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1. časť

Výzva OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 

a verejné obstarávanie 

(podmienky, upozornenia, 

odporúčania)



Všetky verejné obstarávania na dodanie tovaru a poskytnutie služieb

bezprostredne súvisiacich s realizáciou hlavných aktivít projektu musia

byť realizované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, smernicou

o verejnom obstarávaní, zmluvou o poskytnutí NFP a Príručkou k procesu

verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie



Podmienka poskytnutia príspevku:

Podmienka začatia verejného obstarávania (VO) na stanovené

hlavné aktivity projektu

Žiadateľ/partner je povinný ku dňu predloženia žiadosti o NFP (resp. najneskôr ku dňu

doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich

náležitostí ŽoNFP) začať všetky VO súvisiace s hlavnými aktivitami projektu „priemyselný

výskum“ a/alebo „experimentálny vývoj“, ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov

projektu.

VO sa považuje za začaté dňom odoslania oznámenia o vyhlásení VO alebo iného

obdobného dokumentu, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným

zákonom o VO. Zverejnenie predbežného oznámenia alebo jeho zaslanie na zverejnenie

sa nepovažuje za začatie VO.

Upozornenie:

Pre účely posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku nebudú

akceptované VO začaté pred 18. 04. 2016, ako ani obchodné verejné súťaže

realizované postupom podľa§281 -§288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.



Podmienka poskytnutia príspevku:

Podmienka začatia VO na stanovené hlavné aktivity projektu

Uvedená podmienka sa nevzťahuje na:

 podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných

na trhu realizované prostredníctvom elektronického trhoviska (§ 109 až § 112

zákona o VO),

 zákazky s nízkou hodnotou (§ 117 zákona o VO),

 zákazky podliehajúce výnimke podľa zákona o VO (§ 1 ods. 2 - 12 zákona o VO).



Formulár žiadosti o NFP:

Tabuľka č. 12

 Overenie splnenia podmienky poskytnutia príspevku bude vykonané na základe

údajov uvedených v tabuľke č. 12 formulára žiadosti o NFP, v ktorej žiadateľ uvedie

požadované údaje o všetkých VO týkajúcich sa hlavných aktivít projektu.

 Inštrukcia pre vyplnenie je uvedená vo vzore formulára žiadosti o NFP (príloha č. 1

výzvy).

 Žiadateľ v rámci žiadosti o NFP nepredkladá žiadnu dokumentáciu z VO!



Formulár žiadosti o NFP:

Tabuľka č. 12

Potrebné je jasné a jednoznačné identifikovanie VO:

 číslo oznámenia o vyhlásení VO vo vestníku ÚVO, prípadne aj vo vestníku EK

(podľa povinnosti zverejnenia),

 číslo výzvy na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka realizovaná bez

využitia elektronického trhoviska),

 číslo identifikátora (podlimitná zákazka realizovaná prostredníctvom

elektronického trhoviska),

 číslo oznámenia v zmysle príslušných ustanovení zákona o VO (priame

rokovacie konanie),

 vypĺňa sa pre všetky VO, t.j. aj tie, ktoré nemuseli byť ku dňu podania žiadosti

o NFP začaté (plán VO),

 v prípade plánovaného VO sa uvádza jeho predpokladaný názov,

 vypĺňa sa pre každé VO zvlášť,

 dôležité je uviesť dátum začatia VO.



Ďalšie informácie:

 kontrolu nadlimitných zákaziek v rámci druhej ex-ante kontroly

vykonáva ÚVO na základe podnetu prijímateľa podľa § 169 ods. 2
zákona č. 343/2015 Z. z. o VO vo fáze pred uzavretím zmluvy (pozn. pred

podaním podnetu ešte vykoná kontrolu VO poskytovateľ – t.j. VO na

ÚVO nezasielať pred doručením výzvy od poskytovateľa (SO)!),

 možnosť ex-ante kontroly nadlimitných zákaziek ÚVO pred vyhlásením

VO -§ 168 zákona o VO,

 žiadateľ je oprávnený aplikovať environmentálne aspekty aj v rámci

procesu zadávania zákaziek (napr. v rámci opisu predmetu zákazky,

podmienok účasti alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk) – zelené

verejné obstarávanie,

 žiadateľ je oprávnený aplikovať sociálne aspekty aj v rámci procesu

zadávania zákaziek (napr. v rámci opisu predmetu zákazky, podmienok

účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk, alebo podmienok plnenia

zákazky) - sociálne verejné obstarávanie.



Ďalšie informácie:

Postup po podpise zmluvy o poskytnutí NFP:

 Prijímateľ predloží bezodkladne (najneskôr však do 7 pracovných dní) po

nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 3, bod 25

všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí

NFP):

a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k aktivitám projektu v

prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP

prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom alebo

b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k aktivitám projektu

nachádza, v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o

poskytnutí NFP prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.

