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CENA AKO KRITÉRIUM

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm

Single Market Scoreboard 
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CIEĽ   SZVO

Má pomôcť pri formovaní rozvoja primeraných a 

účinných právnych predpisov a politík v celej EU-28 v 

krajinách EZVO - EHP, v kandidátskych krajinách EÚ 

Cieľom je ovplyvňovať trh a podnecovať do rozvoja 

sociálne zodpovedného riadenia a slúţiť ako príklad. 

Nakupovaním môţu verejné orgány podporovať 

pracovné príleţitosti, dôstojnú prácu, sociálne 

začleňovanie, dostupnosť, návrh pre všetkých, etické 

obchodovanie.
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV

Pojem „spoločenská zodpovednosť podnikov“ označuje dobrovoľné úsilie 

firiem, ktoré presahuje beţný rámec dodrţiavania právnych predpisov. 

Ide o čoraz intenzívnejšie zapájanie všetkých kľúčových partnerov do 

kaţdodenných aktivít firiem a inštitúcií .

Oblasti - zodpovedného verejného obstarávania

- starostlivosti o zamestnancov, férový prístupu k zákazníkom, etické riadenie 

podniku, ochrana ţivotného prostredia, spolupráce s miestnou komunitou

Zásada sociálnej zodpovednosti podnikov je medzinárodne uznávaná 

(napr. OSN, MOP, OECD, ISO 26000)
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SZVO - DEFINÍCIA 
Predstavuje operácie obstarávania, ktoré zohľadňujú jedno 

alebo viac sociálnych hľadísk:

 pracovné príleţitosti, dôstojná práca, 

 dodrţiavanie sociálnych a pracovných práv, sociálne 

začleňovanie (vrátane osôb so zdravotným postihnutím),

 rovnaké príleţitosti, zjednodušenie prístupu, návrh pre 

všetkých,

 zohľadňovanie kritéria udrţateľnosti vrátane problematiky 

etického obchodovania

 dobrovoľné dodrţiavanie sociálnej zodpovednosti firiem
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PODPORA PRACOVNÝCH 

PRÍLEŢITOSTÍ

SOCIÁLNE HĽADISKÁ  I. 

• mladých ľudí,

• zastúpenia muţov a ţien

• dlhodobo nezamestnané osoby 

• starší pracovníci

• osoby zo znevýhodnených 

skupín  (etnické menšiny, 

náboţenské menšiny, osoby s 

nízkym dosiahnutým vzdelaním)

• osoby so zdravotným 

postihnutím, podpora  

pracovných podmienok

.

PODPORA  DÓSTOJNEJ PRÁCE

EK KOM(2006) 246 z mája 2006 

• právo na produktívnu a slobodne 

vybranú prácu

• práva na pracovisku, zamestnanie 

zabezpečujúce dôstojný príjem a 

sociálnu ochranu a sociálny dialóg

• zdravie a bezpečnosť v zamestnaní

• dôstojná mzda

• prístup k školeniam

• rovnosť pohlaví - antidiskriminácie
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SOCIÁLNE HĽADISKÁ II. 

SOCIÁLNE ZAČLEŇOVANIE

• rovnaký prístup k 

obstarávania pre firmy 

vlastnené alebo 

zamestnávajúce osoby z 

etnických alebo 

menšinových skupín, napr. 

druţstvá, sociálne podniky

• podpora zamestnania osôb 

so zdravotným postihnutím 

aj na otvoreneom trhu

SOCIÁLNE A 

PRACOVNÉ PRÁVA

 zákony SR, kolektívne 

dohody

 zásady rovnakého 

zaobchádzania

 rovnaká mzda za prácu 

rovnakej hodnoty

 boj proti diskriminácie 
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PODPORA ZJEDNODUŠENIA 

PRÍSTUPU A NÁVRHU PRE 

VŠETKÝCH 

SOCIÁLNE HĽADISKÁ III.  

