrobnosti o oznámeniach a informá-

ciách posielaných úradu na uverejnenie vo vestníku a o 

ich obsahu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, 

ktorý vydá úrad. 

(2) Podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a 

jeho obsahu ustanoví všeobecne záväzný právny pred-

pis, ktorý vydá úrad. 

(3) Podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti ar-

chitektúry, územného plánovania a stavebného inžinier-

stva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty 
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senyfeltételek tartalmának és a bírálóbizottság tevékeny-

ségének részleteit általános érvényű jogszabály hatá-

rozza meg, melyet a hivatal ad ki. 

(4) A referencia elkészítésének céljára szolgáló végső 

értékelő osztályzat kiszámítása módjának részleteit álta-

lános érvényű jogszabály határozza meg, melyet a hiva-

tal ad ki. 

(5) Az elektronikus árverés megvalósítására szolgáló 

rendszer minősítési/hitelesítési eljárásának részleteit ál-

talános érvényű jogszabály határozza meg, melyet a hi-

vatal ad ki. 

 

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 

úrad. 

(4) Podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotia-

cej známky na účely vyhotovenia referencie ustanoví 

všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. 

(5) Podrobnosti o postupe certifikácie systémov na us-

kutočnenie elektronickej aukcie ustanoví všeobecne zá-

väzný právny predpis, ktorý vydá úrad. 

 

187. § 

Átmeneti rendelkezések 

(1) A beszerzés meghirdetésének eljárását és a koncesz-

szió meghirdetésének eljárását, melyek esetében a köz-

beszerzési felhívást, a pályázati felhívásként használt 

hirdetményt vagy a pályázati felhívást 2016. április 17-

ig küldték el közzétételre, 2016. április 17-ig hatályos 

előírások szerint kell befejezni. 

(2) A beszerzés meghirdetésének eljárását, melyet iga-

zolhatóan 2016. április 17-ig kezdtek meg, és melyek 

esetében a 2016. április 17-ig hatályos előírások szerint 

nem követelték meg a közbeszerzési felhívást, a pályá-

zati felhívásként használt hirdetményt vagy pályázati 

felhívást a 2016. április 17-ig hatályos előírások szerint 

kell befejezni. 

(3) Az eljárásban, melyet a hivatal 2016. április 17-ig 

kezdett meg, a 2016. április 17-ig hatályos előírások sze-

rint kell eljárni. 

(4) Az eljárásban, melyet a hivatal 2016. április 17. után 

kezd meg és az 1. és 2. bekezdések szerinti közbeszer-

zésekre vonatkozik, a 2016. április 17-ig hatályos előírá-

sok szerint kell eljárni. 

(5) A közbeszerző és beszerző az 1. és 2. bekezdések 

szerinti közbeszerzésekre vonatkozó felülvizsgálati eljá-

rásban a 2016. április 17-ig hatályos előírások szerint jár 

el. 

(6) Ha a referenciát 2014. március 1-je előtt készítették, 

a 34. § 1. bek. a) és b) pontja szerinti részvételi feltétel 

teljesítését, ha a megrendelő közbeszerző vagy beszerző 

volt, a közbeszerző vagy beszerző által ellenjegyzett tel-

jesítésigazolással lehet bizonyítani. 

(7) A vállalkozók jegyzékébe a 2016. április 17-ig hatá-

lyos előírások szerint végrehajtott bejegyzés a gazdasági 

szereplők jegyzékébe történő bejegyzésnek minősül, a 

bejegyzett adatok terjedelmében. 

(8) A kommunikáció és az információcsere a közbeszer-

zésben 2017. március 31-ig írásban is megvalósulhat, a 

posta, más kézbesítő, fax vagy 20. § 1. bek. szerinti 

elektronikus eszközök segítségével, vagy ezek kombiná-

ciójával, kivéve a 15. § 6. bek., 50. §, 54. § és 58. §, to-

vábbá a közbeszerzésben használatos értesítések és in-

formációk küldését a jelen törvény szerint, közzététel 

  § 187 

Prechodné ustanovenia 

(1) Postup zadávania zákazky a postup zadávania kon-

cesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž 

alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverej-

nenie do 17. apríla 2016, sa dokončia podľa predpisov 

účinných do 17. apríla 2016. 

(2) Postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 

17. apríla 2016, pri ktorom sa podľa predpisov účinných 

do 17. apríla 2016 nevyžadovalo oznámenie o vyhlásení 

verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva 

na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk sa dokončí 

podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016. 

(3) V konaní, ktoré začal úrad do 17. apríla 2016, sa po-

stupuje podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016. 

(4) V konaní, ktoré začne úrad po 17. apríli 2016 a vzťa-

huje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 a 2, sa 

postupuje podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016. 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v revíznom po-

stupe pri verejnom obstarávaní podľa odsekov 1 a 2 po-

stupujú podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016. 

(6) Ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, 

splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a 

b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obsta-

rávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrde-

ným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. 

(7) Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa 

predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do 

zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísa-

ných skutočností. 

(8) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom ob-

starávaní sa do 31. marca 2017 môže uskutočňovať pí-

somne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, fa-

xom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 alebo ich kombiná-

ciou okrem § 15 ods. 6, § 50,§ 54 a § 58, posielania ozná-

mení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií 

podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu 

a úradu a uverejňovania informácií a dokumentov v pro-

file. 

(9) Predseda úradu zvolený do funkcie podľa zákona 

účinného do 17. apríla 2016 je predsedom úradu podľa 
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céljából, a kiadóhivatalnak és a hivatalnak, valamint az 

információk és dokumentumok profilban való közzété-

telét. 

(9) A hivatal elnöke, akit a 2016. április 17-ig hatályos 

törvény szerint választottak meg tisztségébe, a hivatal 

elnökének számít a jelen törvény szerint; ezzel nincs 

érintve a hivatali idejének múlása. 

(10) A hivatal alelnöke, akit a 2016. április 17-ig hatá-

lyos törvény szerint neveztek ki tisztségébe, a hivatal al-

elnökének számít a jelen törvény szerint; ezzel nincs 

érintve a hivatali idejének múlása. 

(11) A tanács tagja, akit a 2016. április 17-ig hatályos 

törvény szerint neveztek ki tisztségébe, a tanács tagjának 

számít a jelen törvény szerint; ezzel nincs érintve a hiva-

tali idejének múlása. 

 

tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funk-

čného obdobia. 

(10) Podpredseda úradu vymenovaný do funkcie podľa 

zákona účinného do 17. apríla 2016 je podpredsedom 

úradu podľa tohto zákona; týmto nie je dotknuté plynutie 

jeho funkčného obdobia. 

(11) Člen rady vymenovaný do funkcie podľa zákona 

účinného do 17. apríla 2016 je členom rady podľa tohto 

zákona; týmto nie je dotknuté plynutie jeho funkčného 

obdobia. 

 

188. § 

A jelen törvénnyel átvételre kerülnek az Európai Unió 

kötelező jogi aktusai a 6. sz. melléklet szerint. 

 

  § 188 

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Eu-

rópskej únie uvedené v prílohe č. 6. 

 

189. § 

Megszüntető rendelkezések 

Megszüntetésre kerül: 

1. A Tt. 25/2006. sz. törvényének I. cikkelye, a közbe-

szerzésről, valamint némely törvények módosításáról és 

kiegészítéséről, módosítva a Tt. 282/2006. sz. törvényé-

vel, a Tt. 102/2007. sz. törvényével, a Tt. 232/2008. sz. 

törvényével, a Tt. 442/2008. sz. törvényével, a Tt. 

213/2009. sz. törvényével, a Tt. 289/2009. sz. törvényé-

vel, a Tt. 402/2009. sz. törvényével, a Tt. 503/2009. sz. 

törvényével, a Tt. 73/2010. sz. törvényével, a Tt. 

129/2010. sz. törvényével, a Tt. 58/2011. sz. törvényé-

vel, a Tt. 158/2011. sz. törvényével, a Tt. 182/2011. sz. 

törvényével, a Tt. 223/2011. sz. törvényével, a Tt. 

231/2011. sz. törvényével, a Tt. 348/2011. sz. törvényé-

vel, a Tt. 550/2011. sz. törvényével, a Tt. 91/2012. sz. 

törvényével, a Tt. 28/2013. sz. törvényével, a Tt. 

95/2013. sz. törvényével, a Tt. 180/2013. sz. törvényé-

vel, a Tt. 34/2014. sz. törvényével, a Tt. 13/2015. sz. tör-

vényével, a Tt. 31/2015. sz. törvényével, a Tt. 87/2015. 

sz. törvényével, a Tt. 252/2015. sz. törvényével a Tt. 

343/2015. sz. törvényével. 

2. A Közbeszerzési Hivatal 158/2006. sz. rendelete, 

mellyel meghatározzák a műépítészeti, területtervezési 

és építőmérnöki tervpályázatok fajtáival kapcsolatos, 

valamint a versenyfeltételek tartalmának és a bírálóbi-

zottság tevékenységének részleteket. 

