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SMERNICA RADY
z 21. decembra 1989
o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych
opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania
v rámci verejného obstarávania tovarov a prác
(89/665/EHS)
RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100a,
so zreteľom na návrh Komisie (1),
v spolupráci s Európskym parlamentom (2),
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (3),
keďže smernice o verejnom obstarávaní, najmä smernica Rady 71/305/
EHS z 26. júla 1971 o koordinácii postupov verejného obstarávania
prác (4), naposledy zmenená a doplnená smernicou 89/440/EHS (5)
a smernica Rady 77/62/EHS z 21. decembra 1976 o koordinácii postupy
verejného obstarávania dodania tovarov (6), naposledy zmenená
a doplnená smernicou 88/295/EHS (7), neobsahujú žiadne špecifické
opatrenia zabezpečujúce ich účinné uplatňovanie;
keďže existujúce systémy na národnej úrovni a na úrovni spoločenstva
zabezpečujúce ich aplikáciu, nie sú vždy primerané pre zabezpečenie
zhody s relevantnými opatreniami spoločenstva najmä v etape, keď
môžu byť porušenia korigované;
keďže liberalizácia verejného obstarávania konkurencii v spoločenstve si
vyžaduje podstatné zvýšenie záruky transparentnosti a nediskriminácie;
keďže k tomu, aby to malo hmatateľné efekty, musia byť aplikovateľné
účinné a rýchle nástroje v prípade porušení práva Spoločenstva v oblasti
verejného obstarávania, alebo národných pravidiel vykonávajúcich toto
právo;
keďže v niektorých štátoch absencia účinných nástrojov alebo neprimerané existujúce nástroje bránia podnikom spoločenstva v predkladaní
ponúk v členskom štáte v ktorom je obstarávateľ usadený; keďže
z toho dôvodu musia príslušné členské štáty túto situáciu napraviť;
keďže hoci majú postupy pre udeľovanie verejných objednávok takú
krátku dobu trvania, musia byť príslušné revízne orgány, medziiným,
oprávnené prijať prechodné opatrenia, zamerané na zastavenie takého
postupu, alebo na vykonávanie akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré môže
prijať obstarávateľ; keďže krátka doba trvania postupov znamená, že
horeuvedené porušenia by mali byť bezodkladne vybavené;
keďže je nevyhnutné zabezpečiť, aby primerané postupy existujúce vo
všetkých členských štátoch umožňovali zrušiť rozhodnutia prijaté
neoprávnene a kompenzovať osoby postihnuté porušením;
keďže pokiaľ sa podniky nesnažia o revíziu, nemôžu byť niektoré porušenia korigované kým nebudú prijaté špecifické mechanizmy;
keďže keď Komisia zváži, že bol v priebehu postupu udeľovania objednávky spáchaný jasný a zrejmý priestupok, mala by byť schopná
upozorniť na to príslušné úrady členského štátu a príslušného obstará(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v. ES C 230, z 28.8.1987, s. 6 a Ú. v. ES C 15, z 19.1.1989, s. 8.
v. ES C 167, z 27.6.1988, s. 77 a Ú. v. ES C 323, z 27.12.1989.
v. ES C 347, z 22.12.1987, s. 23.
v. ES L 185, z 16.8.1971, s. 5.
v. ES L 210, z 21.7.1989, s. 1.
v. ES L 13, z 15.1.1977, s. 1.
v. ES L 127, z 20.5.1988, s. 1.
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vateľa tak, aby mohli byť podniknuté vhodné opatrenia pre rýchlu
nápravu údajného porušenia;
keďže aplikácia opatrení tejto smernice v praxi týkajúca sa fungovania
národných revíznych postupov by mala byť znovu preverená v priebehu
štyroch rokov od jej vykonávania, na základe informácií, ktoré majú
dodať členské štáty,
PRIJALA TÚTO SMERNICU:

▼M2
Článok 1
Rozsah pôsobnosti a dostupnosť postupov preskúmania
1.
Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii
postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na
dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (1), pokiaľ tieto zákazky
nie sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti v súlade s článkami 10 až 18 tejto
smernice.
Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú verejné zákazky, rámcové
dohody, verejné koncesie na práce a dynamické obstarávacie systémy.
Pokiaľ ide o zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice
2004/18/ES, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie
toho, aby sa rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi mohli účinne
a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že tieto rozhodnutia
porušili právo Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo
vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.
2.
Členské štáty zabezpečia, aby v dôsledku toho, že sa v tejto smernici rozlišuje medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa
vykonáva právo Spoločenstva, a ostatnými vnútroštátnymi právnymi
predpismi, nedochádzalo k diskriminácii medzi podnikmi, ktoré tvrdia,
že boli poškodené v rámci postupu zadávania zákazky.
3.
Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na
základe podrobných pravidiel, ktoré môžu ustanoviť členské štáty,
uplatniť prinajmenšom každá osoba, ktorá má alebo mala záujem
o získanie určitej zákazky a ktorá bola poškodená alebo existuje riziko
poškodenia údajným porušením.
4.
Členské štáty môžu požadovať, aby osoba, ktorá si želá využiť
postup preskúmania, informovala verejného obstarávateľa o údajnom
porušení a o svojom úmysle domáhať sa preskúmania pod podmienkou,
že to neovplyvní odkladnú lehotu v súlade s článkom 2a ods. 2 alebo
akékoľvek iné lehoty pre podanie žiadosti o preskúmanie v súlade
s článkom 2c.
5.
Členské štáty môžu požadovať, aby dotknutá osoba požiadala
o preskúmanie najskôr verejného obstarávateľa. V takom prípade
členské štáty zabezpečia, aby podanie takejto žiadosti o preskúmanie
viedlo k okamžitému odloženiu možnosti uzavrieť zmluvu.
Členské štáty rozhodnú o vhodných komunikačných prostriedkoch
vrátane faxu alebo elektronických prostriedkov, ktoré sa použijú na
podanie žiadosti o preskúmanie uvedenej v prvom pododseku.
Odloženie uvedené v prvom pododseku sa neskončí pred uplynutím
lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď verejný obstarávateľ poslal svoju odpoveď faxom
alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní,
(1) Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená
smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).
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ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď verejný obstarávateľ poslal svoju odpoveď, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10
kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia odpovede.
Článok 2
Požiadavky na postupy preskúmania
1.
Členské štáty zabezpečia, aby prijaté opatrenia, ktoré sa týkajú
postupov preskúmania uvedených v článku 1, zahŕňali ustanovenie
o právomoci:
a) pri najbližšej príležitosti a formou predbežných konaní prijať predbežné opatrenia na účely nápravy údajného porušenia alebo zabránenia ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov vrátane opatrení na
pozastavenie alebo zabezpečenie pozastavenia postupu zadávania
verejnej zákazky alebo vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia prijatého verejným obstarávateľom;
b) zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie nezákonne prijatých rozhodnutí
vrátane odstránenia diskriminačných technických, ekonomických
alebo finančných kritérií uvedených vo výzvach na predloženie
ponúk, v súťažných podkladoch alebo v akýchkoľvek iných dokumentoch týkajúcich sa postupu zadávania zákazky;
c) uznať škody, ktoré osobám vznikli porušením.
2.
Právomoci uvedené v odseku 1 a v článkoch 2d a 2e môžu byť
prenesené na samostatné orgány, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty
postupu preskúmania.
3.
Ak orgán prvého stupňa, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, preskúma rozhodnutie o zadaní zákazky, členské štáty zabezpečia, aby verejný obstarávateľ nemohol uzavrieť zmluvu, pokým
orgán zodpovedný za preskúmanie nerozhodne buď o žiadosti
o uplatnenie predbežných opatrení, alebo o žiadosti o preskúmanie.
Toto pozastavenie sa neskončí skôr, ako uplynie odkladná lehota
uvedená v článku 2a ods. 2 a v článku 2d ods. 4 a 5.
4.
S výnimkou prípadov ustanovených v odseku 3 a v článku 1 ods.
5 nemusia postupy preskúmania automaticky znamenať pozastavenie
postupov zadávania zákaziek, ktorých sa týkajú.
5.