 Prijímateľ v rámci poskytnutia súčinnosti k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí

NFP predloží harmonogram obstarávaní s informáciami o všetkých
prebiehajúcich aj plánovaných obstarávaniach súvisiacich s realizáciou

schváleného projektu (okrem ZsNH).



Ďalšie informácie:

 Ak prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP

neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je

povinný predložiť poskytovateľovi dokumentáciu z príslušného VO na ex-

ante kontrolu.

 Poskytovateľ vykoná príslušnú kontrolu dokumentácie z VO vzhľadom na

stav, v akom sa VO nachádza v momente nadobudnutia účinnosti

zmluvy o poskytnutí NFP.

 Pravidlo 1 + 1 kontrola VO (prijímateľ môže predložiť dokumentáciu z VO

poskytovateľovi na kontrolu max. dvakrát).



2. časť 

Proces verejného obstarávania 

(príprava VO, realizácia, kontrola –

pravidlá, odporúčania, 

upozornenia)



Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné 

projekty operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR 

pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016

 má záväzný charakter (okrem ustanovení, z ktorých znenia je zrejmé, že sú

odporúčacieho charakteru),

 obsahuje podrobné pravidlá, povinnosti a informácie týkajúce sa realizácie

VO, najčastejšie nedostatky a odporúčania dobrej praxe,

 obsahuje vzorové formuláre (prílohy príručky), ktoré odporúčame v procese

VO využívať, napr. určenie PHZ, zápisnica z vyhodnocovania

ponúk/podmienok účasti, záznam z prieskumu trhu,

 obsahuje ustanovenia týkajúce sa postupov zadávania zákaziek s nízkou

hodnotou,

 je zverejnená na webovom sídle OP VaI

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/.

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/


Základné záväzné a metodické dokumenty a vzory vypracované 

Poskytovateľom a CKO:

 Príručka k procesu VO (Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované

projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania

zákaziek po 17. 04. 2016,)

 Prílohy k príručke k procesu VO

 Zmluva o poskytnutí NFP

 Zmluva o partnerstve

 Podporné dokumenty k procesu VO v gescii MH SR

 Systém riadenia EŠIF na PO 2014 -2020 vrátane metodických pokynov a

vzorov CKO

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.opvai.sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/


Proces VO

Určenie 
predpokladanej 
hodnoty zákazky 

(PHZ)

Definovanie 
predmetu zákazky

Súťažné podklady

Určenie podmienok 
účasti

Definovanie kritérií 
na vyhodnotenie 

ponúk

Vyhodnocovanie 
ponúk

Uzavretie/plnenie 
zmluvy

Projekt



Princípy verejného obstarávania

V každom z procesov VO musia byť dodržané princípy:

a) rovnakého zaobchádzania (napr. pri vyhodnocovaní ponúk),

b) nediskriminácie hospodárskych subjektov (napr. pri definovaní

podmienok účasti, opisu predmetu zákazky),

c) transparentnosti (dbať na preskúmateľnosť všetkých úkonov, presné a

jasné definovanie požiadaviek),

d) proporcionality (voliť cestu „najmenšieho odporu“),

e) hospodárnosti a efektívnosti (zabezpečenie trhovej súťaže, vhodné

kritériá na vyhodnocovanie ponúk).



Výber postupu verejného obstarávania

 Pri výbere postupu VO podľa príslušných ustanovení ZVO, je rozhodujúce

najmä:

a) PHZ,

b) skutočnosť, či je predmetom zákazky tovar, služba alebo práca, ktorá je v

zmysle § 2 ods. 5 písm. o) a § 2 ods. 6 a 7 ZVO definovaná ako bežne

dostupná na trhu,

c) špecifiká predmetu zákazky alebo

d) okolnosti zadávania zákazky.

Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej

predpokladanej hodnoty.

Pri výbere postupu VO okrem splnenia všetkých zákonom stanovených

povinností je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, či daný postup bude viesť k čo

najširšej hospodárskej súťaži a nebude bez opodstatnenia obmedzovať

potenciálnych uchádzačov a záujemcov pri predkladaní ponuky.