3. A Közbeszerzési Hivatal 407/2011. sz. rendelete, a 

strukturált adatok formájának részleteiről, melyek lehe-

tővé teszik azok további automatizált feldolgozását. 

4. A Közbeszerzési Hivatal 171/2013. sz. rendelete, 

mellyel meghatározzák a közbeszerzésben használatos 

értesítések részleteit és tartalmát. 

  § 189 

Zrušovacie ustanovenia 

Zrušujú sa: 

1. Čl. I zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 

232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 

213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 

402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 

73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 

58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 

182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 

231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 

550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 

28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 

180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 

13/2015 Z. z., zákona č. 31/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 

Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z. a zákona č. 343/2015 Z. 

z. 

2. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 158/2006 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží 

návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a 

stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok 

a o činnosti poroty. 

3. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 407/2011 

Z. z. o podrobnostiach o podobe štruktúrovaných úda-

jov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracova-

nie. 

4. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2013 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach 

používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu. 
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5. A Közbeszerzési Hivatal 173/2013. sz. rendelete, 

mellyel meghatározzák az elektronikus árverés megva-

lósítására szolgáló rendszer minősítési eljárásának rész-

leteit. 

6. A Közbeszerzési Hivatal 174/2013. sz. rendelete, 

mellyel meghatározzák a közbeszerzési dokumentumok, 

eljárások és tevékenységek minősítési eljárásának rész-

leteit. 

7. A Közbeszerzési Hivatal 11/2014. sz. rendelete, mely 

meghatározzák az értékhatár feletti beszerzésre vonat-

kozó értékhatárt. 

8. A Közbeszerzési Hivatal 51/2014. sz. rendelete, mely-

lyel meghatározzák a szerződés, koncessziós szerződés 

és keretmegállapodás teljesítése értékelésének, módjá-

nak és minőségének részleteit és a végső értékelő osz-

tályzat kiszámításának módját. 

 

 

5. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 173/2013 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certi-

fikácie systémov slúžiacich na uskutočnenie elektronic-

kých aukcií. 

6. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 174/2013 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certi-

fikácie dokumentov, postupov a činností vo verejnom 

obstarávaní. 

7. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2014 

Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku. 

8. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 51/2014 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení, 

spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a 

rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodno-

tiacej známky. 

 

 

V. cikkely 

A jelen törvény a kihirdetésének napján lép hatályba, ki-

véve a IV. cikkely első pontját, amely 2016. január 1-jén 

lép hatályba és kivéve az I-III. cikkelyeket, melyek 

2016. április 18-án lépnek hatályba. 

 

 

Andrej Kiska s. k. 

Peter Pellegrini s. k. 

Robert Fico s. k. 

 

  Čl. V 

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, 

okrem prvého bodu v čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. 

januára 2016 a okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účin-

nosť 18. apríla 2016. 

 

 

Andrej Kiska v. r. 

Peter Pellegrini v. r. 

Robert Fico v. r. 

 

_______________________ 

1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 346. 

cikkelye. 

2) Az Európai Parlament és a Tanács 2195/2002. sz. 

irányelve (2002. november 5.) a Közös Közbeszerzési 

Szójegyzékről (CVP), a hatályos rendelkezések, 1. sz. 

melléklete (H. K. EK L 340, 2002. 12. 16.). 

3) Például a Tt. többször módosított, 483/2001. sz. tör-

vényének 5. §, a bankokról, valamint némely törvények 

módosításáról és kiegészítéséről, a Tt. többször módosí-

tott, 566/2001. sz. törvényének 8. §, az értékpapírokról 

és a befektetési szolgáltatásokról, valamint némely tör-

vények módosításáról és kiegészítéséről (értékpapírtör-

vény). 

4) Például a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 

többször módosított, 566/1992. sz. törvénye, a Szlovák 

Nemzeti Bankról. 

5) Például az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

127-141. cikkelye és 282-284. cikkelye, Jegyzőkönyv a 

Központi Bankok Európai Rendszeréről és az Európai 

Központi Bank alapokmányáról (H. K. EU C 321E, 

2006. 12. 29.). 

6) A Tt. többször módosított, 351/2011. sz. törvénye az 

elektronikus kommunikációról. 

  _______________________ 

1) Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

2) Príloha č. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoloč-

nom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. ES L 340, 16. 

12. 2002) v platnom znení. 

3) Napríklad § 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov, § 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných 

papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v 

znení neskorších predpisov. 

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení ne-

skorších predpisov. 

5) Napríklad čl. 127 až čl. 141 a čl. 282 až čl. 284 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Protokol o štatúte 

Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej cen-

trálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006). 

6) Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komuniká-

ciách v znení neskorších predpisov. 

7) § 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

432/2013 Z. z. 
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7) A Tt. 513/2009. sz. törvényének 2. §, a vasúti közle-

kedésről, valamint némely törvények módosításáról és 

kiegészítéséről, módosítva a Tt. 432/2013. sz. törvényé-

vel. 

8) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának többször 

módosított, 46/1993. sz. törvénye a Szlovák Információs 

Szolgálatról. 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának többször 

módosított, 198/1994. sz. törvénye a Katonai Hírszer-

zésről. 

9) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának többször 

módosított, 171/1993. sz. törvénye a Rendőri testületről. 

10) Az Európai Parlament és a Tanács (EK) 1008/2008. 

sz. rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a 

légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályok-

ról (átdolgozott változat) (H. K. EU L 293, 2008. 10. 

31.). 

11) Az Európai Parlament és a Tanács (EK) 1370/2007. 

sz. rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti sze-

mélyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 

1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatá-

lyon kívül helyezéséről (H. K. EU L 315, 2007. 12. 3.). 

12) A Tt. többször módosított, 254/1998. sz. törvényé-

nek 10. § 5. bek., a közmunkákról. 

13) A Tt. többször módosított, 24/2006. sz. törvényének 

13. § 4. bek. és 36. § 2. bek., a környezeti hatásvizsgá-

latról, valamint némely törvények módosításáról és ki-

egészítéséről. 

14) A Tt. többször módosított, 305/2005. sz. törvényé-

nek 52. § 1. bek. és 53. § 4. bek., a gyermekek szociális 

jogi védelméről és a szociális gondnokságról, valamint 

némely törvények módosításáról és kiegészítéséről. 

15) A Tt. többször módosított, 206/2009. sz. törvénye 3, 

§ 1. és 2. bek., a múzeumokról és galériákról, valamint a 

kulturális értékű tárgyak védelméről, továbbá a Szlovák 

Nemzeti Tanács többször módosított, 372/1990. számú, 

szabálysértésekről szóló törvényének módosításáról. 

16) A Tt. 206/2009. sz. törvényének 2. § 2. bek. 

17) A Tt. 185/2015. sz. törvénye, a szerzői jogi törvény. 

18) A Szlovák Nemzeti Tanács 4/1958. sz. törvényének 

5. §, a népművészeti termelésről és a művészeti mester-

ségekről. 

19) A Szlovák Nemzeti Tanács 4/1958. sz. törvényének 

6. §. 

20) A Tt. 324/2011.sz. törvényének 3. § 2. bek. 

21) A Tt. 251/2012. sz. törvényének 2. § b) pontjának 

28. alpontja, az energetikáról, valamint némely törvé-

nyek módosításáról és kiegészítéséről. 

22) A Tt. 61/2015. sz. törvényének 16. §, a szakképzés-

ről és szakmai felkészülésről, valamint némely törvé-

nyek módosításáról és kiegészítéséről. 

23) Például a Tt. 305/2013. sz. törvényének 9.a §, a köz-

hatalmi szervek hatáskörének elektronikus formában 

8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení 

neskorších predpisov. 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 

Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších 

predpisov. 

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 

predpisov. 

10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravid-

lách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spolo-

čenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 

2008). 

11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom 

záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým 

sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 

1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007). 

12) § 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov. 

13) § 13 ods. 4 a § 36 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov. 

14) § 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov. 

15) § 3 ods.1 a 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a 

o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

16) § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. 

17) Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 

18) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Sb. 

n. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých re-

meslách. 

19) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Sb. 

n. SNR. 

20) § 3 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z.z. 

21) § 2 písm. b) bod 28 zákona č. 251/2012 Z. z. o ener-

getike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

22) § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

23) Napríklad § 9a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektro-

nickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z. 

24) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územ-

ných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 

neskorších predpisov. 
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történő gyakorlásáról, valamint némely törvények mó-

dosításáról és kiegészítéséről (e-Government törvény) 

módosítva a Tt. 273/2015. sz. törvényével. 

24) A Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított, 

369/1990. sz. törvénye a községi önkormányzatokról. 

A Tt. többször módosított, 302/2001. sz. törvénye a na-

gyobb területi egységek önkormányzatáról (törvény az 

önkormányzati megyékről). 

25) A Tt. többször módosított, 326/2005. sz. törvénye az 

erdőkről. 

