
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Seminár k postupom obstarávania            
pri zákazkách, na ktoré sa nevzťahuje 

zákon o verejnom obstarávaní

on-line prenos prostredníctvom platformy Microsoft Teams
uskutočnený dňa 14.09.2022 a  21.09.2022



Cieľom online semináru je:

- poukázať na skutočnosti, ktoré sú vždy predmetom kontroly SO v rámci 
kontroly zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje ZVO,

- uviesť odporúčania SO v rámci postupov prijímateľa pri uskutočňovaní 
prieskumu trhu,

- uviesť pravidelne sa opakujúce nedostatky, ktoré sú predmetom vysvetľovania 
v rámci kontroly zákaziek a môžu mať za následok potrebu uzatvorenia dodatku 
k zmluvám s úspešným uchádzačom, resp. udelenie finančnej korekcie, ak ide 
o pochybenia s možným vplyvom na priebeh a výsledok obstarávania.



Žiadosť o vykonanie kontroly
Postup zaevidovania VO/obstarávania, vytvorenia žiadosti o vykonanie kontroly a jej
odoslanie z verejnej časti do neverejnej časti ITMS2014+ uvedený v Usmernení CKO č.
7 – Evidovanie verejného obstarávania v systéme ITMS2014+ (zverejnené na webovej
stránke partnerskej dohody, časť CKO, podstránka Usmernenia a manuály)

Prijímateľ pri vytváraní žiadosti o vykonanie kontroly musí zvoliť jeden z nasledujúcich
predmetov kontroly (na výber ITMS2014+ ponúka viacej možnosti, avšak iba tieto sú
relevantné) a to v závislosti v akom štádiu sa proces VO/obstarávania nachádza:
• Ex ante kontrola VO –VO/obstarávanie po vyhodnotení ponúk avšak pred

podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (možné len pre VO/obstarávanie vo
finančnom limite nadlimitnej zákazky)

• Ex post kontrola VO – VO/obstarávanie po podpise zmluvy s úspešným
uchádzačom

• Kontrola dodatkov zmluvy VO – kontrola dodatku pred podpisom dodatku s
úspešným uchádzačom (ak relevantné) / kontrola dodatku po podpise dodatku s
úspešným uchádzačom

Po odoslaní žiadosti o vykonanie kontroly z verejnej časti do neverejnej časti
ITMS2014+ je nevyhnutné doručiť podpísanú verziu (v papierovej alebo el.verzii)



Dopĺňanie dokumentácie
V prípade vyžiadania zo strany Poskytovateľa na vysvetlenie zrealizovaných úkonov v
procese VO/obstarávania či predloženie chýbajúcej dokumentácie je Prijímateľ povinný
všetky vysvetlenia a požadovanú dokumentáciu zaevidovať do spisu verejného
obstarávania v ITMS2014+ (uvedené platí aj pre prípad vyjadrení k návrhu správy z
kontroly VO/obstarávania).

Po zaevidovaní všetkých vysvetlení a požadovanej dokumentácie by mal Prijímateľ
ukončiť proces na verejnej časti ITMS2014+ zvolením možnosti „Predložiť“, pričom je
dôležité, aby v nultom kroku (Obrázok 1) ponechal predvolenú možnosť „NIE“

Po ukončení procesu predloženia z verejnej časti na neverejnú časť ITMS2014+ je
nevyhnutné doručiť informáciu o zaevidovaní doplnenia (v papierovej alebo el. verzii)



Postup pri zákazkách, na ktoré sa ZVO nevzťahuje

Na základe novely ZVO č. 395/2021 Z. z., s účinnosťou od 31.03.2022 sú pri obstarávaní 
tovarov, služieb a stavebných prác  spod pôsobnosti ZVO vyňatí  prijímatelia, ktorí sú 
osobami podľa § 8 ods. 1 ZVO, t.j.  nie sú verejným  obstarávateľom ani obstarávateľom, 
a ktorej verejný obstarávateľ  (poskytovateľ NFP)  poskytne viac ako 50 % finančných 
prostriedkov na zákazku (do 31.03.2022 platilo len v prípade intenzity pomoci 50% a 
menej).