Finančné limity podľa zákona o VO (zákazky začaté po 17. 04. 2016)

Platné pre oprávnených žiadateľov

Dotácia viac ako 50 % Dotácia ≤ ako 50 %

Nadlimitná zákazka

Tovary/Služby ≥ 135 000 EUR -

Práce ≥ 5 225 000 EUR -

Služby (sociálne alebo iné 

osobitné – príloha č. 1 ZVO)
≥ 750 000 EUR  -

Podlimitná zákazka –

s využitím e-trhoviska

alebo bez využitia e-

trhoviska

Tovary/Služby ≥ 40 000 EUR ≥ 40 000 EUR

Potraviny ≥ 80 000 EUR ≥ 80 000 EUR

Práce ≥ 140 000 EUR ≥ 140 000 EUR

Služby (sociálne alebo iné 

osobitné – príloha č. 1)
≥ 400 000 EUR ≥ 400 000 EUR

Zákazky s nízkou 

hodnotou (§ 117)
T/P/S

PHZ nižšia ako 

podlimitný limit

PHZ nižšia ako 

podlimitný limit 



Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) (1)

 PHZ sa určuje podľa § 6 ZVO ako suma bez DPH. Do PHZ je potrebné zahrnúť
všetko, čo s predmetnou zákazkou ekonomicky alebo technicky súvisí alebo je od
nej neoddeliteľné, a to v sumáre za celé obdobie, v ktorom sa má plnenie
realizovať, vrátane opakovaného plnenia.

 Možnosť využiť pre potreby určenia PHZ samotný prieskum trhu, na základe ktorého
bola určená výška oprávnených výdavkov v rozpočte projektu,

 Spôsob určenia PHZ (príklady):

- priame oslovenia dodávateľov, ktorí dodávajú rovnaký alebo porovnateľný
predmet zákazky,

- prieskum vykonaný na internete, t.j. na základe informácií o cenách
zverejnených na webových sídlach potenciálnych dodávateľov, príp. na
základe údajov a informáciách o cenách dostupných na iných webových

sídlach, napr. na webovom sídle elektronického trhoviska,

- zohľadnenie cien uvedených v rôznych cenníkoch a katalógoch potenciálnych
dodávateľov,

- skúsenosti a zmluvy z predchádzajúceho obdobia, pričom je nutné sledovať
všetky okolnosti ovplyvňujúce určenie PHZ,



Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (2)

 minimálne traja oslovení dodávatelia alebo tri identifikované ponuky,

 „aktuálnosť“ určenia PHZ (max. 3 mesiace),

 zdokumentovanie určenia PHZ (príloha č. 1 príručky k VO),

 spájanie zákaziek - nie je dovolené spájať vzájomne nesúvisiace predmety,
riešenie: jedno VO s rozdelenými predmetmi zákazky,

 rozdeľovanie zákaziek na časti (dovolené vs. nedovolené) – § 28 ods. 1 ZVO pri
nadlimitných zákazkách z dôvodu zabezpečenia čo najširšej hospodárskej súťaže,

 nedovolené: podľa § 6 ods. 16 ZVO nemôže obstarávateľ zákazku rozdeliť ani
zvoliť spôsob určenia PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa ZVO.
Účelové rozdelenie predmetu zákazky na viac samostatných postupov VO má za
následok nedovolené vylúčenie postupu zadávania zákazky spod pôsobnosti ZVO
pri zadávaní zákazky alebo uplatnenie menej prísneho postupu zadávania
zákazky.

 predmety zákaziek, ktoré spolu súvisia z funkčného, ekonomického, časového,
miestneho hľadiska, z hľadiska technických špecifikácií a pod. – jedno VO (resp.
jedno VO rozdelené na časti),



Definovanie predmetu zákazky

 predmet zákazky opísať:

• jednoznačne,

• úplne a nestranne,

• zabezpečujúce rovnaký prístup pre všetkých záujemcov,

• podporujúce čestnú hospodársku súťaž.

 každá požiadavka prijímateľa na predmet zákazky by mala byť odôvodnená,
primeraná a preukázateľná,

 príliš špecifický opis predmetu zákazky vs. nedostatočný opis predmetu zákazky,

 technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak
by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo
výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky,

 využívanie „ekvivalentu“ v opise predmetu zákazky - iba ak nie je možné opísať
predmet zákazky inak; umožniť predložiť takýto ekvivalent a vedieť ho vyhodnotiť,

 pri definovaní technických parametrov tovarov odporúčame určovať technické
parametre rozmedzím, resp. určením minimálnej a/alebo maximálnej hodnoty
parametra, nie konkrétnou jedinou hodnotou technického parametra.