26) Például a Tt. többször módosított, 469/2002. sz. tör-

vénye, a termékek környezetvédelmi jelöléséről. 

27) A Tt. 215/2004. sz. törvényének 2. § a) pontja, a mi-

nősített adatok védelméről, valamint némely törvények 

módosításáról és kiegészítéséről. 

28) Például az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

1305/2013. sz. rendelete (2013. december 17.) az Euró-

pai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 

nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 

1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezé-

séről (H. K. EU L 347, 2013. 12. 20.), a hatályos válto-

zatban, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

1308/2013 sz. rendelete (2013. december 17.) a mező-

gazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozá-

sáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK 

és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül he-

lyezéséről, (H. K. EU L 347, 2013. 12. 20.), a hatályos 

változatban. 

29) Például az EU 1305/2013 sz. rendelete, a hatályos 

változatban, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

508/2014 sz. rendelete (2014. május 15.) az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 

2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 

791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 

1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (H. K. EU L 149, 2014. 5. 

20.), a hatályos változatban. 

29a) A Tt. többször módosított, 561/2007. sz. törvénye, 

a beruházási támogatásról, valamint némely törvények 

módosításáról és kiegészítéséről. 

30) Például a Tt. többször módosított, 514/2009. sz. tör-

vényének 36. §, a vasúti közlekedésről, és a Tt. 56/2012. 

sz. törvényének 41., 43. és 44. §, a közúti közlekedésről. 

31) A Tt. 324/2011. sz. törvényének 2. §, a postai szol-

gáltatásokról, valamint némely törvények módosításáról 

és kiegészítéséről. 

32) A Tt. 324/2011. sz. törvényének 5. §. 

33) A Tt. 297/2008. sz. törvényének 9. § f) pontja, a bűn-

cselekményekből származó jövedelmek legalizálása el-

leni védelemről és a terrorizmus finanszírozása elleni 

védelemről, valamint némely törvények módosításáról 

és kiegészítéséről. 

25) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 

predpisov. 

26) Napríklad zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentál-

nom označovaní výrobkov v znení neskorších predpi-

sov. 

27) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane uta-

jovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

28) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o pod-

pore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho po-

ľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a 

o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ 

L 347, 20.12.2013) v platnom znení, nariadenie Európ-

skeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. de-

cembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia tr-

hov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zru-

šujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, 

(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 

20. 12. 2013) v platnom znení. 

29) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom 

znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a 

rybárskom Fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady 

(ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 

a (ES) č.791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014) 

v platnom znení. 

29a) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov. 

30) Napríklad § 36 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave 

na dráhach v znení neskorších predpisov, § 41, 43 a 44 

zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. 

31) § 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

32) § 5 zákona č. 324/2011 Z. z. 

33) § 9 písm. f) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred 

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 

financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpisov. 

34) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a in-

vestičných službách a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších 

predpisov. 

35) § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpi-

sov. 

36) § 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systé-

moch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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34) A Tt. többször módosított, 566/2001. sz. törvénye, 

az értékpapírokról és a befektetési szolgáltatásokról, va-

lamint némely törvények módosításáról és kiegészítésé-

ről (értékpapírtörvény). 

35) A Tt. többször módosított, 211/2000. sz. törvényé-

nek 5.a §, az információkhoz való szabad hozzáférésről, 

valamint némely törvények módosításáról és kiegészíté-

séről (az információ-szabadságról szóló törvény). 

36) A Tt. többször módosított, 275/2006. sz. törvényé-

nek 7. §, a közigazgatás információs rendszereiről, vala-

mint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről. 

37) A Tt. többször módosított, 215/2002. sz. törvényé-

nek 3. §, az elektronikus aláírásról, valamint némely tör-

vények módosításáról és kiegészítéséről. 

38) A Tt. 215/2002. sz. törvényének 3.a §, módosítva a 

Tt. 305/2013. sz. törvényével. 

39) Például az Európai Parlament és a Tanács (EK) 

1082/2006 sz. rendelete (2006. július 5.) az Európai Te-

rületi Együttműködési Csoportosulásról (ETECS) (H. K. 

EU L 210, 2006. 7. 31.), a hatályos változatban. 

40) Például a Szerződés az Európai Unióról, az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés. 

41) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. 

cikkelye. 

42) Például a Kereskedelmi Törvénykönyv, a Polgári 

Törvénykönyv. 

43) A Bizottság 2009. október 16-i határozata, az egy-

ablakos ügyintézési pontokon keresztül elektronikus 

eszközökkel történő teljesítését lehetővé tevő rendelke-

zések meghatározásáról, az Európai Parlament és a Ta-

nács 2006/123/EK sz., a belső piac szolgáltatásairól 

szóló irányelve szerint (2009/767/EK) (H. K. EU L 274, 

2009. 10. 20.), a hatályos változatban. 

44) A Bizottság 2011. február 25-i határozata, amely 

meghatározza az illetékes szervek által elektronikusan 

aláírt dokumentumok határokon átnyúló feldolgozásá-

nak minimális követelményeit, az Európai Parlament és 

a Tanács 2006/123/EK sz., a belső piac szolgáltatásairól 

szóló irányelvével összhangban (2011/130/EU) (H. K. 

EU L 53, 2011. 2. 26.), a hatályos változatban. 

45) A 2011/130/EU határozat 1. cikkelyének 2. bek., a 

hatályos változatban. 

46) A Tt. többször módosított, 211/2000. sz. törvénye. 

47) Például a Munka Törvénykönyve, a Tt. többször mó-

dosított, 82/2005. sz. törvénye az illegális munkáról és 

az illegális alkalmazásról, valamint némely törvények 

módosításáról és kiegészítéséről, a Tt. többször módosí-

tott, 223/2001. sz. törvénye a hulladékokról, valamint 

némely törvények módosításáról és kiegészítéséről, a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1948. évi, 87. sz. 

egyezménye, az egyesülési szabadságról és a szervezke-

dési jog védelméről (a szövetségi külügyminisztérium 

489/1990. sz. hirdetménye), a Nemzetközi Munkaügyi 

37) § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom pod-

pise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

38) § 3a zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 

305/2013 Z. z. 

39) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom 

zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 

31.7.2006) v platnom znení. 

40) Napríklad Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fun-

govaní Európskej únie. 

41) Čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

42) Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákon-

ník. 

43) Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2009, ktorým 

sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektro-

nickými spôsobmi prostredníctvom miest jednotného 

kontaktu podľa smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu 

(2009/767/ES) (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom 

znení. 

44) Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2011, ktorým 

sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné 

spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných prí-

slušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parla-

mentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom 

trhu (2011/130/EÚ) (Ú. v. EÚ L 53, 26. 2. 2011) v plat-

nom znení. 

45) Čl. 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ v platnom 

znení. 

46) Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

47) Napríklad Zákonník práce, zákon č. 82/2005 Z. z. o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-

pisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov, Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slo-

bode združovania a ochrane práva organizovať sa č. 87 

z roku 1948 (oznámenie FMZV č. 489/1990 Zb.), Doho-

vor Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad 

práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z 

roku 1949 (oznámenie FMZV č. 470/1990 Zb.), Doho-

vor Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo 

povinnej práci č. 29 z roku 1930 (oznámenie FMZV č. 

506/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie 

práce o zrušení nútenej práce č. 105 z roku 1957 (ozná-

menie FMZV č. 340/1998 Z. z.), Dohovor Medzinárod-

nej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do 

zamestnania č. 138 z roku (oznámenie FMZV č. 

341/1998 Z. z.), Dohovor o diskriminácii v zamestnaní 

a povolaní č. 111 z roku 1958 (oznámenie FMZV č. 

465/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie 

práce o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a 
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Szervezet 1949. évi, 98. sz. egyezménye, a szervezke-

dési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazá-

sáról (a szövetségi külügyminisztérium 470/1990 sz. hir-

detménye), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1930. 