Podľa ZVO sú povinní aj naďalej postupovať prijímatelia – osoby podľa § 8 ods. 1 ZVO v 
prípade zákaziek, ktorých predmetom je uskutočnenie stavebných prác, ktorých PHZ je 
rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO alebo poskytnutie služieb, 
ktoré sú spojené s touto zákazkou,  ktorých PHZ je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit 
pre nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby ustanovený pre verejného obstarávateľa 
podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) ZVO.).

V ostatných prípadoch sa na zákazky zadávané osobou podľa § 8 ods. 1 ZVO, ktorá nie je 
verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, a ktorej verejný obstarávateľ (poskytovateľ 
NFP) poskytne  finančné prostriedky na zákazku (bez ohľadu na % mieru intenzity 
pomoci), nevzťahuje pôsobnosť ZVO.



Postup prijímateľov, na ktorých sa nevzťahuje ZVO pri obstarávaní tovarov, služieb, 
stavebných prác upravuje Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu 
a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, od 31.03.2022 verzia 2 – vydal 
Centrálny koordinačný orgán.

Dávame do pozornosti predovšetkým kapitoly:
3.6  Pravidlá obstarávania a kontroly zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný 
obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

3.6.1 Procesný postup zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 
viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

3.1 Zákazky z výnimky – v prípade zákaziek, ktoré sú vzhľadom na to, že sú zadávané 
osobou podľa § 8 ods. 1 ZVO síce vyňaté spod pôsobnosti ZVO, ale majú charakter 
zákaziek podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO.



V prípade zákaziek mimo ZVO  nie je potrebné v osobitnom postupe určovať 
predpokladanú hodnotu zákazky. Prijímateľ môže však vo Výzve na predkladanie ponúk 
uviesť informáciu o výške max. finančných prostriedkov, ktoré má na zákazku vyhradené.
Jednotná príručka k VO uvádza ako možnosť zrušenia obstarávania aj situáciu, ak cena 
úspešného uchádzača presiahne maximálne finančné zdroje prijímateľa. 

Prijímateľ si vyberá jeden z nasledovných procesných postupov:
a) zverejní výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle/alebo inom vhodnom 
webovom sídle alebo 
b) zašle túto výzvu minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom, prípadne 
identifikuje minimálne troch potenciálnych dodávateľov a ich cenové ponuky (napr. cez 
webové rozhranie – cenníky, katalógy). 
Prijímateľ môže uplatniť obe formy prieskumu trhu.

Ponuky sa predkladajú spravidla formou e-mailovej komunikácie, pri predkladaní ponúk 
musí byť preukázaný čas a spôsob doručenia ponuky. 

Zákazka môže byť realizovaná aj v prípade, ak sú predložené 1 alebo 2 ponuky. V prípade, 
ak bola predložená iba jedna ponuka, prijímateľ dohľadá minimálne jednu ďalšiu ponuku 
na webe alebo ju identifikuje pomocou CRZ.



Základné princípy

Prijímateľ je povinný  pri výbere úspešného dodávateľa aj pri zákazkách mimo ZVO 
zabezpečiť dodržiavanie nasledujúcich princípov, ktorými sú:

- rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia hospodárskych subjektov,

- transparentnosť, vrátane vylúčenia konfliktu záujmov,

- hospodárnosť a efektívnosť 

- proporcionalita.
Princíp proporcionality vyžaduje, aby obstarávatelia neprekračovali hranice toho, čo je 
vhodné a potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov. Tým sa rozumie, že v prípade, ak 
existuje voľba medzi viacerými primeranými opatreniami, je potrebné prikloniť sa k tomu 
najmenej obmedzujúcemu a že spôsobené ťažkosti nesmú byť neúmerné vo vzťahu k 
sledovaným cieľom.



V rozpore s princípom transparentnosti je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa, 
ktoré by robilo  obstarávanie nečitateľné, nekontrolovateľné alebo horšie kontrolovateľné, 
resp. by vzbudzovalo pochybnosti o úmysle obstarávateľa. 

Účelom princípu transparentnosti je  zabezpečiť, aby  proces obstarávania prebiehal 
prehľadným, predvídateľným a preskúmateľným spôsobom, v súlade s podmienkami 
stanovenými vo výzve na predkladanie ponúk, resp.  v súťažných podkladoch.