Zverejňovanie a zmeny oznámenia a súťažných podkladov (SP)

 pri podstatných zmenách v oznámení je potrebné predĺžiť primerane aj lehotu na
predkladanie ponúk (napr. pri zmenách podmienok účasti),

 zverejňovanie SP v profile; zabezpečiť priamy a neobmedzený prístup k nim, plus v
oznámení uviesť adresu kde sú SP prístupné;

 neopodstatnené obmedzovanie prístupu k súťažným podkladom, ako aj
skracovanie lehôt na vyžiadanie súťažných podkladov nie je dovolené;

 pre priamy prístup k SP - obmedzenie len v nevyhnutných prípadoch napr. z
technických dôvodov alebo z dôvodu zabezpečenia ochrany dôverných
informácií. V oznámení je potom potrebné uviesť adresu, na ktorej možno požiadať
o tento dokument.

 v prípade, že súťažné podklady sa poskytnú inak ako elektronickými prostriedkami,
je potrebné viesť evidenciu hospodárskych subjektov, ktorým boli súťažné
podklady poskytnuté, a táto evidencia musí byť súčasťou dokumentácie z VO.

 v súvislosti s ich poskytovaním a v súvislosti s deklarovaným názorom EK je potrebné
túto lehotu určiť tak, aby bola totožná s lehotou na predkladanie ponúk,

 treba venovať pozornosť súladu informácií uverejnených v oznámení a SP (zhoda),



Obchodné podmienky ako súčasť SP (1)

 návrh zmluvy nesmie obsahovať neprimerané obchodné podmienky, ktoré

spôsobujú nerovnováhu práv a povinností zmluvných strán a môžu odradiť
potenciálnych záujemcov alebo uchádzačov od účasti v súťaži (napr. dojednanie
zmluvnej pokuty, ktorej výška je zjavne neprimeraná s ohľadom na hodnotu a
význam porušenej zmluvnej povinnosti, výkonová alebo realizačná zábezpeka).

 zmluvy s dodávateľmi uzatvorené v rámci zákaziek realizovaných cez elektronické
trhovisko sú štandardné a prijímateľ nie je oprávnený tieto zmluvné podmienky

meniť a ani nijako inak dopĺňať. Osobitnými podmienkami plnenia zmluvy sú
špecifické požiadavky pre riadne plnenie zmluvy, ktoré nemôžu byť v rozpore
alebo konflikte so všeobecnými zmluvnými podmienkami.

 pri uzatváraní všetkých typov zmlúv na nákup informačno-komunikačných
technológií, ako aj iných diel, na ktoré sa vzťahuje ochrana duševného vlastníctva
s výnimkou tzv. balíkového softvéru, je prijímateľ povinný štandardne zahrnúť do
zmlúv súvisiace ustanovenia uvedené v článku 6 všeobecných zmluvných
podmienok, ktoré sú prílohou č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP,

 povinnou náležitosťou zmluvy je premietnutie víťazného návrhu na plnenie kritérií,
čím sa má zabezpečiť aj reálne využitie toho, o čo sa súťažilo,

 povinnosť uviesť v zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch a o
osobách oprávnených za nich konať. V nadväznosti na to obligatórne je aj

zmluvné zakotvenie povinnosti oznamovať verejnému obstarávateľovi zmeny
údajov o subdodávateľoch, ako určenie pravidiel na zmenu subdodávateľov.



Obchodné podmienky ako súčasť SP (2)

V zmluvách s dodávateľom nezabudnúť na: 

 Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým
dodávateľom povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto

kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,

V zmluvách s dodávateľom, resp. v návrhu zmluvných/obchodných podmienok, ktoré
budú súčasťou súťažných podkladov, nezabudnúť na:

 Objednávateľ/prijímateľ si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje
právo odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade neschválenia žiadosti o NFP,
resp. v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi
objednávateľom/prijímateľom a dodávateľom, a výsledky administratívnej
finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných
postupov.



Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia musia viesť k výberu

ekonomicky najvýhodnejšej ponuky,

 v prípade určenia viacerých kritérií na vyhodnotenie ponúk je potrebné v

oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch uviesť váhu kritérií, resp.

pravidlá prideľovania bodov a pravidlá vyhodnocovania ponúk,

 možnosť aplikovania kritéria „skúsenosti“ (viď príručka k VO),

 časté nedostatky:

 subjektívne nastavené kritériá bez určenia riadneho spôsobu ich vyhodnotenia,

 nedostatočne stanovené pravidlá na uplatnenie kritérií, 

 kritéria nepodporujú čestnú hospodársku súťaž, 

 kritéria nevedú k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

 v EKS jediné kritérium „najnižšia cena“. 



Podmienky účasti

 podmienky účasti musia byť nediskriminačné, transparentné, jasné, primerané a

stanovené vždy vo vzťahu k predmetu zákazky,

 posudzovať primeranosť stanovených podmienok účasti je potrebné vo vzťahu k

charakteru, náročnosti, významu a účelu predmetu zákazky so zreteľom na

všetky uvedené okolnosti,

 ak SO nebude považovať za dostačujúce zdôvodnenie uvedené v oznámení o

vyhlásení VO, môže od prijímateľa vyžadovať zdôvodnenie každej podmienky

účasti stanovenej podľa§ 33 až§ 36 ZVO,

 v prípade aplikovania jedného postupu VO s rozdelením predmetu zákazky na

časti je potrebné tomuto primerane prispôsobiť aj podmienky účasti.