évi, 29. sz. egyezménye, a kényszermunka és a kötelező 

munkavégzés tilalmáról (a szövetségi külügyminiszté-

rium 506/1990 sz. hirdetménye), a Nemzetközi Munka-

ügyi Szervezet 1957. évi, 105. sz. egyezménye, a kény-

szermunka eltörléséről (a szövetségi külügyminiszté-

rium 340/1998 sz. hirdetménye), a Nemzetközi Munka-

ügyi Szervezet 138. sz. egyezménye, az alkalmazható-

ság alsó korhatáráról (a szövetségi külügyminisztérium 

341/1998 sz. hirdetménye), az 1958. évi, 111. sz. Egyez-

mény a foglalkoztatásból és foglalkozásból eredő hátrá-

nyos megkülönböztetésről (a szövetségi külügyminisz-

térium 465/1990 sz. hirdetménye), a Nemzetközi Mun-

kaügyi Szervezet 1951. évi, 100. sz. egyezménye, a férfi 

és női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó 

egyenlő díjazásáról (a szövetségi külügyminisztérium 

450/1990 sz. hirdetménye), a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet 1999. évi, 182. sz. egyezménye, a gyermek-

munka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámo-

lására irányuló azonnali lépésekről (az SZK külügymi-

nisztériumának 38/2001 sz. hirdetménye), az ózonréteg 

védelméről szóló Bécsi Egyezmény (az SZK külügymi-

nisztériumának 53/1994. sz. hirdetménye), az ózonréte-

get lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv 

(az SZK külügyminisztériumának 53/1994. sz. hirdet-

ménye), a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő 

szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló 

Bázeli Egyezmény (az 53/1994. sz. hirdetmény), a kör-

nyezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anya-

gokról szóló Stockholmi Egyezmény (az SZK külügy-

minisztériumának 593/2004. sz. hirdetménye), az egyes 

veszélyes vegyi anyagok és készítmények előzetes tájé-

koztatáson alapuló behozatalára és kivitelére vonatkozó 

előzetes jóváhagyásának megadásáról szóló Rotterdami 

Egyezmény (az SZK külügyminisztériumának 

280/2007. sz. hirdetménye). 

48) Például a Tt. 586/2003. sz. törvényének 27. §, az 

ügyvédekről, valamint a Tt. többször módosított, 

455/1991. sz. a kisvállalkozói tevékenységről (vállalko-

zói törvény) szóló törvényének módosításáról és kiegé-

szítéséről, a Tt. 540/2007. sz. törvényének 25. § 4. bek., 

a könyvvizsgálókról, könyvvizsgálatról és a könyvvizs-

gálat feletti felügyelet végrehajtásáról, valamint a Tt. 

többször módosított, 431/2002. sz. számvitelről szóló 

törvényének módosításáról és kiegészítéséről. 

49) Az Európai Parlament és a Tanács (EK) 1221/2009. 

sz. rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a 

közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 

rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 

761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 

žien za prácu rovnakej hodnoty č. 100 z roku 1951 

(oznámenie FMZV č. 450/1990 Zb.), Dohovor Medzi-

národnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých 

opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej 

práce č. 182 z roku 1999 (oznámenie MZV SR č. 

38/2001 Z. z.), Viedenský dohovor o ochrane ozónovej 

vrstvy (oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z. z.), Montre-

alský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu 

(oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z. z.), Bazilejský do-

hovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez 

hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 

53/1994 Z. z.), Štokholmský dohovor o perzistentných 

organických látkach (oznámenie MZV SR č. 593/2004 

Z. z.), Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného 

súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz 

vybraných nebezpečných chemických látok a príprav-

kov (oznámenie MZV SR č. 280/2007 Z. z.). 

48) Napríklad § 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnos-

tenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ne-

skorších predpisov, § 25 ods. 4 zákona č. 540/2007 Z. z. 

o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o 

zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. 

49) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti 

organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne 

manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje naria-

denie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 

2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 

2009) v platnom znení. 

50) Napríklad § 829 Občianskeho zákonníka, § 56 ods. 

1 Obchodného zákonníka. 

51) Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní ener-

geticky významných výrobkov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, delegované nariadenie Komisie 

(EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa do-

pĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu 

pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 

30. 11. 2010) v platnom znení, delegované nariadenie 

Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, kto-

rým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spo-

trebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. 

EÚ L 314, 30. 11. 2010) v platnom znení, delegované 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 

2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parla-

mentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie 

práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ 

L 314, 30. 11. 2010) v platnom znení, delegované naria-

denie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, 

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov 
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2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helye-

zéséről (H. K. EU L 342, 2009. 12. 22.), a hatályos vál-

tozatban. 

50) Például a Polgári Törvénykönyv 829. §, a Kereske-

delmi Törvénykönyv 56. § 1. bek. 

51) Például a Tt. 182/2011. sz. törvénye az energetikai-

lag fontos termékek energiahatékonysági jelöléséről, va-

lamint némely törvények módosításáról és kiegészítésé-

ről, a Bizottság felhatalmazáson alapuló 1059/2010/EU 

sz. rendelete (2010. szeptember 28.), amely kiegészíti az 

Európai Parlament és a Tanács 2010/30/EU sz. irányel-

vét, amennyiben a háztartási mosogatógépek energiaha-

tékonysági jelöléséről van szó (H. K. EU L 314, 2010. 

11. 30.), a hatályos változatban, a Bizottság felhatalma-

záson alapuló 1060/2010/EU sz. rendelete (2010. szept-

ember 28.), amely kiegészíti az Európai Parlament és a 

Tanács 2010/30/EU sz. irányelvét, amennyiben a háztar-

tási hűtőgépek energiahatékonysági jelöléséről van szó 

(H. K. EU L 314, 2010. 11. 30.), a hatályos változatban, 

a Bizottság felhatalmazáson alapuló 1061/2010/EU sz. 

rendelete (2010. szeptember 28.), amely kiegészíti az 

Európai Parlament és a Tanács 2010/30/EU sz. irányel-

vét, amennyiben a háztartási mosógépek energiahaté-

konysági jelöléséről van szó (H. K. EU L 314, 2010. 11. 

30.), a hatályos változatban, a Bizottság felhatalmazáson 

alapuló 1062/2010/EU sz. rendelete (2010. szeptember 

28.), amely kiegészíti az Európai Parlament és a Tanács 

2010/30/EU sz. irányelvét, amennyiben a televízió ké-

szülékek energiahatékonysági jelöléséről van szó (H. K. 

EU L 314, 2010. 11. 30.), a hatályos változatban. 

52) Az Európai Parlament és a Tanács (EK) 765/2008 

sz. rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása 

tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásai-

nak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (EGK) č. 339/93 (H. K. EU L 218, 

2008. 8. 13.). 

53) A Tt. 158/2011. sz. törvénye az energiatakarékos és 

környezetvédelmi szempontból kímélő gépjárművek tá-

mogatásáról, valamint némely törvények módosításáról 

és kiegészítéséről. 

54) A Polgári Törvénykönyv 116. §. 

55) Például a Tt. többször módosított, 39/1993. sz. tör-

vénye, a Szlovák Köztársaság Számvevőszékéről, a Tt. 

többször módosított, 528/2008. sz. törvénye, az Európai 

Unió alapjaiból nyújtott segélyekről és támogatásokról, 

a Tt. többször módosított, 369/1990. sz. törvénye, a köz-

ségi önkormányzatokról, a Tt. többször módosított, 

153/2001. sz. törvénye, az ügyészségről, a Tt. többször 

módosított, 502/2001. sz. törvénye, a pénzügyi ellenőr-

zésről és a belső könyvvizsgálatról, valamint némely 

törvények módosításáról és kiegészítéséről. 

56) Például a Tt. többször módosított, 215/2004. sz. tör-

vénye, a Tt. 45/2011. sz. törvénye, a kritikus infrastruk-

túráról. 

energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010) v 

platnom znení. 

52) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požia-

davky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s 

uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariade-

nie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008). 

53) Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a en-

vironmentálne úsporných motorových vozidiel a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

54) § 116 Občianskeho zákonníka. 

55) Napríklad zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kon-

trolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskor-

ších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. 

z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov. 

56) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruk-

túre. 

57) Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 

58) Napríklad § 14 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, 

dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov (patentový zákon), § 17 zá-

kona č. 185/2015 Z. z. 

59) § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

60) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný 

kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013). 

61) § 281 až 288 Obchodného zákonníka. 

62) § 13f ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe ma-

jetku štátu v znení neskorších predpisov. 

63) § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamest-

nanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

64) § 24 ods. 2 písm. j) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizova-

ných architektoch a autorizovaných stavebných inžinie-

roch v znení neskorších predpisov. 

65) Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-

sov. 

66) Čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkci-

onárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

67) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 

znení neskorších predpisov. 
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57) Például a Kereskedelmi Törvénykönyv, a Tt. 

122/2013. sz. törvénye, a személyes adatok védelméről, 

valamint némely törvények módosításáról és kiegészíté-

séről, módosítva a Tt. 84/2014. sz. törvényével. 

58) Például a Tt. 435/2001. sz. törvényének 14. §, a sza-

badalmakról, kiegészítő oltalmi tanúsítványokról, vala-

mint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről 

(szabadalmi törvény), a Tt. 185/2015. sz. törvényének 

17. §. 

59) A Tt. többször módosított, 431/2002. sz. törvényé-

nek 22. §, a számvitelről. 

60) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU sz. 

rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létre-

hozásáról, (H. K. EU L 269, 2013. 10. 10.). 

61) A Kereskedelmi Törvénykönyv 281–288. §. 

62) A Tt. többször módosított, 278/1993. sz. törvényé-

nek 13.f § 1. bek., az állami vagyon kezeléséről. 

63) A Tt. többször módosított, 5/2004. sz. törvényének 

55. § 1. bek., a foglalkoztatási szolgálatokról, valamint 

némely törvények módosításáról és kiegészítéséről. 