Zjednodušene uvádzame, že každý úkon obstarávateľa musí byť zdokumentovaný  a zo 
strany SO (a ďalších orgánov) skontrolovateľný a preskúmateľný.

Z tohto hľadiska je napr. telefonická komunikácia s uchádzačmi nepreskúmateľná. 

Odporúčame všetky úkony realizovať písomne (napr. emailová komunikácia, 
vyhotovovanie zápisníc potvrdzujúcich napr.  obhliadku a iné).



Konflikt záujmov

Súčasťou predkladanej dokumentácie musia byť aj čestné vyhlásenia o neexistencii 
konfliktu záujmov, všetkých štatutárov prijímateľa a zainteresovaných osôb s relevantným 
dátumom (v čase kedy sú už známi všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v obstarávaní).

Problematika konfliktu záujmov je bližšie upravená v MP CKO č. 13 k posudzovaniu 
konfliktu záujmov v procese VO. 

Prijímateľ je povinný skúmať a predchádzať konfliktu záujmov podľa § 23 ZVO aj 
v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.

V prípade, že prijímateľ prepojenie vyhodnotil ako také, ktoré nenapĺňa definičné znaky 
konfliktu záujmov podľa § 23 ods. 2 ZVO, uvedie v dokumentácii k zákazke prečo 
identifikované prepojenie podľa prijímateľa nemôže obmedziť hospodársku súťaž alebo 
porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Zároveň uvedie aj 
prijaté opatrenia na predchádzanie možného konfliktu záujmov, ktoré musia byť prijaté 
pred realizovaním konkrétnych úkonov v procese VO/obstarávania.



Povinné náležitosti Výzvy na predkladanie ponúk sú uvedené v Jednotnej príručke k VO.

Je potrebné dodržiavať minimálne lehoty na predkladanie ponúk - 5 pracovných dní  -
tovary, služby  a minimálne 7 pracovných dní - stavebné práce. Do lehoty sa nezapočítava 
deň zverejnenia a  je potrebné zohľadniť sviatky, prípadné požadované listinné doručenie.

- opis predmetu zákazky – prijímateľ vymedzí jednoznačne, jasne, úplne a určito. Ak je to 
technicky možné mali by sa uvádzať rozpätia parametrov, napr. min. max, neprípustné je 
požadovanie neurčitých požiadaviek na predmet zákazky, resp. uvádzanie slovného 
spojenia „cca“, približne... 
V takomto prípade vzniká riziko, že prijímateľ obdrží neporovnateľné ponuky a pri 
vyhodnocovaní takto neurčitých parametrov dôjde aj k porušeniu princípu 
transparentnosti a princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.
V prípade zverejňovaných výziev na predkladanie ponúk, ak technické požiadavky v opise 
predmetu zákazky odkazujú na konkrétny produkt, resp. vedú ku konkrétnemu produktu, 
musí byť opis zákazky v tejto časti doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. Je potrebné 
špecifikovať, čo prijímateľ bude akceptovať ako ekvivalent.

- nediskriminačné kritériá pre vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky.
V priebehu zákazky  nie je možné meniť kritériá na vyhodnotenie ponúk. 



- prijímateľ môže vyžadovať od potenciálnych dodávateľov predloženie dokladu 
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu  zákazky. 
Toto odporúčame požadovať najmä v prípade ak takýto doklad nie je verejne dostupný 
a uvedené skutočnosti nie je možné overiť z verejne dostupných zdrojov (napr. zahraniční 
uchádzači). Upozorňujeme, že SO musí mať za  jednoznačne  preukázané, že uchádzači sú 
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, 
ktorý zodpovedá predmetu  zákazky.

- podmienky účasti, ak sa stanovujú, musia byť primerané predmetu zákazky a spĺňať 
pravidlá uvedené v Jednotnej príručke k VO.
Platí, že prijímateľ vždy musí vyhodnocovať podmienky účasti v rozsahu a podľa pravidiel, 
ktoré určil vo Výzve na predkladanie ponúk. Ak prijímateľ  vyžadoval podmienku účasti, jej 
splnenie musí byť zo strany úspešného uchádzača preukázané. V štádiu vyhodnocovania 
ponúk nie je možné meniť rozsah podmienok účasti a požiadaviek prijímateľa.