Podmienky účasti – osobné postavenie podľa § 32 ZVO

 požiadavky na osobné postavenie – taxatívne, podľa§ 32 ods. 1 ZVO, preukazujú

sa dokladmi a spôsobom uvedenými v§ 32 ods. 2 ZVO,

 pri preukazovaní dokladom preukazujúcim zápis do zoznamu hospodárskych

subjektov (§ 152 ZVO), nie je v súlade so ZVO požadovať aj predloženie dokladu o

oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce,

 v prípade, že potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov

neobsahuje všetky potrebné informácie požadované v zmysle§ 32 ods. 1 písm. a)

až f) ZVO, je potrebné vyžiadať si od záujemcu alebo uchádzača vysvetlenie

alebo doplnenie predložených dokladov,

 pri podlimitných zákazkách cez EKS nie je potrebné overovať osobné postavenie,

 potrebné overiť, že dodávateľ má oprávnenie dodávať tovar, poskytovať službu

alebo uskutočňovať stavebné práce v súlade s predmetom zákazky,

 pri zahraničnom uchádzačovi potrebné overiť, ktoré doklady sú vydávané v jeho

krajine a ktoré nie (čestné vyhlásenie),

 osobné postavenie musia spĺňať všetci členovia skupiny dodávateľov.



Podmienky účasti – Finančné a ekonomické postavenie podľa §33 ZVO

 odporúčame pri stanovovaní podmienok účasti týkajúcich sa finančného a

ekonomického postavenia vždy zvažovať ich primeranosť a možný vplyv na

úroveň hospodárskej súťaže,

 pri určovaní požiadavky na výšku obratu je potrebné postupovať v súlade s § 33

ZVO. Neodporúčame vyžadovať vyšší obrat s ohľadom na§ 38 ods. 6 až 8 ZVO,

 na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač alebo

záujemca využiť zdroje iných osôb za predpokladu, že pri plnení zmluvy bude aj

reálne používať zdroje tejto osoby, čo preukáže písomnou zmluvou, z ktorej musí

vyplývať záväzok, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvy.

Zároveň poskytovateľ zdrojov musí preukázať splnenie podmienok účasti

týkajúcich sa osobného postavenia,

 najčastejšie nedostatky (viď. príručka k VO).



Podmienky účasti – Technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 ZVO

 taxatívne vymedzený, možnosť si definovať minimálne štandardy,

 odporúčame pri určení podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej

spôsobilosti vždy zvažovať ich primeranosť k predmetu zákazky a možný vplyv na

úroveň hospodárskej súťaže (napr. pri určovaní požiadavky na hodnotu referencií,

alebo na požiadavky na počet a odbornú kvalifikáciu expertov),

 v zmysle § 34 ods. 4 ZVO je možné požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a

iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej alebo

odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne,

 možnosť využiť kapacity inej (tretej) osoby (zabezpečiť aby bolo napr. plnenie

zmluvným expertom prenesené aj v zmluve),

 najčastejšie nedostatky (viď. príručka k VO).



Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti (PÚ)

 dôležité je jednoznačné a úplné definovanie PÚ v oznámení alebo v SP,

 uchádzač/žiadateľ môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok

účasti Jednotným európskym dokumentom. Vyhodnotenie splnenie podmienok

účasti sa vykoná s ohľadom na informácie uvedené v tomto dokumente,

 vyhodnotenie každej PÚ zdokumentovať a jasne zdôvodniť – zápisnica z

vyhodnotenia PÚ (vzorový formulár - príloha príručky k VO),

 v prípade, že z dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti nie je možné

posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti, príp. ak záujemca alebo

uchádzač nepredložil všetky doklady potrebné k preukázaniu splnenia podmienok

účasti a existujú pochybnosti o splnení podmienok účasti, prijímateľ je povinný

písomne požiadať záujemcu alebo uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie

dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti,

 pri užšej súťaži je potrebné zdokumentovať proces posudzovania kritérií na

obmedzenie počtu záujemcov,

 najčastejšie nedostatky (viď príručka k VO).



Vyhodnotenie  ponúk

 Komisia na vyhodnotenie ponúk (životopisy, odbornosť, konflikt záujmov),

 „reverzný“ spôsob vyhodnocovania ponúk (pri verejnej súťaži),

 vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk – príloha príručky k VO,

 vylúčenie ponuky z dôvodu mimoriadne nízkej ceny (zákonný postup, jasné

zdôvodnenie),

 dôsledne vyhodnotiť ponuku s ohľadom na definovaný predmet zákazky (súlad

kritérií, parametrov, vlastností, ekvivalentnosti, a pod.)



