Predkladacia správa
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
ústredný orgán štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia podľa § 19 písm.
a) a b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov, predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky
iniciatívny materiál s názvom „Návrh na realizáciu verejného obstarávania na dodanie liekov,
zdravotníckych pomôcok, medicínskej prístrojovej techniky a osobných ochranných
pracovných prostriedkov“.
V nadväznosti na neustále sa zvyšujúcu hrozbu ochorení a úmrtí obyvateľstva na ochorenie
COVID-19, spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2, na území Slovenskej republiky,
ministerstvo zdravotníctva iniciatívne pristúpilo k predloženiu návrhu uznesenia vlády
Slovenskej republiky na bezodkladné zabezpečenie materiálneho zabezpečenia poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti nevyhnutným tovarom ako sú lieky, zdravotnícke pomôcky,
medicínska prístrojová technika a osobné ochranné pracovné pomôcky (ďalej iba
„zdravotnícky materiál“). Predkladaný materiál navrhuje vypracovať analýzu potrieb
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a realizovať verejné obstarávanie zdravotníckeho
materiálu prostredníctvom ministerstva zdravotníctva, v súčinnosti s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti. Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ v súlade s
judikatúrou Súdneho dvora EÚ použiť len vtedy, ak môže preukázať, že skutočne existujú
osobitné okolnosti, ktoré túto výnimku odôvodňujú. V kontexte navrhovaného uznesenia vlády
SR je využitie inštitútu priameho rokovacieho konania odôvodnené mimoriadnou udalosťou
(celosvetovou pandémiou koronavírusom), nespôsobenou verejným obstarávateľom, ktorú
nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž,
užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením. Pri posudzovaní, či ide o mimoriadnu
udalosť podľa zákona o verejnom obstarávaní, možno v súlade s dôvodovou správou k tomuto
zákonu vychádzať z ustanovení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny v znení neskorších predpisov a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, pričom za mimoriadnu udalosť sa považuje aj
ohrozenie verejného zdravia II. stupňa.
Cieľom predkladaného materiálu je:
a) zabezpečiť bezodkladne zdravotnícky materiál, nevyhnutný pre potreby zdravotníctva
SR a zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva SR pred pandémiou spôsobenou
koronavírusom, a to prostredníctvom priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm.
c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
b) distribuovať zdravotnícky materiál poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súlade so
zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Materiál vykazuje vplyvy na rozpočet verejnej správy v predpokladanej výške 59,6 mil. Eur.
Materiál nevykazuje vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, vplyvy
na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Iniciatívny materiál MZ SR „Návrh na realizáciu verejného obstarávania na dodanie liekov,
zdravotníckych pomôcok, medicínskej prístrojovej techniky a osobných ochranných
pracovných prostriedkov“ je na rokovanie vlády Slovenskej republiky predkladaný bez
rozporov.