Členské štáty môžu ustanoviť, aby orgán zodpovedný za postup
preskúmania mohol vziať do úvahy pravdepodobné dôsledky predbežných opatrení na všetky záujmy, ktoré by mohli byť poškodené, ako aj
verejný záujem, a mohol rozhodnúť, že takéto opatrenia nenariadi
v prípade, ak by ich negatívne dôsledky mohli prevýšiť ich výhody.
Rozhodnutím, ktorým sa zamietajú predbežné opatrenia, nie sú dotknuté
žiadne ďalšie nároky osoby, ktorá takéto opatrenia požaduje.
6.
Členské štáty môžu ustanoviť, že v prípadoch, keď sa požaduje
náhrada škôd z dôvodu nezákonného rozhodnutia, musí napadnuté
rozhodnutie zrušiť najprv orgán, ktorý má na to potrebné právomoci.
7.
S výnimkou prípadov ustanovených v článkoch 2d až 2f sa účinky
výkonu právomocí uvedených v odseku 1 tohto článku na zmluvu
uzavretú po zadaní zákazky upravia vnútroštátnym právom.
Okrem toho, s výnimkou prípadu, keď sa pred priznaním náhrady škody
rozhodnutie musí zrušiť, môže členský štát stanoviť, že po uzavretí
zmluvy v súlade s článkom 1 ods. 5, odsekom 3 tohto článku alebo
článkami 2a až 2f sa právomoci orgánu, ktorý je zodpovedný za
postupy preskúmania, obmedzia na priznanie náhrady škody ktorejkoľvek osobe poškodenej porušením.
8.
Členské štáty zabezpečia účinný výkon rozhodnutí prijatých
orgánmi, ktoré sú zodpovedné za preskúmanie.
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9.
Ak orgány zodpovedné za postupy preskúmania nemajú súdnu
povahu, ich rozhodnutia musia byť vždy písomne odôvodnené.
V takomto prípade je tiež potrebné ustanoviť postupy, ktoré zabezpečia,
aby každé údajné nezákonné opatrenie prijaté orgánom zodpovedným za
preskúmanie alebo každý údajný nedostatok pri výkone na neho prenesených právomocí mohli byť predmetom súdneho preskúmania alebo
preskúmania iným orgánom, ktorý je súdnym orgánom v zmysle článku
234 zmluvy a ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, ako aj
orgánu zodpovedného za preskúmanie.
Členovia takého nezávislého orgánu sú vymenúvaní do funkcie a končia
svoje pôsobenie vo funkcii za tých istých podmienok ako sudcovia,
pokiaľ ide o orgán príslušný pre ich vymenovanie, ich funkčné obdobie
a ich odvolanie. Aspoň predseda tohto nezávislého orgánu má rovnakú
právnu a odbornú kvalifikáciu ako sudcovia. Nezávislý orgán prijíma
rozhodnutia na základe postupu, v ktorom sa vypočujú obidve strany,
pričom tieto rozhodnutia sú právne záväzné spôsobom, ktorý určí každý
členský štát.
Článok 2a
Odkladná lehota
1.
Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia, ktoré sú v súlade
s minimálnymi podmienkami ustanovenými v odseku 2 tohto článku
a v článku 2c a ktorými sa zabezpečí, že osoby uvedené v článku 1
ods. 3 majú dostatočný čas na účinné preskúmanie rozhodnutí pri zadávaní zákazky, ktoré prijali verejní obstarávatelia.
2.
Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti
smernice 2004/18/ES, sa zmluva nemôže uzavrieť pred uplynutím
lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie o zadaní zákazky poslané
dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými
prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov
pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína
plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď sa rozhodnutie o zadaní zákazky
zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím
lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.
Uchádzači sa považujú za dotknutých uchádzačov, ak ešte neboli vylúčení s konečnou platnosťou. Vylúčenie nadobúda konečnú platnosť, ak
sa oznámilo dotknutým uchádzačom a buď ho uznal za právoplatné
nezávislý orgán zodpovedný za preskúmanie, alebo neboli predmetom
alebo už nemôžu byť predmetom preskúmania.
Záujemcovia sa považujú za dotknutých záujemcov, ak verejný obstarávateľ nesprístupnil informácie o zamietnutí ich žiadosti pred oznámením o rozhodnutí o zadaní zákazky dotknutým uchádzačom.