Uzavretie zmluvy

 uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi,

 podľa § 11 ods. 1 ZVO sa nesmie uzavrieť zmluva s uchádzačom alebo uchádzačmi,

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie sú

zapísaní v tomto registri, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať

sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v tomto registri,

 zákonný limit pre uvedenú povinnosť: hodnota zákazky vyššia ako 100 000 EUR

(jednorázovo), alebo v úhrne vyššia ako 250 000 EUR v kalendárnom roku,

 ak nie je zapísaný, prijímateľ by ho vzhľadom na zákaz podľa§ 11 ZVO nemal vyzvať na

uzavretie zmluvy podľa § 56 ods. 8 ZVO, ale mal by ho upovedomiť, že ak sa v

primerane určenom čase (napr. vzhľadom na lehotu zápisu do registra) nezapíše do

registra partnerov verejného sektora, bude prijímateľ toto považovať za odmietnutie

uzavrieť zmluvu podľa§ 56 ods. 9 ZVO,

 uzavretie zmluvy v prípade 1 alebo 2 ponúk (vyžadované zdôvodnenie),

 zmluvu je možné uzavrieť aj pred schválením ŽoNFP, resp. pred uzavretím Zmluvy o NFP.



Dodatky k zmluvám 

 podmienky uzatvárania dodatkov upravuje§ 18 ZVO,

 odporúčame venovať zvýšenú pozornosť, napr. súladu lehoty dodania predmetu

zákazky uvedenej v oznámení o vyhlásení VO, súťažných podkladoch a v návrhu

zmluvy,

 lehotu dodania predmetu zákazky je potrebné stanoviť jednoznačne avšak s

ohľadom na skutočnosť, že nie je možné vzhľadom na schvaľovací proces ŽoNFP a

administratívnu kontrolu VO po uzavretí Zmluvy o NFP túto lehotu určiť presne, je

vhodné ju odvíjať od lehoty zadania zákazky, napr. od uzavretia / účinnosti zmluvy,

podpísania objednávky.

 „dodatkové pravidlo de-minimis“ podľa § 18 ods. 3 ZVO, kedy do určeného limitu

kumulatívnej hodnoty všetkých zmien je možné zmeniť existujúcu zmluvu (dodatkom)

aj bez nového VO,

 všetky dodatky podliehajú ex-ante kontrole pred ich podpisom.



Konflikt záujmov

 podľa § 23 ods. 1 ZVO je žiadateľ/prijímateľ povinný zabezpečiť, aby vo VO nedošlo
ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo
porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania,

 predmetom kontroly VO je aj skutočnosť, či bol v procese VO vylúčený konflikt
záujmov,

 pojem konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže
ovplyvniť výsledok alebo priebeh VO, má priamy alebo nepriamy finančný záujem,
ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie
jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s VO,

 požiadavka SO, aby súčasťou dokumentácie každého VO predkladaného SO bolo
čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov v procese VO/Formulár pre
účely posúdenia konfliktu záujmov (viď. príloha č. 7 príručky k VO),

 v prípade, ak SO identifikuje v procese VO konflikt záujmov, je vzhľadom na povahu,
závažnosť a vplyv tohto zistenia na výsledok VO, oprávnený vylúčiť výdavky z
predmetného VO z financovania v plnom rozsahu. Uvedená možnosť uplatnenia
korekcie sa vzťahuje aj na situácie, že daný nedostatok bude identifikovaný ďalšími
kontrolnými a auditnými orgánmi.

Problematika konfliktu záujmov je bližšie upravená v MP 

CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese VO 



Osobitné druhy postupov a kontrol VO  - ochrana hospodárskej súťaže

 SO v rámci kontroly VO posudzuje predmetné VO aj z pohľadu možného porušenia
hospodárskej súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže (kartelové
dohody),

 v prípade podozrenia je SO oprávnený podať podnet na prešetrenie
Protimonopolnému úradu SR,

 za účelom zvýšenia informovanosti prijímateľov je v prílohe č. 8 príručky k procesu VO
(Rizikové indikátory k možným porušeniam zákona o ochrane hospodárskej súťaže)
uvedený zoznam rizikových indikátorov, predstavujúcich situácie, ktorých výskyt
zvyšuje pravdepodobnosť, že v rámci daného zadávania zákazky mohlo dôjsť k
porušeniu zákona o ochrane hospodárskej súťaže,

 odporúčame oboznámiť sa s týmito indikátormi a ak prijímateľ v rámci realizácie VO
identifikuje niektoré z nich, je potrebné zvážiť podľa povahy a závažnosti týchto
indícií možnosť podania podnetu Protimonopolnému úradu SR.