64) A Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított, 

138/1992. sz. törvényének 24. § 2. bek. j) pontja és 31. 

§ 2. bek. i) pontja, a hiteles műépítészekről és a hiteles 

építészmérnökökről. 

65) A Tt. többször módosított, 215/2004. sz. törvénye. 

66) A Tt. 357/2004. sz. alkotmánytörvényének 5. cikke-

lye, a közérdek védelméről a köztisztviselők tisztségé-

nek betöltése során, módosítva a Tt. 545/2005. sz. alkot-

mányos törvényével. 

67) A Tt. többször módosított, 283/2002. sz. törvénye, 

az utazási költségtérítésről. 

68) A Tt. többször módosított, 71/1967. sz. törvényének 

63. § 1. bek. és 69. § 2. bek., a közigazgatási eljárásról 

(közigazgatási rendtartás). 

69) A Tt. 382/2004. sz. törvénye, a szakértőkről, tolmá-

csokról és fordítókról, valamint némely törvények mó-

dosításáról és kiegészítéséről. 

70) A Tt. 357/2004. sz. alkotmányos törvényének 2. cik-

kely 1. bek., a közérdek védelméről a köztisztviselők 

tisztségének betöltése során, módosítva a Tt. 545/2005. 

sz. alkotmányos törvényével. 

71) A Tt. többször módosított, 297/2008. sz. törvényé-

nek 5. §. 

72) Például a Szlovák Köztársaság Alkotmányának 7. 

cikkely 2. és 4. bek., az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 339. cikkelye, Jegyzőkönyv a központi ban-

kok európai rendszeréről és az Európai Központi Bank 

37. cikkely 37.1. bek., a Tt. többször módosított, 

566/1992 sz. törvényének 41. §. 

73) A Tt. többször módosított, 297/2008. sz. törvényé-

nek 9. § e) pontja. 

74) A Tt. 305/2013. sz. törvénye, módosítva a Tt. 

214/2014 sz. törvényével. 

75) A Tt. többször módosított, 71/1967. sz. törvénye. 

68) § 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. 

69) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a 

prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov. 

70) Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. 

z. 

71) § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších pred-

pisov. 

72) Napríklad čl. 7 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej repub-

liky, čl. 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čl. 37 

ods. 37.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému cen-

trálnych bánk a Európskej centrálnej banky, § 41 zákona 

č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 

73) § 9 písm. e) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskor-

ších predpisov. 

74) Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 

Z. z. 

75) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. 

76) § 7 a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 

321/2014 Z. z. 

77) § 25 zákona č. 251/2012 Z. z. 

78) § 17 a 44 zákona č. 324/2011 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

79) § 21 až 28 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických 

prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpi-

sov. 

80) Čl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1370/2007. 

81) Čl. 4 ods. 3 alebo 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007. 

82) § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o tech-

nických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 

zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Zákon č. 133/2013 Z. z. o staveb-

ných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov. 

83) § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších pred-

pisov. 

84) Čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej 

normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 

Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 

2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhod-

nutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parla-

mentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 

2012, s. 12 – 33). 
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76) A Tt. 251/2012. sz. törvényének 7. és 12. §, módo-

sítva a Tt. 321/2014. sz. törvényével. 

77) A Tt. 251/2012. sz. törvényének 25. §. 

78) A Tt. többször módosított, 324/2011. sz. törvényé-

nek 17. és 44. §. 

79) A Tt. többször módosított, 569/2007. sz. törvényé-

nek 21–28. §, a geológiai munkálatokról (geológiai tör-

vény). 

80) Az 1370/2007/EK rendelet 5. cikkely 3. bek. 

81) Az 1370/2007/EK rendelet 4. cikkely 3. vagy 4. bek. 

82) A Tt. többször módosított, 264/1999. sz. törvényé-

nek 2. § 1. bek. i) pontja, a termékek műszaki követel-

ményeiről és a megfelelőség-értékelésről, valamint né-

mely törvények módosításáról és kiegészítéséről. A Tt. 

133/2013. sz. törvénye, az építési termékekről, valamint 

némely törvények módosításáról és kiegészítéséről. 

83) A Tt. többször módosított, 264/1999. sz. törvényé-

nek 5. §. 

84) Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU sz. 

rendeletének 13. és 14. cikkelyei (2012. október 25.) az 

európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 

93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 

95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 

2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 

87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK euró-

pai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helye-

zéséről (H. K. EU L 316, 2012. 11. 14., 12–33. o.). 
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A Tt. 343/2015. sz. törvényének 1. sz. melléklete 

Príloha č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z. z. 

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MÁS SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY 

CPV kód 

Kód CPV 

Leírás 

Opis 

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Ház-

tartási kisegítő személyzet biztosítása]; 

[Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť]; 

79624000-4 

[Ápolószemélyzet biztosítása] és 

[Zabezpečovanie opatrovateľského personálu] a 

79625000-1 

[Orvosi személyzet biztosítása] 

[Zabezpečovanie lekárskeho personálu] 

od 85000000-9-től do 85323000-9-ig; 98133100-5, 98133000-4; 

98200000-5; 98500000-8 

[Magánháztartás mint háztartási alkalmazottak foglalkoztatója] és 

[Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu] a 

 

98513000-2 – 98514000-9 

[Háztartásoknak nyújtott munkavállalói szolgáltatások, Ügynökségi al-

kalmazottak által háztartásoknak nyújtott szolgáltatások, 

Irodai alkalmazottak által háztartásoknak nyújtott szolgáltatások, Ideig-

lenes/időszakos háztartási alkalmazottak, 

Bejárónői szolgáltatások és Háztartási szolgáltatások] 

[Služby pracovných síl pre domácnosti, 

Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti, 

Služby kancelárskych pracovníkov pre domácnosti, 

Pracovníci na čas určitý pre domácnosti, Pomocnice v domácnosti a 

Domáce služby] 

Egészségügyi, szociális és ehhez kapcso-

lódó szolgáltatások 

Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby 

85321000-5 és/a 85322000-2, 75000000-6 

[Közigazgatási, honvédelmi és társadalombiztosítási szolgáltatások],  

[Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené 

služby],  

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

od 79995000-5-től do 79995200-7-ig; 80000000-4-től 

Oktatási és képzési/kiképzési szolgáltatások 

Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby do 

80660000-8-ig; 

od 92000000-1-től do 92700000-8-ig 

79950000-8 

[Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások], 

[Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov], 

79951000-5 

[Szemináriumszervezési szolgáltatások],  

[Organizovanie seminárov], 

79952000-2 

Adminisztratív szociális, oktatási, egész-

ségügyi és kulturális szolgáltatások 

Administratívne sociálne, vzdelávacie, 

zdravotnícke a kultúrne služby 
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[Rendezvényszervezési szolgáltatások], 

[Služby na organizovanie podujatí], 

79952100-3 

[Kulturális eseményszervezési szolgáltatások], 

[Služby na organizovanie kultúrnych podujatí], 

79953000-9 

[Fesztiválszervezési szolgáltatások],  

[Služby na organizovanie festivalov], 

79954000-6 

[Partiszervezési szolgáltatások], 

[Služby na organizovanie večierkov], 

79955000-3 

[Divatbemutató-rendezési szolgáltatások], 

[Služby na organizovanie módnych prehliadok], 

79956000-0 

[Vásár- és kiállítás-szervezési szolgáltatások] 

[Služby na organizovanie veľtrhov a výstav] 

75300000-9 Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő 

szolgáltatások (1) 

Povinné sociálne zabezpečenie (1) 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 

75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

Segélyekkel, támogatásokkal és juttatások-

kal kapcsolatos szolgáltatások 

Služby týkajúce sa poskytovania dávok 

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 és/a 98130000-3 Egyéb közösségi, szociális és személyi 

szolgáltatások, beleértve a szakszervezetek 

által nyújtott szolgáltatásokat, politikai 

szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat, 

fiatalok szövetségei által nyújtott szolgál-

tatásokat és más, tagsággal rendelkező kü-

lönféle szervezetek által nyújtott szolgálta-

tásokat 

Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a 

osobné služby vrátane služieb poskytova-

ných odborovými zväzmi, politickými orga-

nizáciami, mládežníckymi združeniami a 

iné služby členských organizácií. 

