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„Nie	som	taký	bohatý,	
aby	som	si	kupoval	lacné	veci.“

Henry Ford (1863 – 1947), americký vynálezca a priemyselník,   
priekopník automobilového priemyslu



Príprava verejného obstarávania  

• Analýza potrieb VO/O 
• Analýza trhu (možnosť využiť prípravné trhové konzultácie)

• Stratégia verejného obstarávania
• Definovanie predmetu zákazky 
• Určenie vhodných kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré musia 

súvisieť s predmetom zákazky...



Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena - nevýhody
• možnosť zlyhania pri plnení zmluvy
• oneskorené plnenie
• neštandardné pracovné postupy
• iné neuspokojivé výkony
• dodatočné zmeny zmluvy

Ak zmluva nie je plnená kvalitným a spoľahlivým 
zmluvným partnerom, VO/O sa zvyšujú náklady.



Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najlepší pomer ceny a kvality - CENA alebo NÁKLADY + ďalšie 
kritériá (kvalitatívne, environmentálne aspekty, sociálne aspekty, záručný 
servis, pozáručný servis, technická pomoc...)

• výpočet možných kritérií v § 44 ods. 4 zákona nie je 
vyčerpávajúci

• organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov 
určených na plnenie zmluvy, ak kvalita týchto 
zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň 
plnenia zmluvy

Dôležité 
KRITÉRIÁ MUSIA SÚVISIEŤ S PREDMETOM ZÁKAZKY!



Kritériá na vyhodnotenie ponúk

NAJLEPŠIA HODNOTA - VÝHODY

• núti VO/O dôkladne skúmať a hodnotiť uchádzačov na základe ich 
kvalifikácie a výkonnostných schopností a vybrať kvalifikovaného 
uchádzača, ktorý predložil ponuku s najlepšou hodnotou

• umožňuje VO/O efektívnejšie hodnotiť uchádzačov a vybrať uchádzača, 
ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie najlepšiu hodnotu VO/O 
pri realizácii zmluvy

• VO/O môže zohľadniť rôzne faktory výkonnosti v procese verejného 
obstarávania, ako sú napr. technická kvalifikácia, výkony v minulom 
období, personálne schopnosti, plánovanie projektov, manažérsky 
personál



Kritériá na vyhodnotenie ponúk

NAJLEPŠIA HODNOTA

RIZIKO

• vyhodnocovanie ťažko odmerateľných hľadísk

OPATRENIE NA OBMEDZENIE RIZIKA:

• kvalitná analýza potrieb VO/O a kvalitná analýza trhu

• kvalifikovaní a nezávislí členovia komisie 
na vyhodnocovanie ponúk

• dobrá zmluva



Kritériá na vyhodnotenie ponúk

NAJLEPŠIA HODNOTA

• dobré obstarávanie si vyžaduje čas (príprava verejného obstarávania, 
môže byť zložité vyhodnocovanie ponúk)

• vyžaduje si profesionálny tím a profesionálny prístup

• užitočné by mohli byť prípravné trhové konzultácie na zabezpečenie 
vzájomného pochopenia potrieb VO/O a schopností hospodárskych 
subjektov pôsobiacich na trhu

• určiť efektívny systém kritérií na vyhodnocovanie ponúk a pravidiel 
hodnotenia ponúk

• ponúka flexibilitu, kvalitu a zlepšenie nákladov VO/O



„Na	svete	asi	neexistuje	nič,	z	čoho	by	sa	nedala	spraviť	
menej	kvalitná		kópia,	ktorá	by	sa	predávala	za	nižšiu	
cenu.	A	tí,	ktorých	zaujíma	iba	cena,	sa	zaslúžene	stanú	
dobrovoľnými	 obeťami	takejto	manipulácie.	
Je	nerozumné	platiť	príliš	veľa,	ale	je	ešte	horšie	platiť	
príliš	málo.	Keď	platíte	príliš	veľa,	prídete	iba	o	peniaze.	
Ale	keď	platíte	príliš	málo	za	nekvalitnú	kópiu,	stratíte	
presne	tie	kvality,	pre	ktoré	bol	navrhnutý	pôvodný	
výrobok.	
Základné	zákony	ekonomiky	naznačujú,	že	sa	nedá	kúpiť	
kvalitný	výrobok	za	málo	peňazí.	Keď	prijmeme	najnižšiu	
ponuku,	riskujeme,	že	nezískame	niečo,	čo	je	trochu	
drahšie,	ale	oveľa	kvalitnejšie.“

John Ruskin (1819 – 1900), viktoriánsky umelecký kritik 
a sociálny reformátor



Ďakujem za pozornosť. 
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