.
ETICKÉ OBCHODOVANIE

KOM (2009) 215 z 5. mája 

2009 - vymedzenie 

poţiadaviek zákazky 
Dohovor OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím

 povinné ustanovenia v 

technickej špecifikácii 

zabezpečujúci prístup osobám 

so zdravotným postihnutím

 nakupovanie TS, ktoré sú 

dostupné pre všetkých 

(budovy, IKT, web)

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM

dobrovoľnosť v konaní nad rámec 

zákona s cieľom sledovať 

environmentálne a sociálne ciele
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PODPORA MSP

SOCIÁLNE HĽADISKÁ IV. 

• prístup k VO tým, ţe sa 

zniţujú náklady a záťaţ 

spojenú s účasťou na 

moţnostiach SZVO 

poskytnutie času na prípravu 

ponúk, zabezpečenie včasnej 

platby, stanovenie vhodnej 

kvalifikácie a hospodárskych 

poţiadaviek 

• zverejnenia moţností pre 

subdodávateľov

Dohovor OSN o právach 

osôb so zdravotným 

postihnutím

OCHRANA PRED 

PORUŠOVANÍM ĽUDSKÝCH 

PRÁV 
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DÔVODY PRE NOVÚ LEGISLATÍVU

VYTVÁRA PROSTREDIE PRE KONKURENCIU 

JE ZÁRUKOU vyrovnaného a udrţateľného rastu, vyššej 

zamestnanosti a sociálnej starostlivosti, vyššej ţivotnej 

úrovne a kvality ţivota, ako aj ekonomickej a sociálnej 

súdrţnosti.

Právny základ SZVO vzniká iba ak súvisí s predmetom 

zákazky,   je primerané jej poţiadavkám, pokiaľ ide o 

zásady najvýhodnejšieho pomeru medzi kvalitou a cenou
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VYŇATÉ ZÁKAZKY „IN HOUSE“

zadávanú verejným 
obstarávateľom inej 

právnickej osobe 

1) kontrola nad 
právnickou osobou viac 

ako 80%
2) rozsah činností, 

3) predpoklad neúčasti 
súkromného kapitálu

zadáva kontrolovaná 
osoba kontrolujúcej 

osobe (rozhodujúci vplyv 
na strategické ciele, ako 
aj významné rozhodnutia 
kontrolovanej právnickej 

osoby )
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SOCIÁLNE  ASPEKTY 

V PROCESE VYUŽÍVANIA 

VEREJNÝCH ZDROJOV



Predmet 
zákazky

Podmienky 
účasti

Kritériá

Koncesie 
na 

sociálne 
sluţby  

Sociálne 
sluţby –

príloha č.1 
ZVO
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UPLATŇOVANIE SOCIÁLNYCH 

CHARAKTERISTÍK V PRAXI VO



PRÍPRAVA VO – 1. PRÍSTUP

 Začlenenie sociálneho kritériá do 

predmetu zákazky alebo technickej 

špecifikácie, ktoré musí úspešná zmluvná 

strana splniť. 
 Príkladom je počítačové vybavenie, ktoré musí splňať určité 

kritériá zjednodušeného postupu.
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PRÍPRAVA VO – PRÍSTUP 2

 Uchádzač za určitých podmienok na 

základe tzv. podmienok vylúčenia nemôţu  

vôbec získať verejnú zákazku (protiprávne 

konania)
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PRÍPRAVA VO – PRÍSTUP 3

 Zaviazať uchádzača k určitým sociálnym 

normám a ich úspechy zohľadňuje pri 

zadávaní zákazky. 

 Tento prístup môţe mať v zadávaní 

sociálne podmienky  v kritériu zadávania 

zákazky verejným orgánom.
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PRÍPRAVA VO – PRÍSTUP 4

Je viazaný na štádium po zadaní zákazky. 

Vyţaduje, aby po zadaní zákazky subjekt, 

ktorému bola zákazka zadaná, spĺňal pri jej 

plnení konkrétne podmienky.  