- vo Výzve na predkladanie ponúk je potrebné stanoviť platobné podmienky.
Už vo Výzve na predkladanie ponúk, resp. v návrhu zmluvy, ktorý je súčasťou Výzvy na 
predkladanie ponúk  musí byť jednoznačne formulované, či budú/nebudú poskytnuté  
zálohové platby, resp. za splnenia akých podmienok sa uplatnia.



V prípade zverejňovaných Výziev na predkladanie ponúk:

- zverejnenie na webovom sídle prijímateľa, čas zverejnenia  je potrebné hodnoverne 
preukázať, odporúčame ihneď po zverejnení vyhotoviť print screen zverejnenia 
s viditeľným časom zverejnenia,

- súčasťou dokumentácie musí byť aj email o zaslaní na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk (v rovnaký deň ako zverejnenie na webovom sídle prijímateľa) + 
print screen zverejnenia na www.partnerskadohoda.gov.sk

- ak prijímateľ mení informácie uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, musí vždy zaslať 
informáciu aj na Partnerskú dohodu, nakoľko dochádza k zmene Výzvy na predkladanie 
ponúk a oznámiť zmenu  všetkým osloveným/známym uchádzačom. Je potrebné predĺžiť 
lehotu na predkladanie ponúk.

- link uvedený na www.partnerskadohoda.gov.sk má byť aktívny a Výzva na predkladanie 
ponúk má byť stále zverejnená na webovom sídle prijímateľa. 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/


Záznam z prieskumu trhu musí byť zverejnený na webovom sídle prijímateľa alebo inom 
vhodnom webovom sídle do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. 
decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a 
prijímateľom v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP alebo rozhodnutím o schválení žiadosti 
o NFP. Výzva na predkladanie ponúk musí byť zverejnená do termínov uvedených 
v predchádzajúcej vete, ak prijímateľ zvolil procesný postup so zverejnením výzvy na 
predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle.

V prípade ak sa prijímateľ rozhodne dobrovoľne  po zverejnení výzvy na predkladanie 
ponúk zaslať túto výzvu vybraným potenciálnym dodávateľom – má tak urobiť v  rovnaký 
deň, ako bola výzva na predkladanie ponúk zverejnená. 

V prípade internetového prieskumu trhu:
- je potrebné, aby prijímateľ vyhľadal porovnateľné ponuky, pričom by sa malo jednať 
o dostupné ponuky, z rovnakého časového obdobia.
Z prieskumu trhu by malo byť zrejmé aká dĺžka dodania  je pre prijímateľa  akceptovateľná. 



V prípade ak je Výzva na predkladanie ponúk zasielaná iba osloveným minimálne  3 
potenciálnym dodávateľom, platí, že:

- oslovené subjekty  musia byť subjekty, ktoré sú v čase zadávania a realizácie zákazky
oprávnené dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu 
predmetu zákazky.
Táto skutočnosť musí byť jednoznačne preukázaná, nakoľko prijímateľ v takomto prípade 
obmedzuje hospodársku súťaž len na oslovené subjekty. 

- je potrebné nastaviť e-mailovú notifikáciu (potvrdenie odoslania, prijatia resp. prečítania 
e-mailu), resp. požadovať potvrdenie o doručení. Toto je obzvlášť dôležité v prípadoch, ak 
oslovený subjekt nepredloží ponuku. 

V prípade zákaziek bez zverejnenia, je možné sa v prípade technických špecifikácií 
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby za 
predpokladu, že všetci potenciálni dodávatelia oslovení s výzvou na predkladanie ponúk 
sú spôsobilí dodať predmet zákazky spĺňajúci určené technické špecifikácie.



Jedinečný predmet zákazky:

- prijímateľ osloví záujemcu, ktorý je spôsobilý realizovať jedinečný predmet zákazky. 

Jedinečnosť predmetu zákazky musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená 
a podložená ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, 
že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 dodávateľ znáša prijímateľ. Odôvodnenie 
k jedinečnému predmetu zákazky musí byť súčasťou dokumentácie k zákazke. 

