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Odporúčania pre efektívne PTK



Otázky účastníkov

Ako môžu PTK pomôcť pri príprave VO a praktické skúsenosti s PTK?

NE/zvýhodňovanie trhu účasťou v PTK

Ich praktická realizácia

Ako uchádzača v procese verejného  obstarávania nás najviac zaujíma 
otázka či sa dá oslovenie vybraných hospodárskych subjektov 
prostredníctvom
emailu považovať za realizáciu PTK v zmysle zákona a dopad PTK na 
uchádzač



Otázky účastníkov

Ale že úplne všetko... :)

Aký je odporúčaný postup pre realizáciu PTK? Ako zdokumentovať priebeh 
PTK, ako a kde zverejniť výstupy?

Preukázanie nenarušenia čestnej hospodárskej súťaže a neporušenia 
princípu nediskriminácie a princípu transparentnosti.



PTK a ich vzťah k iným dokumentom/aktivitám

Zákon o VO

Koncepcia nákupu IKT

ÚHP 

RedFlags

-> poskytnutý dokument predstavuje rozšírenú verziu prílohy 
Koncepcie nákupu IKT



Prínosy PTK

OVM:

● legálne informovanie trhu o plánovanom 
VO

● získanie odborného názoru
● spoznanie trhu, potenciálnych dodávateľov
● zoznámenie sa s inovatívnymi riešeniami
● konfrontácia podmienok VO a požiadaviek 

OVM s trhovým prostredím “na nečisto”
● zefektívnenie procesu prípravy VO
● lepšie pripravené VO
● zníženie rizika revíznych postupov
● širšia súťaž
● pozitívne PR

Dodávateľ:

● lepší prehľad o pripravovaných 
VO/nákupoch štátu

● systematickejšia alokácia a 
plánovanie interných zdrojov

● možnosť prezentovať svoje 
schopnosti, znalosti

● možnosť legálne “ovplyvniť” 
podmienky a predmet VO

● možnosť upozorniť na diskriminačné 
podmienky ešte vo fáze modelovania 
VO

● lepšie pripravené VO



Ako na PTK?

Príprava a oznámenie PTK Realizácia PTK

Dokumentácia a zverejňovanie



13 odporúčaní Slovensko.Digital



Odporúčanie č. 1

subjekt zúčastnený PTK = subjekt nezúčastnený PTK



Odporúčanie č. 2

PTK OVM oznamuje prostredníctvom vestníku ÚVO a 
zároveň cez ďalšie relevantné kanály



Odporúčanie č. 3

podklady k PTK a ďalšie inštrukcie k PTK OVM zverejňuje 
spolu s oznámením vo vestníku UVO

odporúča sa zverejniť maximálny rozsah otázok, tém PTK, 
podpornej dokumentácie a jasné inštrukcie o priebehu a 

zverejňovaní dokumentov, informácií 



Odporúčanie č. 4

účasť v PTK by mala byť otvorená, čo najširšiemu spektru 
subjektov na trhu



Odporúčanie č. 5

PTK predstavujú riadený dialóg OVM s trhom
Iniciátorom dialógu je OVM



Odporúčanie č. 6

OVM v rámci PTK nerobí závery alebo rozhodnutia
OVM v rámci PTK zbiera informácie



Odporúčanie č. 7

obsah PTK je v podstate neobmedzený
OVM si môže overovať predmet zákazky, jeho parametre, 

podmienky účasti vo VO, kritériá výberu, PHZ, zmluvné 
podmienky, penále, ...



Odporúčanie č. 8

OVM sa nepýta priamo
OVM zisťuje motivácie, neistoty, riziká trhu voči predmetu 

zákazky
OVM si overuje parametre VO v širších súvislostiach



Odporúčanie č. 9

OVM zverejňuje všetky obdržané otázky, dopyty 
uchádzačov PTK

OVM zverejňuje odpovede na otázky, na ktoré sa rozhodlo 
odpovedať



Odporúčanie č. 10

OVM systematicky zachytáva priebeh PTK a dialóg s 
trhom



Odporúčanie č. 11

OVM systematicky zverejňuje dokumenty, informácie z 
PTK

OVM zabezpečuje aktuálnosť zverejnených dokumentov, 
informácií z PTK



Odporúčanie č. 12

PTK je vhodné realizovať pred štúdiu uskutočniteľnosti a 
potom pred vyhlásením VO



Odporúčanie č. 13

realizačný model PTK treba vybrať na základe predmetu 
PTK

pri plánovaní IS (vývoj, SLA), výbere technológií sa odporúča 
hybridný model



Ak máte otázky a potrebujete poradiť s PTK, 
kľudne sa nám ozvite

peter.kulich@slovensko.digital
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