Tento zmluvný model vyţaduje, aby všetky 

zmluvné strany podpísali rovnaké 

poţiadavky ,hoci neexistuje ţiadne 

hodnotenie schopnosti zmluvnej strany 

spĺňať konkrétne podmienky 19



 Zákony EU povoľujú pozitívnu diskrimináciu, 

pozitívna diskriminácia a pozitívne konanie sú 

dva odlišné pojmy

 Povolená špecifikácia podľa PN , zohľadniť 

výrobné postupy aj z čoho je produkt vyrobený, 

kritériá dostupnosti pre ľudí pre zdrav. postihnutých

 Za technickú špecifikáciu nemoţno povaţovať 

označenie "sociálnej zodpovednosti“ napr. 

poţiadavky súvisiace s pracovnými podmienkami

 Technická špecifikácia nesmie zniţovať 

konkurenciu, nesmie diskriminovať

HRANICE DISKRIMINÁCIE  SZVO 

20



HRANICE DISKRIMINÁCIE  SZVO 

.

FUNKČNÁ 

ŠPECIFIKÁCIA 

poskytuje priestor 

na trhovú kreativitu 

(napr. lepšie 

sociálne plnenia)

uvádza konkrétne poţadované výsledky a 
výstupy a podnecuje vyuţiť svoje schopnosti a 
skúsenosti na nové riešenie

súvisí s predmetom zákazky a zohľadňuje 
ciele iniciatív a zákonné povinnosti

musí byť dostatočne široká, aby umoţnila 
pridať hodnotu
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Výhody uplatnenia 

viackriteriálneho

hodnotenia



Kritéria rozhodovania 

Teória rozhodovania pri komplexnom posudzovaní 

(hodnotení) projektov 

preferuje viackriteriálne rozhodovanie. 

Kritéria pre posúdenie projektu rozdeľuje na: 

- ekonomické, sociálne, technické, ekologické, kultúrne,

- resp. špecifické pre určitý druh rozhodovania
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KRITÉRIÁ

Ponuky sa vyhodnocujú na základe

 najlepšieho pomeru ceny a kvality

 nákladov pouţitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä 

nákladov počas ţivotného cyklu

 najniţšej ceny
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NAJLEPŠÍ POMER CENY A KVALITY

Na základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ktoré 

zahŕňajú kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne 

hľadiská súvisiace s predmetom zákazky a ktorými sú 

najmä kvalita vrátane technického prínosu, riešenia 

vhodné pre všetkých pouţívateľov, sociálne, inovačné 

charakteristické znaky, obchodovanie a jeho podmienky, 

organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov 

určených na plnenie zmluvy, lehota dodania alebo termín 

ukončenia.
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Postup hodnotenia variantov / ponúk VO

1. Formulácia limitných kritérií 

2. Vylúčenie ponúk, ktoré nesplňujú limitné 

kritéria

3. Formulácia /nelimitných/ kritérií pre 

hodnotenie ponúk

4. Hodnotenie ponúk

5. Usporiadanie variantov podľa hodnoty 

bodov váţených kritérií

6. Rozhodnutie o výbere variantu/ov 

4.1 Párové hodnotenie kritérií a stanovenie 

frekvencií a kritérií

4.2 Bodové hodnotenie variantov podľa kritérií

4.3 Ohodnotenie kritérií podľa frekvencií 

/vid.4.1/

4.4 Stanovenie váh pre kritériá

4.5 Kvantifikácia hodnotenia variantov podľa 

váţených kritérií
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NÁKLADY POČAS ŢIVOTNÉHO CYKLU 

Sú náklady:

 súvisiace s nadobudnutím,

 na pouţívanie/prevádzku (napr. ako je spotreba energie a iných zdrojov),

 na údrţbu,

 na ukončenie ţivotnosti, ako sú náklady na zber a recykláciu,

Za predpokladu, ţe peňaţnú hodnotu týchto nákladov moţno určiť a overiť; 

náklady môţu zahŕňať náklady na emisie skleníkových plynov, emisie iných 

znečisťujúcich látok a náklady na zmierňovanie klimatických zmien.
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Prístup LCC (Life Cycle Costing – náklady životného cyklu):

kúpna cena produktu nie je jediným nákladom spojeným s produktom.

najnižšia cena "eko-alternatíva"
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Obstarávaný produkt

Náklady životného cyklu produktu

náklady na 
zneškodnenie

prevádzkové náklady

vstupná cena výrobku
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