Súčasťou odôvodnenia jedinečnosti predmetu zákazky musí byť vyhlásenie prijímateľa 
k overeniu hospodárnosti, v ktorom porovná jedinečný predmet zákazky s inou obdobnou 
zákazkou alebo hospodárnosť výdavkov preukáže na základe znaleckého/odborného 
posudku. 

Odporúčame aj v takomto prípade zverejniť Výzvu na predkladanie ponúk na 
www.partnerskadohoda.gov.sk, ako podporný argument na preukázanie jedinečnosti 
predmetu zákazky, že aj napriek zverejneniu na výzvu nereagoval žiadny iný hospodársky 
subjekt.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/


Zmluvy, ktoré sú výsledkom obstarávania

SO skúma, či zmluvy, ktoré sú výsledkom obstarávania vo všeobecnosti, spĺňajú minimálne 
štandardy v súlade s platnou legislatívou, resp. či každá zmluva má dostatočne 
a jednoznačne zadefinované podstatné náležitosti zmluvy, ako identifikácia zmluvných 
strán, lehotu dokedy je potrebné plniť záväzok a miesto plnenia (ak relevantné) a zároveň 
skúma skutočnosť, či bol predmet zákazky technicky dostatočne opísaný (napr. pri 
nepomenovaných kontraktoch je nedostatočne vymedzený predmet zmluvy sankcionovaný 
neplatnosťou).

Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom, ktorý má  povinnosť zapisovať sa do 
Registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého 
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
Toto je potrebné zo strany prijímateľa preveriť a predložiť výpis z RPVS. 
Okrem zápisu v RPVS je potrebné skontrolovať aj dátum overenia KUV – nemá byť staršie 
ako 6 mesiacov pred uzatvorením zmluvy.  SO v týchto prípadoch žiada prijímateľov, aby 
vyzvali úspešných uchádzačov na splnenie si povinnosti v zmysle zákona o RPVS. 

Uvádzame obligatórne náležitosti zmlúv, ktoré sú výsledkom obstarávania:



Identifikácia zmluvných strán - je potrebné uvádzať správnu identifikáciu zmluvných strán, 
vrátane sídla, IČO,
- identifikácia osôb podpisujúcich zmluvy – s opisom na základe akých skutočností sú 
oprávnení zmluvu podpísať, t.j. či ide o štatutárov, prokuristov, resp. osoby podpisujúce na 
základe  splnomocnenia (v takomto prípade musí byť súčasťou zmluvy splnomocnenie), 
- v prípade, ak je ako zmluvná strana uvádzaná organizačná zložka, je potrebné uviesť 
v identifikácii zmluvných strán i zahraničnú osobu.

Lehota dodania - je potrebné špecifikovať lehotu dodania, vrátane momentu od kedy 
plynie lehota na plnenie, napr. od účinnosti zmluvy, od prebratia staveniska, od vystavenia 
objednávky, prípadne iné. 
V prípade, ak je lehota dodania určená v znení: „v lehote X mesiacov od vystavenia 
Objednávky“, odporúča sa stanoviť dokedy je Prijímateľ povinný Objednávku od účinnosti 
zmluvy vystaviť (napr. aby bol stanovený časový údaj v dňoch, týždňoch kedy od účinnosti 
zmluvy má dôjsť k vystaveniu objednávky). V opačnom prípade je prijímateľ povinný 
vystaviť objednávku bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

MIESTO DODANIA - v zmluve musí byť jednoznačne uvedené miesto dodania, zamedzí sa 
tak situáciám, kedy je v zmluve odkaz všeobecného typu ako napr., že miesto dodania je 
sídlo Objednávateľa, hoci miestom dodania má byť napr. prevádzka.
- miesto dodania v zmluve musí byť v súlade so Zmluvou o NFP.