K oznámeniu rozhodnutia pri zadávaní zákazky každému dotknutému
uchádzačovi a záujemcovi sa pripojí:
— zhrnutie relevantných dôvodov ustanovených článku 41 ods. 2 smernice 2004/18/ES s výhradou ustanovení článku 41 ods. 3 uvedenej
smernice a
— jasné vyhlásenie o presnej odkladnej lehote uplatniteľnej v súlade
s ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje tento
odsek.
Článok 2b
Výnimky z odkladnej lehoty
Členské štáty môžu ustanoviť, že lehoty uvedené v článku 2a ods. 2
tejto smernice sa neuplatňujú v týchto prípadoch:
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a) ak smernica 2004/18/ES nepožaduje predchádzajúce uverejnenie
oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku
Európskej únie;
b) ak je jediným dotknutým uchádzačom v zmysle článku 2a ods. 2
tejto smernice osoba, ktorej bola zákazka zadaná, a dotknutí záujemcovia neexistujú;
c) v prípade zmluvy zadanej na základe rámcovej dohody v zmysle
článku 32 smernice 2004/18/ES a v prípade jednotlivej zákazky
zadanej na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle
článku 33 uvedenej smernice.
Ak sa uplatní táto výnimka, členský štát zabezpečí, aby bola zmluva
vyhlásená za neplatnú v súlade s článkami 2d a 2f tejto smernice, ak:
— došlo k porušeniu druhej zarážky druhého pododseku článku 32 ods.
4 alebo článku 33 ods. 5 alebo 6 smernice 2004/18/ES a
— odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako prahové
hodnoty ustanovené v článku 7 smernice 2004/18/ES.
Článok 2c
Lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie
Ak členský štát ustanovil, že každá žiadosť o preskúmanie rozhodnutia
verejného obstarávateľa prijatého v rámci alebo v súvislosti s postupom
zadávania zákazky, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/18/
ES, musí byť podaná pred uplynutím stanovenej lehoty, táto lehota je
najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie verejného obstarávateľa poslané
uchádzačovi alebo záujemcovi faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 15 kalendárnych dní, pričom začína
plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo rozhodnutie verejného
obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi, alebo pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína
plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia verejného
obstarávateľa. K oznámeniu rozhodnutia verejného obstarávateľa
každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie relevantných
dôvodov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sa rozhodnutí
uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) tejto smernice, ktoré nie sú
predmetom osobitného oznamovania, je lehota najmenej 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia dotknutého rozhodnutia.
Článok 2d
Neplatnosť
1.
Členské štáty zabezpečia, aby orgán zodpovedný za preskúmanie,
ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, považoval zmluvu za
neplatnú alebo aby tento orgán rozhodol o neplatnosti zmluvy
v týchto prípadoch:
a) ak verejný obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom
vestníku Európskej únie bez toho, aby to povoľovala smernica
2004/18/ES;
b) v prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku 2a
ods. 2 tejto smernice, ak takéto porušenie neumožnilo uchádzačovi,
ktorý žiada o preskúmanie, využiť opravné prostriedky pred zadaním
zákazky; v prípade porušenia spojeného s porušením smernice
2004/18/ES, ak takéto porušenie ovplyvnilo možnosť uchádzača
žiadajúceho o preskúmanie získať zákazku, alebo
c) v prípadoch uvedených v článku 2b písm. c) druhom pododseku
tejto smernice, ak členské štáty uplatnili výnimku z odkladnej lehoty
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pre zákazky zadané na základe rámcovej dohody a dynamického
obstarávacieho systému.
2.

Dôsledky neplatnosti zmluvy sa upravia vo vnútroštátnom práve.

Vo vnútroštátnom práve sa môže so spätnou účinnosťou ustanoviť
zrušenie všetkých zmluvných povinností alebo obmedzenie rozsahu
zrušenia na tie povinnosti, ktoré sa ešte majú vykonať. V druhom
prípade členské štáty zabezpečia uplatnenie iných sankcií v zmysle
článku 2e ods. 2.
3.
Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa, nesmie vyhlásiť
zmluvu za neplatnú, aj keď sa uzavrela nezákonne z dôvodov uvedených v odseku 1, ak tento orgán po preskúmaní všetkých relevantných
aspektov zistí, že prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu
si vyžadujú, aby sa účinky zmluvy zachovali. V tomto prípade sa
namiesto toho uplatňujú alternatívne sankcie, ktoré členské štáty ustanovia v zmysle článku 2e ods. 2.
Hospodárske záujmy sa môžu v prípade neplatnosti zmluvy považovať
za prevažujúce dôvody len vtedy, ak by neplatnosť mala za mimoriadnych okolností neprimerané následky.
Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou však nesmú byť
prevažujúcimi dôvodmi týkajúcimi sa všeobecného záujmu. Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou zahŕňajú okrem iného
náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia pri vykonaní zmluvy,
náklady vzniknuté v dôsledku začatia nového postupu verejného obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny hospodárskeho subjektu
vykonávajúceho zmluvu a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré
vznikli v dôsledku neplatnosti.
4.
Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. a) tohto článku sa
neuplatňuje, ak:
— verejný obstarávateľ považuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania
v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2004/18/ES,
— verejný obstarávateľ uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie
oznámenie uvedené v článku 3a tejto smernice, v ktorom vyjadruje
svoj zámer uzavrieť zmluvu, a
— zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uverejnenia tohto oznámenia.
5.
Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. c) tohto článku sa
neuplatňuje, ak:
— verejný obstarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade
s druhou zarážkou druhého pododseku článku 32 ods. 4 alebo
s článkom 33 ods. 5 a 6 smernice 2004/18/ES,
— verejný obstarávateľ zaslal dotknutým uchádzačom rozhodnutie
o zadaní zákazky spolu so zhrnutím dôvodov v zmysle článku 2a
ods. 2 štvrtého pododseku prvej zarážky tejto smernice, a
— zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bolo
rozhodnutie o zadaní zákazky poslané dotknutým uchádzačom
faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných
komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15
kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni,
keď bolo rozhodnutie o zadaní zákazky poslané dotknutým uchádzačom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní,
ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.
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Článok 2e
Porušenia tejto smernice a alternatívne sankcie
1.
V prípade porušenia článku 1 ods. 5, článku 2 ods. 3 alebo článku
2a ods. 2, na ktoré sa nevzťahuje článok 2d ods. 1 písm. b), členské
štáty ustanovia neplatnosť v súlade s článkom 2d ods. 1 až 3 alebo
alternatívne sankcie. Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa,
po posúdení všetkých relevantných aspektov rozhodne, či by sa mala
zmluva považovať za neplatnú alebo či by sa mali uložiť alternatívne
sankcie.
2.
Alternatívne sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
Alternatívne sankcie sú:
— uloženie pokút verejnému obstarávateľovi alebo
— skrátenie dĺžky trvania zmluvy.
Členské štáty môžu preniesť na orgán zodpovedný za preskúmanie
široké rozhodovacie právomoci o tom, či zohľadní všetky príslušné
faktory vrátane závažnosti porušenia, správania sa verejného obstarávateľa a v prípadoch uvedených v článku 2d ods. 2 rozsah, v ktorom
zmluva ostáva v platnosti.
Náhrada škody nie je primeranou sankciou na účely tohto odseku.
Článok 2f
Lehoty
1.
Členské štáty môžu ustanoviť, že žiadosť o preskúmanie v súlade
s článkom 2d ods. 1 sa musí predložiť:
a) pred uplynutím lehoty najmenej 30 kalendárnych dní, ktorá začínajú
plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď:
— verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o zadaní zákazky
v súlade s článkom 35 ods. 4 a článkami 36 a 37 smernice
2004/18/ES pod podmienkou, že toto oznámenie zahŕňa odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa o zadaní zákazky bez
predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo
— verejný
obstarávateľ
oznámil
dotknutým
uchádzačom
a záujemcom uzavretie zmluvy pod podmienkou, že toto oznámenie obsahuje zhrnutie náležitých dôvodov ustanovených
v článku 41 ods. 2 smernice 2004/18/ES s výhradou ustanovení
článku 41 ods. 3 uvedenej smernice. Táto možnosť sa vzťahuje
aj na prípady uvedené v článku 2b písm. c) tejto smernice;
b) a v každom prípade pred uplynutím lehoty najmenej 6 mesiacov,
ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uzavretia zmluvy.