Druhy kontrol VO – po podpise zmluvy o NFP

Prvá ex -
ante 

kontrola

Kontrola pred vyhlásením VO

Povinná pre nadlimitné zákazky a podlimitné cez                    
e-trhovisko  ( > 40 000 € T,S; > 200 000 € P)

Druhá ex –
ante 

kontrola

Kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Povinná pre nadlimitné zákazky

Štandardná 
ex - post 
kontrola

Kontrola po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom

Povinná pre VO nekontrolované ex-ante

Následná 
ex – post 
kontrola

Kontrola po druhej ex-ante kontrole

Povinná pre nadlimitné zákazky



Pravidlá predkladania dokumentácie 

 dokumentáciu z VO prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie
predkladá aj cez ITMS2014+ (rozsah elektronickej dokumentácie v rozsahu

dokumentácie zverejňovanej v profile VO podľa§ 64 ZVO),

 vo svojom podaní je žiadateľ povinný uviesť, ktorú dokumentáciu predkladá v

písomnej podobe, ktorú v elektronickej podobe (napr. na CD/DVD) a ktorú
predkladá cez ITMS2014+,

 žiadateľ predkladá SO kópiu originálnej dokumentácie,

 súčasne s dokumentáciou z VO predkladá žiadateľ SO aj čestné vyhlásenie, v
rámci ktorého jasne identifikuje projekt a predkladané VO,

 súčasťou čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie vrátane

dokumentácie predloženej elektronicky a vyhlásenie, že dokumentácia
predložená na kontrolu VO je úplná, kompletná a je totožná s originálom
dokumentácie z VO,

 pomocné kontrolné zoznamy – príloha príručky k VO.



Osobitné druhy postupov a kontrol VO - zákazky s nízkou hodnotou (1) 

Výzva na súťaž, prieskum trhu, písomné ponuky
Nad 5000 €

•Zverejnenie na stránke prijímateľa - minimálne 5 pracovných dní pred dňom 
predkladania ponúk

•Zverejnenie na stránke CKO – zaslanie informácie na osobitný e-mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk

•Zaslanie výzvy min. trom záujemcom 

Prieskum trhu
Do 5000 €

•Oslovenie, resp. identifikácia min. troch záujemcov

•Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu 

Príručka k procesu VO - kap. 3.2.1.3 Zákazky podľa § 117 

ZVO – zákazky s nízkou hodnotou 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk


Osobitné druhy postupov a kontrol VO - zákazky s nízkou hodnotou (2) 

 pred začatím VO - test bežnej dostupnosti,

 dokumentáciu na kontrolu VO predkladá prijímateľ po podpise zmluvy s úspešným
uchádzačom súčasne s príslušnou ŽoP, ktorá obsahuje nárokované výdavky
súvisiace s predmetným VO,

 prijímateľ je oprávnený predložiť dokumentáciu na kontrolu VO aj pred
predložením ŽoP a požiadať SO o vykonanie štandardnej ex-post kontroly VO. SO v
závislosti od svojich administratívnych možností kontrolu VO vykoná, alebo žiadosť
o kontrolu VO pred predložením ŽoP zamietne,

 ak plnenie nie je založené na písomnom zmluvnom vzťahu, predkladá prijímateľ
objednávku, ktorá v tomto prípade pre potreby kontroly VO nahrádza písomný
zmluvný vzťah,

 ak výsledok VO nie je formálne zachytený ani písomným zmluvným vzťahom, ani
objednávkou, ale iným spôsobom, ktorým je možné jednoznačne preukázať
plnenie predmetu zákazky (napr. pokladničným blokom, príjmovým dokladom),
tento doklad pre potreby kontroly VO nahrádza písomný zmluvný vzťah,

 pri zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná alebo vyššia ako
5 000 EUR, je ale požadovaný písomný zmluvný vzťah.



Osobitné druhy postupov a kontrol VO - zákazky s nízkou hodnotou (3) 