PREDMET DODANIA - predmet dodania musí byť uvedený jednoznačne, presne, vrátane 
uvedenia výrobcu a typového označenia, číselného vyjadrenia technických parametrov, 
- parametre musia byť uvádzané konkrétnymi hodnotami v rozpätí parametrov, ktoré boli 
požadované vo Výzve na vysvetlenie/doplnenie dokumentácie, nie len slovné odpovede 
„áno“ na splnenie parametrov  (ak je to technicky možné),
- súlad s dokumentmi predloženými v ponuke,
- súčasťou zmluvy by mali byť prílohy obsahujúce technický opis predmetu zákazky 
predložené uchádzačom v obstarávaní, 
- v prípade, ak je ako príloha zmluvy predložený aj dokument, ktorý nebol súčasťou ponuky 
uchádzača v rámci obstarávania, je potrebné vysvetlenie prijímateľa.

ZÁLOHOVÉ PLATBY – v zmluve môžu byť dojednané zálohové platby, iba za podmienok 
a vo výške, ktorú prijímateľ uviedol vo Výzve na predkladanie ponúk (v návrhu zmluvy, 
ktorý bol súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk alebo v samotnom texte Výzvy na 
predkladanie ponúk). Je neprípustné po ukončení obstarávania meniť podmienky 
zálohových platieb, respektíve poskytnúť zálohové platby, ak to nebolo uvedené vo Výzve 
na predkladanie ponúk, nakoľko uvedené je porušením princípu nediskriminácie 
a rovnakého zaobchádzania.



Účinnosť zmluvy je možné naviazať na jej podpis, resp. zverejnenie zmluvy alebo aj na 
ukončenie finančnej kontroly VO/obstarávania zo strany SO (odporúča sa v prípade, ak je 
dokumentácia z VO/obstarávania predkladaná na štandardnú ex post kontrolu). 

Odkladacia podmienka – účinnosť zmluvy po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej 
poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na 
výsledok obstarávania, alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej 
opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly obstarávania.

V prípade ak prijímateľ naviaže účinnosť zmluvy na jej zverejnenie, je potrebné 
jednoznačne uviesť požadovaný spôsob zverejnenia a SO jednoznačne preukázať čas 
a spôsob zverejnenia (napr. print screen zverejnenia na webovom sídle prijímateľa, vrátane 
preukázania času zverejnenia – viditeľný počítačový čas).

SO uvádza, že pri prijímateľoch – subjektoch súkromného práva je irelevantné viazať  
účinnosť zmlúv na ich zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, nakoľko nie sú povinnými 
osobami v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. z Občiansky zákonník, teda zmluvu v CRZ 
nezverejňujú (pozn. CRZ im to ani neumožňuje). Zmluva by tak nikdy nenadobudla 
účinnosť.



PRÍLOHY ZMLÚV – prílohami zmlúv predložených v ITMS2014+  musia byť všetky prílohy, 
prílohy musia byť obsahovo zhodné s ponukou uchádzača.

Súčasťou zmluvy musí byť informácia o využití/nevyužití subdodávateľov + postup pre ich 
zmenu + zápis v RPVS – povinnosť bezodkladne informovať o každej zmene subdodávateľa 
ako súčasť zmluvných podmienok.

Zmluva musí byť uzatvorená v súlade so spôsobom konania za zmluvné strany v zmysle 
ORSR: Napr. v zmysle výpisu z ORSR je potrebné pri podpise oprávnenej osoby uviesť 
obchodné meno – napísané, resp. vytlačené, to častokrát chýba. Resp. pri prokuristovi nie 
je uvedené, že ide o prokúru. Častokrát v zmluvách uvedený iba nečitateľný podpis bez 
identifikácie osoby.

V zmluve musí byť ustanovený záväzok dodávateľa strpieť výkon auditu/kontroly v súlade 
s ustanovením čl. 12 ods. 1 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o 
poskytnutí NFP.
V prípade ak prijímateľ vymedzuje oprávnené orgány na výkon kontroly/auditu, je 
potrebné ich správne vymedzenie v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.



V prípade zákaziek, ktorých predmetom je dodávka SW, je potrebné, aby prijímateľ 
identifikoval,  či ide o krabicový SW alebo SW na mieru v kontexte zákona č. 185/2015 Z.z. 
Autorský zákon z dôvodu, že následne je SO povinný skúmať, či je dodržaný súlad VZP 
Zmlúv o poskytnutí o NFP, Čl. 6 „VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV ods.1 písm. b bod (v) 
V“, v zmysle ktorého, ak je predmetom zákazky SW na mieru a sú uplatňované práva 
duševného vlastníctva je akceptovaná výlučne výhradná licencia, časovo a územne 
neobmedzená.