98131000-0 Vallási szolgáltatások 

Náboženské služby 

55100000-1 – 55410000-7; 

55521000-8 – 55521200-0 

[55521000-8 

Közétkeztetési szolgáltatások magánháztartások számára, 

Služby hromadného stravovania pre súkromné domácnosti, 

55521100-9 

Ebédszállítási szolgáltatások,  

Rozvoz stravy, 

55521200-0 

Házhozszállítási szolgáltatások 

Donáška stravy] 

Szállodaipari és vendéglátási szolgáltatá-

sok 

Hotelové a reštauračné služby 
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55520000-1 

Közétkeztetési szolgáltatások, 

Služby hromadného stravovania, 

55522000-5 

Közétkeztetési szolgáltatások vállalatok számára, 

Služby hromadného stravovania pre spoločnosti prevádzajúce dopravu, 

55523000-2 

Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára,  

Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie, 

55524000-9 

Iskolai étkeztetési szolgáltatások 

Služby hromadného stravovania pre školy 

55510000-8 

Iskolai és üzemi étkezdei szolgáltatások,  

Služby podnikových a školských jedální, 

55511000-5 

Iskolai és üzemi étkezdei szolgáltatások és egyéb, korlátozott vevőkörű 

büfészolgáltatás,  

Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obme-

dzenou klientelou, 

55512000-2 

Étkezde-üzemeltetési szolgáltatások,  

Správa jedální, 

55523100-3 

Iskolai étkeztetés 

Školské stravovanie 

79100000-5 – 79140000-7; 75231100-5; Jogi szolgáltatások, amennyiben nincsenek 

kizárva az 1. § 2. bek. n) pontja szerint 

Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa 

§ 1 ods. 2 písm. n) 

  

75100000-7 – 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 – 75131000-3 Egyéb közigazgatási szolgáltatások és kor-

mányzati szolgáltatások 

Iné administratívne služby a vládne služby 

75200000-8 – 75231000-4 Közösségi szolgáltatások nyújtása 

Poskytovanie komunálnych služieb 

75231210-9 – 75231230-5; 75240000-0 – 75252000-7; 794300000-7; 

98113100-9 

Büntetés-végrehajtási szolgáltatások, köz-

biztonsággal és közrenddel kapcsolatos 

szolgáltatások, valamint mentési szolgálta-

tások, olyan terjedelemben, amilyenben 

nem kizártak az 1. § 2. bek. g) pontja sze-

rint 

Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej 

bezpečnosti a záchranné služby v rozsahu, 

v ktorom nie sú vylúčené podľa § 1 ods. 2 

písm. g) 



235 
 

 
www.onkormanyzas.sk Pro Civis PT 

79700000-1 – 79721000-4 

[Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok szolgáltatásai, Biztonsági 

szolgáltatások, Riasztásfigyelési szolgáltatások, Őrzési szolgáltatások, 

Felügyeleti szolgáltatások, Követőrendszerrel kapcsolatos szolgáltatá-

sok, Szökevénykeresési szolgáltatások, Járőrözési szolgáltatások, Azo-

nosító igazolványkibocsátási szolgáltatások, Nyomozási szolgáltatások 

és Nyomozóirodai szolgáltatások] 

[Pátracie a bezpečnostné služby, Bezpečnostné služby, Monitorovanie 

poplachov, Strážne služby, Dozor, Stopovacie systémy, Služby na vysto-

povanie utečencov, Hliadkové služby, Služby na vydávanie identifikač-

ných preukazov, Vyšetrovacie služby Služby detektívnej agentúry] 

79722000-1 

[Grafológiai szolgáltatások],  

[Grafologické služby], 

79723000-8 [Hulladékvizsgálati szolgáltatások] 

[Služby týkajúce sa analýzy odpadu] 

Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok 

szolgáltatásai 

Pátracie a bezpečnostné služby 

98900000-2 

[Külföldi területen kívüli szervezetek és testületek által nyújtott szol-

gáltatások] és  

[Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exterito-

riálne)] a 

98910000-5 

[Nemzetközi szervezetek és testületek által nyújtott szakszolgáltatások] 

[Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány] 

Nemzetközi szolgáltatások 

Medzinárodné služby 

64000000-6 

[Postai és távközlési szolgáltatások],  

[Poštové a telekomunikačné služby],  

64100000-7 

[Postai és futárszolgáltatások],  

[Poštové a doručovateľské služby], 

64110000-0 

[Postai szolgáltatások],  

[Poštové služby],  

64111000-7 

[Újságokkal és időszaki kiadványokkal kapcsolatos postai szolgáltatá-

sok],  

[Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami], 

64112000-4 

[Levelekkel kapcsolatos postai szolgáltatások], 

[Poštové služby súvisiace s listami], 

64113000-1 

[Csomagokkal kapcsolatos postai szolgáltatások],  

[Poštové služby súvisiace s balíkmi], 

64114000-8 

[Postahivatali szolgáltatások],  

[Priehradkové poštové služby], 

Postai szolgáltatások 

Poštové služby 
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64115000-5  

[Postafiók-kölcsönzés],  

[Prenajímanie poštových schránok], 

64116000-2  

[Postai küldemény-megőrzési (poste restante) szolgáltatások],  

[Služby poste restante], 

64122000-7  

[Belső irodai kézbesítési szolgáltatások] 

[Služby interných firemných poslíčkov] 

50116510-9 

[Gumiabroncs-futózás], 

[Protektorovanie pneumatík],  

71550000-8 

[Kovácsmesteri szolgáltatások] 

[Kováčske služby] 

Különféle szolgáltatások 

Rôzne služby 

(1) A feltüntetett szolgáltatásokra a jelen törvény nem vonatkozik, ha azokat mint közérdekű, nem gazdasági jellegű 

szolgáltatásként szervezik. 

(1) Na uvedené služby sa tento zákon nevzťahuje, ak sú organizované ako služby všeobecného záujmu nehospodárskeho 

charakteru. 

 

 

A Tt. 343/2015. sz. törvényének 2. sz. melléklete 

 

A 9. § 2. bek. SZERINTI JOGSZABÁLYOK  

Eljárások, melyekkel az engedélyek kiadása során bizto-

sítva van a megfelelő előzetes átláthatóság, és amelyek 

nem képeznek különleges vagy kizárólagos jogokat a 9. 

§ 2. bek. szerint: 

1. engedély kiadása az energetikai ágazatban végzett te-

vékenységekre és tanúsítvány kiadása energetikai beren-

dezés építésére külön jogszabály szerint,76) 

2. pályázati eljárás új villamos-energetikai berendezé-

sekre külön jogszabály szerint,77) 

3. általános engedély kiadása postai szolgáltatások nyúj-

tására és postai licenc megadása vagy odaítélése külön 

jogszabály szerint,78) 

4. kutatási terület kijelölése a lelőhelyek geológiai kuta-

tásának elvégzésére külön jogszabály szerint,79) 

5. közérdekű szolgáltatásokról szóló szerződések, me-

lyek az autóbusszal, villamossal, vasúton vagy metrón 

történő tömegközlekedési szolgáltatásnyújtásokat érin-

tik, melyeket versenyeljárás alapján kötöttek külön jog-

szabály szerint,80) és azzal az előfeltétellel, hogy azok ér-

vényessége összhangban van a külön jogszabállyal.81) 

 

 

  Príloha č. 2 k zákonu č. 343/2015 Z. z. 

 

PRÁVNE PREDPISY PODĽA § 9 ods. 2 

Postupy, ktorými je zaistená primeraná ex ante transpa-

rentnosť pri udeľovaní povolení a ktoré nepredstavujú 

osobitné alebo výlučné práva podľa § 9 ods. 2: 

1. vydanie povolenia na vykonávanie činností v energe-

tike a vydanie osvedčenia na výstavbu energetického za-

riadenia podľa osobitného predpisu,76) 

2. výberové konanie na nové elektroenergetické zariade-

nia podľa osobitného predpisu,77) 

3. vydanie všeobecného povolenia na poskytovanie poš-

tových služieb a udelenie alebo uloženie poštovej licen-

cie podľa osobitného predpisu,78) 

4. určenie prieskumného územia na vykonávanie ložis-

kového geologického prieskumu podľa osobitného pred-

pisu,79) 

5. zmluvy o službách vo verejnom záujme týkajúce sa 

poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy autobu-

som, električkou, po železnici alebo metrom, ktoré sa 

uzavreli na základe súťažného postupu podľa osobit-

ného predpisu,80) a to za predpokladu, že ich platnosť je 

v súlade s osobitným predpisom.81) 
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A Tt. 343/2015. sz. törvényének 3. sz. melléklete 

 

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az építési munkálatok műszaki követelményei a jelen 

törvény céljaira azokból a műszaki specifikációkból in-

dulnak ki, melyekkel az építési munkálatok azon jel-

lemző tulajdonságait meghatározzák, melyek lehetővé 

teszik, hogy az építési munkálatokat úgy írják le, hogy a 

meghatározott célt teljesítsék. A műszaki követelmé-

nyek magukban foglalják főleg a termékek és anyagok 

jellemzőit külön jogszabály szerint,82) a környezetre és 

klímára gyakorolt hatás szintjét valamint további köve-

telményeket, mint például megközelíthetőséget a fogya-

tékkal élő személyek számára, a minőség, a terminoló-

gia, a szimbólumok, a csomagolás, a megjelölés és cím-

kézés, használati utasítás továbbá a gyártási folyamatok 

és módszerek biztosítását az építési munkák életciklusá-

nak bármelyik fázisában. Magukban foglalják a terve-

zés, ármeghatározás szabályait, a vizsgálati feltételeket, 

ellenőrzési feltételeket, az építési munkák átvételének 

feltételeit is, valamint építés módjait és technikáit, vala-

mint az összes többi műszaki feltételt, melyeket az álta-

lános érvényű jogszabályok vagy műszaki szabványok 

alapján határoznak meg, és amelyek összefüggenek az 

építési munkálatok befejezésével és az anyagokkal vagy 

részekkel, melyeket ezek az építési munkálatok maguk-

ban foglalnak. 

