
           
 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) 

týkajúce sa zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej poskytovateľ poskytne 50% 
a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 

a poskytnutie služieb z NFP 

Otázka č. 1: V rámci jedného projektu máme schválené aktivity s rôznou intenzitou pomoci –  pri 
jednej 50% a pri druhej 60 %. Znamená to, že pri jednej aktivite budeme verejne obstarávať podľa 
pravidiel zákona o verejnom obstarávaní, pričom pri druhej aktivite tovary a služby nemusíme 
obstarávať vôbec?  

Odpoveď: Znamená to, že pri aktivite, ktorej spolufinancovanie zo zdrojov SR a EÚ je vyššie ako 50 %, 
budete postupovať podľa pravidiel zákona o verejnom obstarávaní (ZVO), zatiaľ čo pri aktivite, ktorej 
spolufinancovanie zo zdrojov SR a EÚ bude 50 % a nižšie, nepostupujete podľa pravidiel ZVO. 
V obidvoch prípadoch ste zároveň povinný postupovať podľa relevantných ustanovení uvedených 
v platnej Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI 
v gescii MH SR (Príručka k procesu VO) a v ostatných záväzných dokumentoch (napr. zmluva 
o poskytnutí NFP atď.). 

Zároveň však, pokiaľ by sa prijímateľ rozhodol v jednom obstarávaní obstarávať napr. viaceré tovary 
s rôznou mierou intenzity pomoci (napr. v jednom prípade 50 %, v druhom 60 %), pri tomto 
zmiešanom obstarávaní je povinný zvoliť si prísnejší postup, a teda v tomto prípade postupovať pri 
zadávaní takejto zákazky podľa pravidiel a postupov ZVO. 

Otázka č. 2: Obstarávanie podľa ZVO sme začali ešte pred 26.9.2018, zatiaľ sme vo fáze pred 
podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Musíme teda podľa § 187d zákona č. 269/2018 Z.z. 
obstarávanie zrušiť? 

Odpoveď: Nemusíte. Podľa uvedeného § ste oprávnený zrušiť obstarávanie a to v prípade, keď bola 
výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie predo dňom účinnosti tohto zákona a rovnako 
v prípade obstarávania, ktoré preukázateľne začalo predo dňom účinnosti tohto zákona. Pokiaľ však 
bolo úspešnému uchádzačovi alebo úspešným uchádzačom odoslané oznámenie, že jeho ponuka 
alebo jeho ponuky sa prijímajú, obstarávanie podľa vyššie uvedeného nie ste oprávnený zrušiť. 
Ustanovenia § 57 vzťahujúce sa k ďalším zákonným dôvodom zrušenia obstarávanie však nie sú 
týmto dotknuté. 

Otázka č. 3: Čo máme robiť v prípade, že sme začali verejné obstarávanie podľa ZVO po 26.9.2018? 
Spolufinancovanie v rámci projektu máme nižšie ako 50 %.  

Odpoveď: Pokiaľ ste začali verejné obstarávanie do doby účinnosti Metodického výkladu CKO č. 6 k 
zadávaniu a kontrole zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP 
(t.j. do 9.10.2018) je potrebné ďalej postupovať v závislosti od zvoleného postupu podľa pravidiel 
uvedených v časti 4.4.2 aktuálne platnej Príručky k procesu VO. 

Pokiaľ však bolo verejné obstarávanie začaté už v dobe účinnosti predmetného Metodického výkladu 
CKO č. 6, ste povinný toto VO zrušiť a ďalej postupovať pri zadávaní zákazky podľa príslušných 
ustanovení Príručky k procesu VO.   



           
 
Otázka č. 4: Podľa zverejnených pravidiel k obstarávaniu zákaziek v rámci projektov s intenzitou 
pomoci 50 % a nižšie nemusíme určovať vôbec predpokladanú hodnotu zákazky. Stačí len, aby 
výsledná zmluva bola v limite postupu, podľa ktorého sme postupovali. Chápeme to takto dobre? 

Odpoveď: Áno. Keďže sú v rámci tohto typu zákaziek určené dva postupy – pre zákazky do 100 tisíc 
a pre zákazky nad 100 tisíc, postačuje aby výsledná suma zmluvy bez DPH bola v rámci limitu 
uplatneného postupu. Zároveň je však samozrejme potrebné zohľadňovať výšku 
schváleného/požadovaného NFP v rámci danej aktivity projektu.  

