SLUŽBY – PRÁVNE PORADENSTVO PRE (VEREJNÝCH) OBSTARÁVATEĽOV AJ
PODNIKATEĽOV
Portál obstaraj.sk Vám rád odporúča právne poradenstvo poskytnuté p. Dr. Ľubicou Páleníkovou,
usadenou euroadvokátkou a odborníčkou s dlhoročnou špecializáciou a praktickými skúsenosťami vo
verejnom obstarávaní.

V rámci širokého spektra poskytovaných právnych služieb vo verejnom obstarávaní Vám
predstavujeme:

PRÁVNE PORADENSTVO – UZATVÁRANIE DODATKOV K ZMLUVÁM
Podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní („ZVO“) je uzatvorenie dodatku k zmluve, ktorá je
výsledkom postupu verejného obstarávania, bez vyhlásenia (nového) verejného obstarávania za
určitých podmienok zakázané. Uzatvorenie predmetného dodatku k zmluve môže byť neprípustné aj
na základe judikatúry Súdneho dvora Európskej Únie.

V prípade uzavretia dodatku k zmluve v rozpore s ustanoveniami ZVO hrozia najmä nasledovné
sankcie:


určenie neplatnosti dodatku k zmluve príslušným súdom podľa § 147a ZVO;



uloženie pokuty (verejnému) obstarávateľovi v rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie vo
výške 5% zmluvnej ceny podľa § 149 ods. 1 písm. f) ZVO.

1. Rozsah právnych služieb
V rámci uzatvárania dodatkov k zmluvám môže byť (verejným) obstarávateľom ako aj podnikateľom
poskytnuté právne poradenstvo, ktoré zahŕňa najmä nasledovné služby:


analýza pôvodnej zmluvy a preskúmanie prípustnosti uzatvorenia zmluvy (bez vyhlásenia
verejného obstarávania);



vypracovanie právneho stanoviska k prípustnosti uzatvorenia zmluvy (t.j. odôvodnenie a
dokumentácia upustenia od vyhlásenia verejného obstarávania);



právne zastúpenie (verejného) obstarávateľa v konaní o výkone kontroly ako aj v správnom
konaní vo veci uloženia pokuty;
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napadnutie dodatku k zmluve, ktorý bol uzatvorený neprípustne (napr. konkurentským
podnikateľským subjektom).

2. Odmena za právne poradenstvo

Odmena za právne poradenstvo závisí najmä od konkrétneho predmetu a výslovných ustanovení v
pôvodnej zmluve. Na základe praktických skúsenosti má napr. odmena za vypracovanie právneho
stanoviska k prípustnosti uzatvorenia zmluvy zväčša výšku 750 EUR (bez DPH). Po konzultácii
konkrétneho prípadu s predstaviteľmi (verejného) obstarávateľa či podnikateľa môže byť navrhnutá
konkrétna výška odmeny za právne poradenstvo.

***

V prípade otázok som Vám samozrejme rada k dispozícii.
Dr. Ľubica Páleníková
lubica.palenikova@obstaraj.sk
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