1. otázka:
Dobrý deň, v našej žiadosti o NFP sme uviedli v tabuľke č. 12 verejné obstarávanie – podlimitnú
zákazku (nákup stroja), ktorú sme chceli realizovať cez elektronické trhovisko. Keďže tento postup
verejného obstarávania sme nemuseli mať začatý ku dňu podania žiadosti o NFP, chceli sme ho začať
až po predložení žiadosti na MH SR. No nedávno sme zistili, že náš stroj nespadá do kategórie bežne
dostupného tovaru, takže by sme nemali ísť cez elektronické trhovisko, ale tzv. klasickým
podlimitným postupom. Chceme sa spýtať, či môžeme začať toto verejné obstarávanie napriek
tomu, že sme v podanej žiadosti uviedli iný postup verejného obstarávania (elektronické trhovisko),
ktorý sme nemuseli mať ku dňu podania žiadosti začatý.
Odpoveď:
Dobrý deň, v nadväznosti na Vašu otázku si Vám dovoľujeme uviesť, že za výber správneho postupu
verejného obstarávania (ďalej len „VO“) je zodpovedný žiadateľ/prijímateľ. Zároveň Vás upozorňujeme
na podmienku poskytnutia príspevku - Podmienku začatia VO na hlavnú aktivitu projektu stanovenú
vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„výzva“), podľa ktorej je žiadateľ povinný, okrem výnimiek uvedených vo výzve, začať ku dňu
predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť“) všetky
VO na hlavnú aktivitu projektu, ktorú bude realizovať dodávateľsky, a ktorá je predmetom
oprávnených výdavkov projektu. Porušenie uvedenej podmienky poskytnutia príspevku môže mať
za následok odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP.
To znamená, že v prípade schválenia Vašej žiadosti a podpisu zmluvy o poskytnutí NFP ste povinný
bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP predložiť poskytovateľovi
k podlimitnej zákazke cez elektronické trhovisko (nákup stroja):
-

kompletnú dokumentáciu, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP už máte
uzatvorenú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo

-

informáciu o stave, v akom sa proces VO nachádza v prípade, ak ste ku dňu nadobudnutia
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP neuzavreli zmluvu s úspešným uchádzačom.

Až od záverov poskytovateľa k predloženej dokumentácii z VO sa bude odvíjať ďalší postup v oblasti
VO. Ak by ste poskytovateľovi predložili dokumentáciu z VO realizovaného tzv. klasickým podlimitným
postupom, uvedené by bolo považované za nesplnenie Podmienky začatia VO na hlavnú aktivitu
projektu, keďže zákazka realizovaná tzv. klasickým podlimitným postupom mala byť ku dňu podania
žiadosti začatá a ako už bolo uvedené vyššie, tento postup by mohol mať za následok odstúpenie od
zmluvy o poskytnutí NFP.
S ohľadom na minimalizáciu rizika vzniku neoprávnených výdavkov z dôvodu nedostatkov v postupe
VO môžu prijímatelia predkladať poskytovateľovi dokumentáciu z VO aj na prvú ex-ante kontrolu, t.j.
pred vyhlásením VO. Zároveň má prijímateľ možnosť ex-ante konzultácií na MH SR pred každým
krokom realizácie VO.
Vo vzťahu k vyššie uvedenej odpovedi si Vás zároveň dovoľujeme upozorniť na nasledovné
skutočnosti:
Vo výzvach, kde poskytovateľ v rámci podmienok poskytnutia príspevku stanovil aj Podmienku začatia
VO na hlavnú aktivitu projektu, bude poskytovateľ overovať splnenie tejto podmienky na základe
údajov uvedených žiadateľom v tabuľke č. 12 formulára žiadosti. V tejto tabuľke žiadateľ povinne
uvádza prehľad všetkých VO na hlavnú aktivitu projektu realizovanú dodávateľsky, ktorá je
predmetom oprávnených výdavkov projektu. Overenie splnenia podmienky spočíva v kontrole, či
žiadateľ ku dňu podania žiadosti začal všetky VO, na ktoré sa nevzťahuje žiadna z výnimiek
stanovených v predmetnej podmienke poskytnutia príspevku.
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Následne po podaní žiadosti je žiadateľ/prijímateľ v prípade VO, ktoré mali byť ku dňu podania žiadosti
začaté, povinný realizovať jednotlivé VO postupom uvedeným v tabuľke č. 12 formuláru žiadosti (ak
následne z rozhodnutia ÚVO v rámci kontroly VO alebo záverov finančnej kontroly VO zo strany MH SR
nevyplynie inak). Ak prijímateľ predloží poskytovateľovi na kontrolu dokumentáciu z iného postupu
VO, ako uviedol vo formulári žiadosti, pričom tento iný postup VO mal byť začatý ku dňu predloženia
žiadosti, uvedené môže byť považované za nesplnenie Podmienky začatia VO na hlavnú aktivitu
projektu, čím vzniká poskytovateľovi právo na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP. Zmena
postupu VO v rámci tých postupov, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti mať začaté VO (ako
napr. z pôvodne plánovanej zákazky s nízkou hodnotou na podlimitnú zákazku cez elektronické
trhovisko), je na základe primeraného zdôvodnenia zo strany prijímateľa považovaná
za akceptovateľnú.
K možnosti opakovania VO na ten istý predmet obstarávania si Vás dovoľujeme informovať, že v súlade
so zmluvou o poskytnutí NFP (príloha č. 1 - všeobecné zmluvné podmienky, čl. 3 ods. 14) môže
prijímateľ predložiť poskytovateľovi VO na ten istý predmet obstarávania opakovane na kontrolu
maximálne jedenkrát. To znamená, že ak (napr. z dôvodu identifikovania nesprávneho postupu VO zo
strany prijímateľa alebo späťvzatia dokumentácie z VO) záverom kontroly VO nebude pripustenie
výdavkov vyplývajúcich z VO do financovania v plnej výške ani udelenie ex-ante finančnej opravy na
tieto výdavky, prijímateľ môže predložiť dokumentáciu z opakovaného VO na kontrolu
poskytovateľovi opakovane už len jedenkrát.
2. otázka:
Dobrý deň, zadávali sme zákazku cez elektronické trhovisko a chceli by sme sa spýtať, kedy nadobúda
účinnosť zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom)? Dozvedeli sme sa, že zmluvy
z elektronického trhoviska sa automaticky zverejňujú v centrálnom registri zmlúv, je potrebné
zabezpečiť niečo z našej strany?
Odpoveď:
Dobrý deň, ako uvádzate, elektronické trhovisko aj pri zákazkách financovaných z fondov EÚ zasiela
zmluvy s úspešnými uchádzačmi automaticky na zverejnenie do Centrálneho registra zmlúv, pričom
účinnosť nadobúdajú tieto zmluvy v kalendárny deň nasledujúci po dni ich zverejnenia v uvedenom
registri (čl. IV, bod 4.2 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú súčasťou Obchodných podmienok
elektronického trhoviska, zverejnené na https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail).
Vo vzťahu k zverejneniu a teda ani k nadobudnutiu účinnosti zmlúv s dodávateľmi pri zákazkách
financovaných z fondov EÚ nie je potrebné zo strany obstarávateľov vykonať žiadny ďalší úkon.
Pre úplnosť si Vás dovoľujeme informovať, že odo dňa 01.03.2018 je účinné nové znenie Obchodných
podmienok elektronického trhoviska, v rámci ktorého bolo odstránené naviazanie účinnosti zmlúv pri
zákazkách financovaných z fondov EÚ na výsledok kontroly predmetného verejného obstarávania
zo strany poskytovateľa.
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