2. Az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó műszaki kö-

vetelmények a jelen törvény céljaira azokból a műszaki 

specifikációkból indulnak ki, amelyekkel az áruk és 

szolgáltatások jellemző tulajdonságait meghatározzák. 

Ezek a műszaki követelmények magukban foglalják fő-

leg a termékek és anyagok jellemzőit külön jogszabály 

szerint,82) a környezetre és klímára gyakorolt hatás szint-

jét valamint további követelményeket, mint például 

megközelíthetőséget a fogyatékkal élő személyek szá-

mára, a minőség, a terminológia, a szimbólumok, a cso-

magolás, a megjelölés és címkézés, használati utasítás 

továbbá a gyártási folyamatok és módszerek biztosítását 

az áruk és szolgáltatások életciklusának bármelyik fázi-

sában, és a megfelelőség-értékelési eljárásokat. 

3. A szabvány a jelen törvény céljaira külön jogszabály 

szerinti műszaki szabvány.83) 

4. A nemzetközi szabvány a jelen törvény céljaira külön 

jogszabály szerinti szabvány.83) 

5. Az európai szabvány a jelen törvény céljaira külön 

jogszabály szerinti szabvány.83) 

6. A szlovák műszaki szabvány a jelen törvény céljaira 

külön jogszabály szerinti szabvány.83) 

7. A védelmi szféra szabványa a jelen törvény céljaira 

olyan műszaki specifikáció, melynek betartása nem kö-

telező, és amelyet a védelmi szférában ismételten vagy 

folyamatosan használt műszaki specifikációk kidolgozá-

sára szakosodott szabványügyi szervezet hagy jóvá. 

  Príloha č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z. 

 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

1. Technické požiadavky na stavebné práce na účely 

tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, kto-

rými sa určujú charakteristické vlastnosti stavebných 

prác, ktoré umožňujú, aby stavebné práce boli opísané 

tak, aby spĺňali určený účel. Technické požiadavky za-

hŕňajú najmä charakteristiky výrobku a materiálu podľa 

osobitného predpisu,82) úrovne vplyvu na životné pro-

stredie a klímu a ďalšie požiadavky, ako je napríklad do-

stupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, zabez-

pečenie kvality, terminológie, symbolov, balenia, ozna-

čovania a etiketovania, návodu na použitie a výrobných 

postupov a metód v ktorejkoľvek fáze životného cyklu 

stavebných prác. Zahŕňajú aj pravidlá na projektovanie, 

určovanie ceny, skúšobné podmienky, kontrolné pod-

mienky, podmienky prevzatia stavebných prác, ako aj 

metódy a techniky výstavby a všetky ostatné technické 

podmienky, ktoré sa určia na základe všeobecne záväz-

ných právnych predpisov alebo technických noriem a 

ktoré súvisia so skončením stavebných prác a s mate-

riálmi alebo časťami, ktoré tieto stavebné práce zahŕ-

ňajú. 

2. Technické požiadavky na tovar a služby na účely 

tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, kto-

rými sa určujú charakteristické vlastnosti tovaru a slu-

žieb. Tieto technické požiadavky zahŕňajú najmä cha-

rakteristiky výrobkov a materiálu podľa osobitného 

predpisu,82) úrovne vplyvu na životné prostredie a klímu 

a ďalšie požiadavky, ako je napríklad dostupnosť pre 

osoby so zdravotným postihnutím, zabezpečenie kvality, 

terminológie, symbolov, balenia, označovania a etiketo-

vania, návodu na použitie a výrobných postupov a metód 

v ktorejkoľvek fáze životného cyklu tovaru a služby a 

postupy posudzovania zhody. 

3. Norma na účely tohto zákona je technická norma 

podľa osobitného predpisu.83) 

4. Medzinárodná norma na účely tohto zákona je norma 

podľa osobitného predpisu.83) 

5. Európska norma na účely tohto zákona je norma 

podľa osobitného predpisu.83) 

6. Slovenská technická norma na účely tohto zákona je 

norma podľa osobitného predpisu.83) 

7. Norma pre oblasť obrany na účely tohto zákona je 

technická špecifikácia, ktorej dodržanie nie je povinné a 

ktorú schvaľuje organizácia pre normalizáciu špeciali-

zovaná na vypracovanie technických špecifikácií na 

opakované alebo kontinuálne využívanie v oblasti ob-

rany. 

8. Európske technické osvedčenie na účely tohto zákona 

je kladné technické hodnotenie vhodnosti použitia vý-

robku na konkrétny účel založené na splnení základných 
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8. Az európai műszaki tanúsítvány a jelen törvény célja-

ira, a termék egy konkrét célra való használata alkalmas-

ságának pozitív műszaki értékelése, amely a felépítésére 

vonatkozó alapvető követelmények teljesítésén alapszik, 

a termék alapvető jellemzőinek és a használatára megál-

lapított feltételek segítségével, melyet az illetékes jogi 

személy ad ki. 

9. A közös műszaki specifikáció a jelen törvény céljaira, 

az információs-kommunikációs technológiai ágazat mű-

szaki specifikációja, melyet külön jogszabály szerint 

dolgoztak ki.84) 

10. A műszaki referencia a jelen törvény céljaira, bármi-

lyen kimenet, melyet az európai szabványügyi szerveze-

tek hoztak létre, kivéve az európai szabványokat, melyet 

a piac szükségleteire való reakcióként fogadtak el. 

 

 

požiadaviek na stavby pomocou základných charakteris-

tík výrobku a podmienok určených na jeho využitie a 

použitie, ktoré vydáva príslušná právnická osoba. 

9. Spoločná technická špecifikácia na účely tohto zá-

kona je technická špecifikácia v oblasti informačno-ko-

munikačných technológií vypracovaná podľa osobit-

ného predpisu.84) 

10. Technický odkaz na účely tohto zákona je akýkoľvek 

výstup vytvorený európskymi normalizačnými organi-

záciami okrem európskych noriem, prijatý ako reakcia 

na potreby trhu. 

 

 

A Tt. 343/2015. sz. törvényének 4. sz. melléklete 

Príloha č. 4 k zákonu č. 343/2015 Z. z. 

 

ELSŐBBSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK 

(A védelmi és biztonsági szféra beszerzései) 

PRIORITNÉ SLUŽBY 

(Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti) 

Kategória-

szám 

Kategória 

číslo 

Tárgy 

Predmet 

CPV referenciaszám  

Referenčné číslo CPV 

1. Javítás és karbantartás 

Opravy a údržba 

50000000–5, od 50100000–6-tól do 50884000–5-ig (ki-

véve/okrem 50310000–1 – 50324200–4 és/a 50116510–9, 

50190000–3, 50229000–6, 50243000–0) és/a od 

51000000–9-től do 51900000–1-ig 

2. Külföldi katonai segítséggel összefüggő 

szolgáltatások  

Služby súvisiace so zahraničnou vojen-

skou pomocou 

75211300–1 

3. Védelmi szolgáltatások, katonai védelmi 

szolgáltatások és polgári védelmi szolgál-

tatások 

Obranné služby, vojenské obranné služby 

a civilné obranné služby 

75220000–4, 75221000–1, 75222000–8 

4. Nyomozati és biztonsági szolgáltatások 

Pátracie a bezpečnostné služby 

od 79700000–1-től do 79720000–7-ig 

5. Szárazföldi szállítási szolgáltatások 

Služby pozemnej dopravy 

60000000–8, od 60100000–9-től do 60183000–4-ig (ki-

véve/okrem 60160000–7, 60161000–4) és/a do 64120000–

3-tól do 64121200–2-ig 

6. Légi személy- és teherszállítási szolgálta-

tások kivéve a postai küldemények szállí-

tását 

Služby leteckej osobnej a nákladnej do-

pravy okrem prepravy poštových zásielok 

60400000–2, od 60410000–5-től do 60424120–3-ig (ki-

véve/okrem 60411000–2, 60421000–5) od 60440000–4-től 

do 60445000–9-ig és/a 60500000–3 

7. Postai küldemények szállítása szárazföldi 

és légi úton  

60160000–7, 60161000–4, 60411000–2, 60421000–5 
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Preprava poštových zásielok pozemnou 