 Medzi minimálne povinné náležitosti objednávky patrí najmä:

 dátum jej vyhotovenia,

 kompletné a správne identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (t.j.
obchodné meno / názov, IČO, adresa sídla, príp. kontaktné miesta),

 kód ITMS2014+ príslušného projektu,

 jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky,

 dohodnutá cena,

 lehota a miesto plnenia,

 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



Osobitné druhy postupov a kontrol VO - zákazky realizované cez 

elektronické trhovisko (1)

 rozdielnosť označenia „spolufinancovanie z fondov EÚ“, pri realizácii obstarávanie
pred alebo po podpise Zmluvy o NFP,

 povinnosť označiť pri vypĺňaní objednávkového formuláru „Nedokonanie zákazky s
jedným dodávateľom“,

 osobitných požiadavkách na plnenie zmluvy určiť podmienku, že dodávateľ je
povinný v určenej lehote odo dňa uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný

rozpočet (napr. v prípade zákaziek s viacpoložkovými predmetmi obstarania) spolu
so špecifikáciou – uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia
tovaru, ktorý bude predmetom dodania (napr. katalógový list, technický opis). Na
základe toho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek
na predmet zákazky,

 odporúčame určiť v osobitných požiadavkách na plnenie podmienku, že súčasťou
aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci
ITMS2014+, s ktorým prijímateľ oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy,

 pozor na nedovolené rozdeľovanie zákaziek,

 odporúčame pri zadávaní objednávkových atribútov vždy obmedziť maximálnu
ponúknutú cenu.



Osobitné druhy postupov a kontrol VO - zákazky realizované cez 

elektronické trhovisko (2)

 test bežnej dostupnosti – ET nie je vhodné pre stavebné práce a intelektuálne služby,

 kontrola VO: povinná 1. ex-ante kontrola (podlimitné zákazky realizované cez e-
trhovisko > 40 000 € T,S; > 200 000 € P),

 v rámci prvej ex-ante kontroly VO predkladá prijímateľ nasledovnú dokumentáciu: 

a) dokumentáciu preukazujúcu určenie PHZ vrátane podpornej dokumentácie, na

základe ktorej bola určená (napr. identifikované ponuky, predchádzajúce
zmluvy, katalógy, cenníky),

b) zdôvodnenie určenia postupu VO (napr. test bežnej dostupnosti),

c) vyplnený objednávkový formulár zákazky a údaj o identifikátore opisného
formuláru,

d) vyplnený anonymný zmluvný formulár zákazky,

e) odôvodnenie požiadaviek na technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadaviek
na osobitné požiadavky na plnenie z pohľadu ich primeranosti, zachovania
čestnej hospodárskej súťaže a nediskriminácie.



Pravidlá v oblasti VO – Zmluva o poskytnutí NFP (1)

 Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

 Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky – článok 3. OBSTARÁVANIE SLUŽIEB,
TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

 povinnosť postupovať podľa zákona o VO, príručky k VO, metodických pokynov
CKO, Systému riadenia EŠIF,

 pravidlá predkladania dokumentácie (v plnom rozsahu, písomne a časť elektronicky
cez ITMS 2014+),

 výkonom kontroly VO zo strany SO nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť
Prijímateľa ako verejného obstarávateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych

predpisov SR a právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a
základných princípov VO,

 „Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté
právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej
kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so
zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu
byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov.“

 poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditu uplatniť v
plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov
stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon
o VO nevzťahuje.



Pravidlá v oblasti VO – Zmluva o poskytnutí NFP (2)

 definované druhy kontrol VO (ex-ante, ex-post, ...),

 oprávnenie SO prerušiť kontrolu alebo predĺžiť lehotu na kontrolu,

 oprávnenie SO zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj
ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk,

 definované závery kontroly VO (súhlas s vyhlásením VO, odmietnutie výkonu ex-ante
kontroly, ne/pripustenie výdavkov do financovania, výzva na odstránenie
nedostatkov, výzva na opakovanie VO, určenie finančnej opravy – ex-ante, ex-post),

 v prípade, že prijímateľ neobdrží výsledok kontroly VO v lehote, nie je oprávnený
uzavrieť zmluvu ani iný súvisiaci úkon (napr. vyhlásenie VO),

 pravidlo 1 + 1 kontrol VO,

 Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým
Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s

dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.



Pravidlá v oblasti VO – Zmluva o poskytnutí NFP (3)

 Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo
Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade,
kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky
administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie
výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných

postupov,

 Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť
Poskytovateľom preplatené z NFP skôr, ako bude ukončená administratívna finančná
kontrola, resp. skôr, ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava,

 povinnosť dodržania zákazku konfliktu záujmov,

 povinnosť rešpektovať pravidlá čestnej hospodárskej súťaže (kartelové dohody),

 pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom nie je možné udeliť ex-ante
korekciu, po podpise áno (podľa pravidiel MP CKO č. 5 a príručky k VO),

 povinnosť predložiť dokumentáciu na kontrolu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP.



3. časť

Otázky, diskusia

Ďakujem za 

pozornosť.

Kontakt:

e-mail: vyzvy@mhsr.sk

t. č.: +421 2 4854 1413

Informácie:

www.opvai.sk

Adresa:

Ministerstvo hospodárstva SR

sekcia štrukturálnych fondov EÚ

Mierová 19

827 15   Bratislava

Slovenská republika
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