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V novembrovom čísle prinášame:
Novela Zákona o verejnom obstarávaní
Neprehliadnite
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NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Dňa 17.10.2015 bol v Zbierke zákonov publikovaný Zákon č.
252/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní. Novelizovaný zákon začne byť účinný od
1.11.2015.
Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré priniesla táto novela zákona, patrí:
úprava finančného limitu pre podlimitné zákazky
právna úprava elektronického trhoviska
? definícia konečného užívateľa výhod.
?
?

Finančný limit pre podlimitné zákazky na dodanie tovaru bežne
dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo
poskytnutie služby bežne dostupných na trhu pre verejných obstarávateľov
iných ako Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi (napr. Národná
rada Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta SR, Ústavný súd SR a iné)
bol zvýšený z 1.000 EUR na 5.000 EUR. Obce, mestá, vyššie územné celky,
nemocnice či univerzity tak budú mať od novembra povinnosť nakupovať
cez elektronický kontraktačný systém (ďalej ako EKS), až keď pôjde
o zákazku od 5.000 EUR a viac. Týmto navýšením limitu by sa mala
čiastočne odstrániť administratívna náročnosť pre menšie obce a mestá.

Marian Vojtek
e-mail: marian.vojtek@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-22

Bežnú dostupnosť definuje zákon ako stav, kedy ide o tovary, služby
a stavebné práce, ktoré sa dodávajú na trhu v rovnakej podobe a rovnakým
spôsobom komukoľvek a nie sú špecificky upravené pre potreby verejného
obstarávateľa v danom prípade. Ako príklad poslúži software, ktorým je
operačný systém Windows, ktorý je bežným tovarom, keďže je v rovnakej
podobe a spôsobom dodávaný komukoľvek. Na druhej strane software,
ktorý si vyžaduje prispôsobenie vždy na konkrétne požiadavky
obstarávateľa, je teda svojim spôsobom vždy jedinečný a s takýmto
prispôsobením nie je bežne dodávaný, nebude teda bežne dostupným
tovarom.
Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy a touto
novelou zákona sa umožnilo jeho využitie aj pri nadlimitných zákazkách.
Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky. Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vykonať
bezodplatným spôsobom prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska a
podmienkou je zápis do zoznamu podnikateľov.
Ďalšou významnou zmenou v zákone o verejnom obstarávaní je
definovanie konečného užívateľa výhod pre účely verejného
obstarávania. Osobitne je zadefinovaný pri právnickej osobe, pri fyzickej
osobe a zároveň aj pri združení majetku. Konečný užívateľ výhod na účely
tohto zákona je fyzická osoba, ktorá pri právnickej osobe má priamy alebo
nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo
na hlasovacích právach v právnickej osobe. Taktiež ak má táto fyzická osoba
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, dozornú
radu alebo iný riadiaci orgán. Cieľom tohto doplnenia zákona je zákonná
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požiadavka, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu vo verejnom
obstarávaní s uchádzačom, ktorý nemá v registri konečných užívateľov
výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie zapísaných konečných
užívateľov výhod.
Základné princípy, ktoré sa musia uplatňovať pri každom zadávaní zákazky
za každých okolností sa novelou zákona nezmenili. Princíp rovnakého
zaobchádzania znamená zákaz diskriminácie a cieľom tohto princípu je, aby
všetci mali rovnaké šance pri vypracovávaní svojich ponúk a to nezávisle od
svojej štátnej príslušnosti. Medzi ďalšie princípy patria princíp
nediskriminácie uchádzačov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti
a efektívnosti.
Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú sme Vám v tomto čísle Mandat
News priniesli, je v poradí už 32. novelou tohto právneho predpisu. Naši
odborníci Vám radi poskytnú poradenstvo pri aplikácii ustanovení tohto
komplikovaného zákona.

Roman Ferjanc
e-mail: roman.ferjanc@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-12

NEPREHLIADNITE
Daň z motorových vozidiel
Daňové subjekty, ktoré majú zo zákona povinnosť priznať a zaplatiť daň
z motorových vozidiel, čaká od januára 2016 niekoľko zmien. Jednou z nich
je zmena miestnej príslušnosti. Správu dane z motorových vozidiel budú po
novom vykonávať daňové úrady podľa trvalého pobytu fyzických osôb a
sídla právnických osôb a nie ako doteraz podľa miesta evidencie
motorového vozidla. Zmena v zákone vychádza v ústrety podnikateľom, aby
sa pri plnení si svojich povinností nemuseli obracať na niekoľko daňových
úradov.

Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na november až december 2015 môžete nájsť
na našej webovej stránke: http://www.mandat.sk

Martin Šiagi
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O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.
V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.
Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.
Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk

Robert Jex
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V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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