dopravou a letecky 

8. Vasúti szállítási szolgáltatások 

Železničné dopravné služby 

od 60200000–0-tól do 60220000–6-ig 

9. Vízi szállítási szolgáltatások 

Vodné dopravné služby 

od 60600000–4-től do 60653000–0-ig és/a od 63727000–1-

től do 63727200–3-ig 

10. Kiegészítő és járulékos szállítási szolgál-

tatások 

Podporné a pomocné dopravné služby 

od 63100000–0-tól do 63111000–0-ig, od 63120000–6-tól 

do 63121100–4-ig, 63122000–0, 63512000–1 és/a od 

63520000–0-tól do 6370000–6-ig 

11. Telekommunikációs szolgáltatások 

Telekomunikačné služby 

od 64200000–8-tól do 64228200–2-ig és/a od 72700000–7-

től do 72720000–3-ig 

12. Pénzügyi szolgáltatások: biztosítási szol-

gáltatások 

Finančné služby: poisťovacie služby 

od 66500000–5-től do 66720000–3-ig 

13. Számítástechnikai szolgáltatások és azzal 

összefüggő szolgáltatások 

Služby výpočtovej techniky a s nimi súvi-

siace služby 

od 50310000–1-től do 50324200–4-ig, od 72000000–5-től 

do 72920000–5-ig (kivéve/okrem 72318000–7 és/a do 

72700000–7-től do 72720000–3-ig), 79342410–4, 

9342410–4 

14. Kutatási és fejlesztési szolgáltatások (1) 

és értékelő vizsgálatok 

Výskumné a vývojové služby (1) a hodno-

tiace skúšky 

od 73000000–2-től do 73436000–7-ig 

15. Számviteli szolgáltatások, könyvvizsgá-

lói szolgáltatások és könyvvitel 

Účtovnícke služby, audítorské služby a ve-

denie účtovných kníh 

od 79210000–9-től do 79212500–8-ig 

16. Tanácsadói szolgáltatások az irányítás te-

rületén (2) és az azzal összefüggő szolgál-

tatások 

Poradenské služby v oblasti riadenia (2) 

a s nimi súvisiace služby 

od 73200000–4-től do 73220000–0-ig, od 79400000–8-tól 

do 79421200–3-ig és/a 79342000–3, 79342100–4, 

79342300–6, 79342320–2, 79342321–9, 79910000–6, 

79991000–7 98362000–8 

17. Architektonikai szolgáltatások; mérnöki 

szolgáltatások és komplex mérnöki szol-

gáltatások; területtervezési szolgáltatások 

és tájépítészet; ezekkel összefüggő szak-

mai és műszaki tanácsadói szolgáltatások; 

műszaki vizsgák és elemzések szolgálta-

tásai 

Architektonické služby; inžinierske služby 

a komplexné inžinierske služby; služby 

územného plánovania a krajinné inžinier-

stvo; súvisiace odborné a technické pora-

denské služby; služby technických skúšok 

a analýz 

od 71000000–8-tól do 71900000–7-ig (kivéve/okrem 

71550000–8) és/a 79994000–8 

18. Épület takarítási és ingatlankezelési szol-

gáltatások  

Služby upratovania budov a správy ne-

hnuteľností 

od 70300000–4-től do 70340000–6-ig és/a od 90900000–6-

tól do 90924000–0-ig 

19. Útkarbantartási és szemétszállítási szol-

gáltatások; csatornázási és higiéniai szol-

gáltatások valamint hasonló szolgáltatá-

sok 

od 90400000–1-től do 90743200–9-ig (kivéve/okrem 

90712200–3), od 90910000–9-től do 90920000–2-ig és/a 

50190000–3, 50229000–6, 50243000–0 
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Služby údržby ciest a odvozu odpadu; ka-

nalizačné a sanitárne služby a podobné 

služby 

20. Kiképzési és szimulációs szolgáltatások a 

védelmi és biztonsági szférában 

Výcvikové a simulačné služby v oblasti 

obrany a bezpečnosti 

80330000–6, 80600000–0, 80610000–3, 80620000–6, 

80630000–9, 80640000–2, 80650000–5, 80660000–8 

(1) Kivéve az 1. § 2. bek. d) pontjában feltüntetett kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat. 

(1) Okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v § 1 ods. 2 písm. d). 

(2) Kivéve a választottbírói és békéltetési szolgáltatásokat. 

(2) Okrem rozhodcovských a zmierovacích služieb. 

 

 

A Tt. 343/2015. sz. törvényének 5. sz. melléklete 

Príloha č. 5 k zákonu č. 343/2015 Z. z. 

 

NEM ELSŐBBSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK 

(A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI SZFÉRA BESZERZÉSEI) 

NEPRIORITNÉ SLUŽBY 

(ZÁKAZKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI) 

Kategória-

szám 

Kategória 

číslo 

A beszerzés tárgya 

Predmet obstarávania 

CPV referenciaszám 

Referenčné číslo CPV 

21. Szállodaipari és éttermi szolgáltatások 

Hotelové a reštauračné služby 

od 55100000-1-től do 55524000-9-ig és/a od 98340000-8-

tól do 98341100-6-ig 

22. Kiegészítő és járulékos szállítási szolgál-

tatások 

Podporné a pomocné dopravné služby 

od 63000000-9-től do 63734000-3-ig (kivéve/okrem 

63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), od 63727000-1-től 

do 63727200-3-ig) és/a 98361000-1  

23. Jogi szolgáltatások 

Právne služby 

od 79100000-5-től do 79140000-7-ig 

24. Toborzás és személyzeti szolgáltatások 

nyújtása (1) 

Nábor a poskytovanie personálnych slu-

žieb (1) 

od 79600000-0-tól do 79635000-4-ig (kivéve/okrem 

79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), és/a od 98500000-

8-tól do 98514000-9-ig 

25. Egészségügyi és szociális szolgáltatások 

Zdravotnícke a sociálne služby 

79611000-0 és/a od 85000000-9-től do 85323000-9-ig (ki-

véve/okrem 85321000-5 és/a 85322000-2) 

26. Más szolgáltatások 

Iné služby 

 

(1) Kivéve a munkaszerződéseket. 

(1) Okrem pracovných zmlúv. 

 

 

A Tt. 343/2015. sz. törvényének 6. sz. melléklete 

 

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL ÁTVETT KÖTE-

LEZŐ EREJŰ JOGI AKTUSAINAK JEGY-

ZÉKE 

1. A Tanács 89/665/EGK irányelve (1989. december 

21.) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló 

közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos 

jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, 

  Príloha č. 6 k zákonu č. 343/2015 Z. z. 

 

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁ-

VÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 

1. Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o 

koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správ-

nych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov pre-

skúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a 

prác (Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989) v znení smernice 
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rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolá-

sáról (H. K. EK L 395, 30. 12. 1989) módosítva az Eu-

rópai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelvével 

(2007. december 11.) (H. K. EU L 335, 2007. 12. 20.) és 

az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányel-

vével (2014. február 26.) (H. K. EU L 94, 2014. 3. 28.). 

2. A Tanács 92/13/EGK irányelve (1992. február 25.) a 

vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok-

ban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló 

közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, 

rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolá-

sáról (H. K. EK L 76, 1992. 3. 23., 1. kötet) módosítva 

az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányel-

vével (2007. december 11.) (H. K. EU L 335, 2007. 12. 

20.) és az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU 

irányelvével (2014. február 26.) (H. K. EU L 94, 2014. 

3. 28.). 

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irány-

elve ( 2009. július 13. ) a honvédelem és biztonság terü-

letén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szol-

gáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy 

ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárá-

sainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 

2004/18/EK irányelv módosításáról (H. K. EU L 216, 

2009. 8. 20.), módosítva a Bizottság (EK) 1177/2009 sz. 

rendeletével (2009. november 30.) (H. K. EU L 314, 

2009. 12. 1.), a Bizottság (EU) 1251/2011 sz. rendeleté-

vel (2011. november 30.) (H. K. EU L 319, 2011. 12. 2.), 

a Tanács 2013/16/EU irányelvével (2013. május 13.) (H. 

K. EU L 158, 2013. 6. 10.) és a Bizottság (EU) 

1336/2013 sz. rendeletével (2013. december 13.) (H. K. 

EU L 335, 2013. 12. 14.). 

4. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irány-

elve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről 

(H. K. EU L 94, 2014. 3. 28.). 

5. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irány-

elve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 

2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (H. K. 

EU L 94, 2014. 3. 28.). 

6. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irány-

elve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közleke-

dési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatké-

rők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kí-

vül helyezéséről (H. K. EU L 94, 2014. 3. 28.). 

 

Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. de-

cembra 2007 (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007) a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. febru-

ára 2014 (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014). 

2. Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992 o ko-

ordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správ-

nych opatrení týkajúcich sa uplatňovania pravidiel Spo-

ločenstva pre postupy verejného obstarávania subjektov 

pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, ener-

getiky, dopravy a telekomunikácií (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 

1992, zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 335, 

20. 12. 2007) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2014/23/EÚ z 26. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 

2014). 

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES 

z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie ur-

čitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a 

zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo ob-

starávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o 

zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. 

v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie 

(ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 

1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 

30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011), smer-

nice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 

10. 6. 2013) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 

13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013). 

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ 

z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 

94, 28. 3. 2014). 

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ 

z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014). 

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ 

z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjek-

tmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, 

energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení 

smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014). 

 

 