2.
Vo všetkých ostatných prípadoch, vrátane žiadostí o preskúmanie
v súlade s článkom 2e ods. 1, sa určujú lehoty na podanie žiadosti
o preskúmanie podľa vnútroštátneho práva s prihliadnutím na ustanovenia článku 2c.
Článok 3
Opravný mechanizmus
1.
Komisia môže uplatniť postup ustanovený v odsekoch 2 až 5, ak
pred uzavretím zmluvy usúdi, že v priebehu postupu zadania zákazky,
ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/18/ES, došlo
k závažnému porušeniu práva Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania.
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2.
Komisia oznámi dotknutému členskému štátu dôvody, ktoré ju
viedli k záveru, že došlo k závažnému porušeniu, a požiada o jeho
nápravu vhodným prostriedkom.
3.
Do 21 kalendárnych dní od prijatia oznámenia uvedeného
v odseku 2 príslušný členský štát Komisii:
a) potvrdí, že došlo k náprave porušenia, alebo
b) odôvodní, prečo k náprave nedošlo, alebo
c) oznámi, že postup zadania zákazky bol pozastavený buď verejným
obstarávateľom z jeho vlastného podnetu, alebo na základe právomocí uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a).
4.
Odôvodnenie oznámené podľa odseku 3 písm. b) sa môže okrem
iného opierať o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom
súdneho alebo iného konania o preskúmaní, alebo preskúmania uvedeného v článku 2 ods. 9. V takom prípade členský štát oznámi Komisii
výsledok tohto konania ihneď, ako je známy.
5.
Ak dotknutý členský štát oznámil, že sa postup zadania zákazky
pozastavil v súlade s odsekom 3 písm. c), členský štát oznámi Komisii
ukončenie tohto pozastavenia alebo začatie iného postupu zadania
zákazky týkajúceho sa, ako celok alebo sčasti, rovnakého predmetu
zadania zákazky. V oznámení sa potvrdí, že sa údajné porušenie napravilo, alebo sa v ňom uvedie odôvodnenie, prečo k náprave nedošlo.
Článok 3a
Obsah oznámenia pre dobrovoľnú transparentnosť ex-ante
Oznámenie uvedené v článku 2d ods. 4 druhej zarážke, ktorého formát
prijme Komisia v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 3b
ods. 2, obsahuje tieto informácie:
a) meno a kontaktné údaje verejného obstarávateľa;
b) opis predmetu zákazky;
c) odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa o zadaní zákazky
bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;
d) názov a kontaktné údaje hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého
sa rozhodlo o zadaní zákazky, a
e) v prípade potreby ďalšie informácie, ktoré považuje verejný obstarávateľ za užitočné.
Článok 3b
Postup vo výbore
1.
Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený
článkom 1 rozhodnutia Rady 71/306/EHS z 26. júla 1971 (1) (ďalej len
„výbor“).
2.
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy
pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (2), so
zreteľom na jeho článok 8.

(1) Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 77/63/EHS (Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 15).
(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
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Článok 4
Vykonávanie
1.
Komisia môže po porade s výborom požiadať členské štáty, aby
jej poskytli informácie o fungovaní vnútroštátnych postupov preskúmania.
2.
Členské štáty každoročne oznamujú Komisii znenie všetkých
rozhodnutí, ktoré ich orgány zodpovedné za preskúmanie prijali
v súlade s článkom 2d ods. 3, spolu s odôvodneniami týchto rozhodnutí.
Článok 4a
Preskúmanie
Komisia najneskôr do 20. decembra 2012 preskúma vykonávanie tejto
smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jej účinnosti, a najmä o účinnosti alternatívnych sankcií a lehotách.
▼B
Článok 5
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto
smernicou do 1. decembra 1991.Členské štáty oznámia Komisii znenia
hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych
opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Článok 6
Táto smernica je adresovaná členským štátom.

