SLUŽBY – PRÁVNE PORADENSTVO PRE VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
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 na úvod
predstavujeme:
PRÁVNE PORADENSTVO PRE VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
VÝKON KONTROLY
Podľa § 146 zákona o verejnom obstarávaní („ZVO“) má Úrad pre verejné obstarávanie („ÚVO“)
kompetenciu vykonať kontrolu postupu zadávania verejných zákaziek pred aj po uzavretí zmluvy.
V rámci výkonu kontroly ÚVO preveruje súlad postupu kontrolovaného verejného obstarávateľa („VO“)
s ustanoveniami ZVO. Podľa § 149 ZVO hrozia v prípade zistenia porušenia ZVO (relatívne vysoké)
pokuty.
1. Rozsah právnych služieb
Pri výkone kontroly môže byť VO poskytnuté právne poradenstvo, ktoré zahŕňa najmä nasledovné
služby:













preskúmanie informácie ÚVO o začatí výkonu kontroly a odporúčanie ďalšieho postupu;
príprava kompletnej dokumentácie;
vypracovanie právneho stanoviska k postupu zadávania danej zákazky (vrátane uvedenia
relevantných dôkazných prostriedkov);
právne zastúpenie kontrolovaného VO pri prerokovaní protokolu o výkone kontroly pred ÚVO
(odbor kontroly);
preskúmanie informácie ÚVO o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty;
vypracovanie právneho stanoviska v správnom konaní pred ÚVO;
právne zastúpenie v správnom konaní pred ÚVO (prvostupňový orgán);
preskúmanie rozhodnutia ÚVO o uložení pokuty a odporúčanie ďalšieho postupu;
podanie rozkladu proti rozhodnutiu ÚVO (v súlade so zákonom o správnom poriadku);
právne zastúpenie v správnom konaní pred ÚVO (druhostupňový orgán);
preskúmanie rozhodnutia ÚVO o rozklade a odporúčanie ďalšieho postupu;
podanie žaloby na príslušný súd.

2. Odmena za právne poradenstvo
Právne poradenstvo môže byť poskytnuté v rôznych fázach výkonu kontroly podľa potreby a záujmu
VO.
Odmena za právne poradenstvo závisí najmä od komplexnosti použitého postupu zadávania zákazky
a od závažnosti (údajného) porušenia ustanovení ZVO. Na základe praktických skúsenosti má napr.
odmena za vypracovanie právneho stanoviska k postupu zadávania zákazky (vrátane uvedenia
relevantných dôkazných prostriedkov) zväčša výšku 600 EUR (bez DPH). Po konzultácii konkrétneho
prípadu s predstaviteľmi VO môže byť navrhnutá konkrétna výška odmeny za právne poradenstvo.
***
V prípade otázok som Vám samozrejme rada k dispozícii.
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