Tiež pokiaľ predmetné zadávanie zákazky nadväzuje na predošlé zrušené verejné obstarávanie, je 
možné pre zvolenie postupu použiť aj hodnotu pôvodného určenia PHZ.  

Otázka č. 6: Vzťahuje sa aj na tento typ zákaziek povinnosť víťazného dodávateľa registrovať sa 
v registri partnerov verejného sektora? 

Odpoveď: Áno, za predpokladu naplnenia ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z.  o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo všeobecnosti možno 
povedať, že v prípade týchto zákaziek platia rovnaké pravidlá ako v rámci zákaziek realizovaných 
podľa ZVO.  

Otázka č. 7: Pri zákazkách do 100 tisíc máte v príručke k VO uvedené, že sme povinní zaslať výzvu 
na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom. Zároveň je hneď 
v druhom bode uvedené, že „V prípade zákaziek do 100 000 eur nie je potrebné predloženie 
písomných ponúk, avšak prijímateľ musí zdôvodniť výber úspešného dodávateľa na základe 
prieskumu trhu  (napr. formou faxu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď. okrem 
telefonického prieskumu). Rozumieme tomu správne, že výzvu na predkladanie ponúk zasielame 
trom dodávateľom vždy, ale súčasne môžeme spraviť výber dodávateľa aj na základe prieskumu 
trhu (napr. v rámci cenníkov uvedených na webových stránkach dodávateľov)?  Sú potom ponuky  
dodávateľov predložené v rámci nami zaslaných výziev a nami identifikované sumy zistené v rámci 
prieskumu trhu rovnocenné?  

Odpoveď: Áno, výzvu na predkladanie ponúk ste povinný zaslať minimálne trom vybraným 
potenciálnym dodávateľom. Súčasne ste tiež oprávnený vykonať prieskum a výsledok zohľadniť 
v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu, do ktorého budú zahrnuté aj prípadné písomné ponuky.  

Otázka č. 8: V príručke k VO, v časti týkajúcej sa výzvy na predkladanie ponúk je uvedené, že 
môžeme „na preukázanie podmienok  časti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predloženie dokladov, a to najmä:“ Slovo 
„najmä“ znamená, že môžeme určiť aj iné podmienky účasti okrem tých ktoré sú uvedené v danej 
časti Príručky k VO? 

Odpoveď: Áno, avšak za predpokladu dodržania všetkých uvedených princípov zadávania tohto typu 
zákaziek.  

Otázka č. 9: Môžeme určiť v rámci podmienok účasti zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých 
služieb za predchádzajúce tri roky a súčasne stanoviť minimálne štandardy pre tieto dodávky, t.j. 
napr. určiť min. hodnotu zmlúv za dané obdobie?  

Odpoveď: Áno, je možné určenie aj minimálnych štandardov v rámci podmienok účasti, za 
predpokladu dodržania všetkých uvedených princípov zadávania tohto typu zákaziek.   



           
 
Otázka č. 10: Podľa vyjadrení zástupcov MH SR na infoseminári bude vyžadovaný znalecký posudok 
ku každému obstarávaniu, v rámci ktorého bude menej ako tri ponuky a jeho hodnota bude vyššia 
ako 10 tisíc EUR. Chápeme to správne, že napr. aj pri 5 mil. zákazke, pokiaľ dostaneme aspoň tri 
ponuky, znalecký posudok už nie je potrebný? 

Odpoveď: Áno, podmienka doloženia znaleckého posudku pre overenie hospodárnosti výdavku sa 
vzťahuje na obstarávanie, v rámci ktorého boli predložené menej ako tri ponuky, resp. boli 
identifikovaní menej ako traja potenciálni dodávatelia a hodnota zákazky je vyššia ako 10 tisíc eur 
bez DPH. Upozorňujeme, že sa požaduje znalecký nie odborný alebo iný posudok. V rámci zákaziek, 
pri ktorých boli predložené tri a viacej ponúk je hospodárnosť preukázaná samotným procesom 
obstarávania (podložená prieskumom trhu).    

Otázka č. 11: Čo sa týka zmluvy o poskytnutí NFP, vzťahuje sa na tento typ zákaziek článok 3, 
prílohy  č. 1? 

Odpoveď: Áno, ustanovenie tohto článku sa primerane vzťahujú aj na tento typ zákaziek. Rovnako sa 
na ne primerane vzťahujú podmienky a pravidlá určovania finančných korekcií podľa MP CKO č. 5 
a podmienky a pravidlá vzťahujúce sa ku konfliktu záujmov podľa MP CKO č. 13.  


