USMERNENIE
Výskumnej agentúry
z 25. októbra 2021
(účinnosť od 26.10.2021)
pre žiadateľov/prijímateľov NFP k určovaniu lehôt na vysvetlenie informácií pri
nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách bez elektronického trhoviska
Za účelom zabezpečenia dodržiavania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015
Z. z.“) týkajúcich sa určovania lehôt na vysvetlenie informácií pri nadlimitných zákazkách
a podlimitných zákazkách bez elektronického trhoviska Výskumná agentúra v súlade s Jednotnou
príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania pre
programové obdobie 2014-2020 platnou od 13.05.2021 a účinnou od 15.06.2021 týmto vydáva
nasledovné
u s m e r n e n i e:

I.
1.

Žiadateľ/prijímateľ NFP je povinný pri vysvetľovaní požiadaviek uvedených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie
postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z., predovšetkým ust.
§ 48 (postup pri zadávaní nadlimitných zákaziek) a § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. (postup
pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska).

2.

Žiadateľ/prijímateľ NFP v súlade s ust. § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. poskytne vysvetlenie
informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok
účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa
použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.

3.

Žiadateľ/prijímateľ NFP v súlade s ust. § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. vysvetlenie
informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej
sprievodnej dokumentácii oznámi bezodkladne všetkým záujemcom, najneskôr však tri
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu,
že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

4.

Vychádzajúc z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného
obstarávania/obstarávania pre programové obdobie 2014-2020 platnou od 13.05.2021
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5.

a účinnou od 15.06.2021 sa žiadateľovi/prijímateľovi NFP odporúča neurčovať lehotu, v ktorej sú
záujemcovia oprávnení požiadať o vysvetlenie podmienok súťaže, nakoľko žiadateľ/prijímateľ
NFP je povinný umožniť záujemcom o vysvetlenie podmienok súťaže v zákonom ustanovených
lehotách za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred (§ 48 a § 113 ods.
7 zákona č. 343/2015 Z. z.).
Žiadateľ/prijímateľ NFP primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, lehotu
predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo
na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48
a § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred
alebo
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia
podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.

6.

Ak vysvetlenie žiadateľa/prijímateľa NFP podľa odseku 5 čl. I tohto usmernenia nijakým
spôsobom neupravuje (nemení) podmienky súťaže a len potvrdzuje rozsah požiadaviek, ktorý už
bol stanovený v rámci oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladov
alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo význam takéhoto vysvetlenia je z hľadiska prípravy
ponuky nepodstatný, žiadateľ/prijímateľ NFP nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie
ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasti alebo lehotu na predkladanie súťažných návrhov.

7.

K určovaniu lehôt na vysvetlenie informácií pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách
bez elektronického trhoviska vydal Úrad pre verejné obstarávanie viacero metodických
usmernení, resp. rozhodnutí, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné
obstarávanie a dostupné pre žiadateľov/prijímateľov NFP. Ide napr. o metodické usmernenia
Úradu pre verejné obstarávanie č. 11012-5000/2018, č. 13658 -5000/2019, č. 9026-5000/2019,
č. 6142-5000/2019 alebo rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 14700-6000/2019OD/5 zo dňa 29.05.2020.

II.
Záverečné ustanovenia
1.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 26. októbra 2021.
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