Je potrebné zabezpečiť súlad zmluvných ustanovení. Napríklad situácia, kedy je v texte 
zmluvy uvedená záručná lehota 24 mesiacov a v prílohe zmluvy je uvedená iná záručná 
lehota, napr. 12 mesiacov, rozporne stanovené zmluvné sankcie, nejasné platobné 
podmienky a iné.

Sankčné mechanizmy musia byť primerané. SO preveruje primeranosť sankcií, aby nedošlo 
k tomu, že sankcie majú, resp. môžu mať  odradzujúci účinok pre podnikateľské subjekty na 
predloženie ponúk: Ide o prípady napr. kumulácie veľkého množstva pokút, uvedené 
zahŕňa napr. i 100 % zmluvnú pokutu,  alebo neštandardné výšky zádržných súm pre účely 
kaucie, ktoré SO odporúča uplatňovať v min. nevyhnutnej  miere.
V prípade úrokov z omeškania odporúčame uvádzať rovnaké výšky pre obe zmluvné strany 
s cieľom zabezpečiť koleráciu práv a povinností.



OBJEDNÁVKA

- výsledkom obstarávania môže byť aj objednávka, tá musí obsahovať všetky náležitosti 
uvedené v Jednotnej príručke k VO, aj výrok o strpení kontroly.
Medzi náležitosti objednávky patrí najmä: dátum jej vyhotovenia, kompletné a správne 
identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (t. j.  obchodné meno/ názov, IČO, adresu 
sídla, príp. kontaktné miesta), jednoznačnú špecifikáciu predmetu zákazky,  dohodnutú 
cenu (bez DPH, výška DPH a cena s DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie 
sa konečná cena), lehotu a miesto plnenia, kód projektu v ITMS2014+ (ak relevantné), 
ďalšie náležitosti podľa požiadaviek objednávateľa. Na objednávke je potrebné 
zaznamenanie potvrdenia o jej prijatí dodávateľom, resp. musí byť predložená iná 
relevantná dokumentácia preukazujúca prevzatie záväzku dodávateľa dodať tovar, 
uskutočniť stavebné práce alebo poskytnúť službu za podmienok určených v objednávke. 

V tomto prípade je potrebné všetky relevantné skutočnosti, ako platobné podmienky, 
lehotu a miesto dodania uviesť vo Výzve na predkladanie ponúk.

V prípade zmeny objednávky sa primerane použijú pravidlá pre predkladanie dodatkov 
k zmluvám, ktoré sú výsledkom obstarávania.



Zmeny  zmlúv

- každé uzatvorenie dodatku musí byť riadne zdôvodnené – kap. 3.2 Zmeny zmluvy, ktoré 
sú v režime výnimky, 
- dodatky nemôžu nadobudnúť účinnosť skôr ako zmluva, ku ktorej sa vyhotovujú.

- v Jednotnej príručke k VO sú v kap. 3.2 Zmeny zmluvy, ktoré sú v režime výnimky uvedené 
podmienky za ktorých je možné uzatvoriť dodatok.

Neprípustné je:
- Zmena technického parametra z lepšieho na horší – dodatkom sa menia technické 
parametre k horšiemu, je to dôvod na uloženie finančnej opravy vo výške 25 %, nakoľko 
prijímateľ porušuje princíp rovnakého zaobchádzania v prospech úspešného uchádzača,

- Zníženie rozsahu predmetu zákazky - Pri znížení rozsahu zákazky, napr. o 80 % ide 
o podstatnú zmenu, za čo sa ukladá finančná oprava vo výške 25 %, a to aj pri primeranom 
znížení ceny. 
Treba brať do úvahy skutočnosť, že súťaže sa pri zníženom rozsahu zákazky mohli zúčastniť 
aj menšie hospodárske subjekty. V uvedenom prípade sa okrem výnimočných prípadov  
bude jednať o podstatnú zmenu zmluvy, za čo sa udeľuje finančná oprava vo výške 25%.


