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I. Všeobecné informácie o “Príručke pre realizáciu VO“
• predstavuje metodický dokument RO pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj ako “OPII“),
• cieľom je poskytnúť žiadateľom a prijímateľom OPII návod na
plnenie povinností pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru,
poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác tretím subjektom
(dodávateľom / zhotoviteľom) a pri predkladaní dokumentácie
z verejného obstarávania na finančnú kontrolu (ďalej aj „FK“) na RO,
• ustanovenia tejto príručky sú pre prijímateľa záväzné, pokiaľ
niektorá časť príručky neustanovuje inak,
• ustanovenia príručky sú záväzné aj pre zadávanie zákaziek
uskutočnených pred predložením ŽoNFP na RO/SORO OPII, a
teda vzťahujú sa preto aj na postupy žiadateľov o nenávratný
finančný príspevok,

I. Všeobecné informácie o “Príručke pre realizáciu VO“
Ďalšie záväzné dokumenty:
1.Vyzvanie na predkladanie ŽoNFP vyhlásené/zverejnené RO alebo SO OPII;
2. Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá medzi prijímateľom a RO alebo SO OPII
3. Zmluva o delegovaní právomocí pri
implementácii projektov
z prostriedkov CEF (v prípade projektov Nástroja na prepájanie Európy Connecting Europe Facility);
4. schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok;
5. usmernenia a metodické pokyny RO;
6. Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014 – 2020;
7. metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu, na ktoré sa
príručka odvoláva - najmä metodické pokyny CKO č. 5, 12, 13, 14 a 18
8. rozhodnutia a metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie
(zverejnené na webovom sídle úradu www.uvo.gov.sk).

I. Všeobecné informácie o “Príručke pre realizáciu VO“
Najaktuálnejšiu príručky nájdete na webe
- - > http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=169044
Okrem príručky vyššie uvedený link obsahuje množstvo ďalších dôležitých a
užitočných informácii, ktoré sa pravidelne aktualizujú

II. Povinnosti žiadateľa / prijímateľa pri postupoch zadávania
zákaziek
• Žiadateľ/Prijímateľ pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu
postupuje v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v
súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
• alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o
obchodnej verejnej súťaži, resp. v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12 alebo
Metodického pokynu CKO č. 14. Žiadateľ/Prijímateľ zároveň postupuje v súlade
s touto príručkou.

II. Povinnosti žiadateľa / prijímateľa pri postupoch zadávania
zákaziek
Žiadateľ/Prijímateľ počas obstarávania zabezpečí:

1.dodržiavanie pravidiel a princípov v zmysle článku 125, ods. 4 všeobecného
nariadenia,
2. dodržiavanie princípov vo verejnom obstarávaní - princípov
nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, rovnakého zaobchádzania,
transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti a princíp
proporcionality,
3.súlad obstarávania výdavkov s predpismi EÚ a všeobecne záväznými
právnymi predpismi SR,
4.dodržiavanie zákazu konfliktu záujmov, zákazu protiprávneho konania pri
výbere dodávateľa/zhotoviteľa a rešpektovanie pravidiel čestnej
hospodárskej súťaže,
5.vecný súlad predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a
iných údajov so schváleným zámerom projektu, pripravovanou/
schvaľovanou ŽoNFP a/alebo účinnou Zmluvou o poskytnutí NFP

II. Povinnosti žiadateľa / prijímateľa pri postupoch zadávania
zákaziek
Predpokladaná hodnota zákazky
• sa stanovuje v súlade s § 5 / § 6 ZVO - za každý samostatný predmet obstarávania
v EUR bez DPH za obdobie trvania zmluvy,
• v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť postupovať v zmysle ZVO, sa
PHZ stanovuje v súlade s princípom hospodárnosti v nadväznosti na povinnosť
hospodárnosti vyplývajúcej zo zákona o finančnej kontrole a zo zákona o
rozpočtových pravidlách,
• do PHZ sa zahŕňa aj hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť; všetky
formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy, ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú
uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov,
• RO neodporúča, aby rezerva na nepredvídateľné výdavky bola súčasťou zmluvy
s úspešným uchádzačom

II. Povinnosti žiadateľa / prijímateľa pri postupoch zadávania
zákaziek
Zmluva
• RO odporúča, aby žiadateľ / prijímateľ pre každú písomne uzatvorenú zmluvu,
ktorá bude výsledkom procesu obstarávania zákaziek zabezpečil zahrnutie
povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP*:
• povinnosť dodávateľa/zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na
mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť;
• právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy
s dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi
žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly RO
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
* prijímateľ je povinný po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP doplníiť uvedené povinnosti do
uzatvorenej zmluvy, napr. formou dodatku k uzatvorenej zmluve s úspešným uchádzačom

II. Povinnosti žiadateľa / prijímateľa pri postupoch zadávania
zákaziek
Možnosti a povinnosti pre zrušenie použitého postupu
• Žiadateľ/Prijímateľ môže v súlade s § 46 ods. 2 / § 57 ods. 2 ZVO zrušiť použitý
postup zadávania zákazky aj vtedy, ak neboli predložené viac ako dve ponuky
• ak boli predložené len 2 ponuky, je žiadateľ/prijímateľ povinný predložiť RO
zdôvodnenie, prečo predmetný postup nezrušil (ak nejde o zákazku realizovanú
cez EKS)
• ak bola predložená len jedna ponuka a žiadateľ/prijímateľ nezrušil použitý
postup zadávania zákazky a zároveň ide o zákazku s PHZ > 40 tis. EUR bez DPH,
je žiadateľ povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo použitý postup
nezrušil (V tomto prípade RO požiada o vykonanie kontroly predmetného VO ÚVO.
Od výsledku kontroly ÚVO sa bude odvíjať ďalší postup RO)
• nevzťahuje sa na zákazky podľa § 9 ods. 9 / § 117 ZVO

II. Povinnosti žiadateľa / prijímateľa pri postupoch zadávania
zákaziek
Zverejňovanie dokumentácie
Žiadateľ/Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby sa všetka zverejňovaná
dokumentácia* z procesu VO zhodovala s návrhmi tejto dokumentácie, ktorá
bola odsúhlasená RO v rámci kontroly VO pred podpisom a/alebo zverejnením
týchto dokumentov
V prípade zistenia rozporov medzi návrhmi dokumentov schválenými v rámci kontroly
VO pred zverejnením a zverejnenou dokumentáciou, budú v prípade nezjednania
nápravy, výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO považované za neoprávnené
Uchovávanie dokumentácie z procesu VO
v súlade s ustanoveniami ZVO, minimálne však do 31. decembra 2028 a do tejto
doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle Zmluvy
o poskytnutí NFP**
** Stanovená lehota 31. decembra 2028 môže byť automaticky predĺžená v prípade,
ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania
týchto skutočností

III. A Základné ustanovenia o výkone kontroly VO
Usmernenie CKO: RO OPII je oprávnený vykonať kontrolu VO už

pred
predložením ŽoNFP na národný/veľký projekt. Nakoľko postavenie ,,budúceho žiadateľa“ závisí
od schválenia takýchto projektov na úrovni Monitorovacieho výboru (národné projekty), je
ako začiatok možného výkonu kontroly ohraničený práve týmto okamihom, t.j. kedy má RO jasný
dôkaz o postavení subjektu ako ,,budúceho žiadateľa“. Do vyhlásenia písomného vyzvania
RO spolupracuje s budúcim žiadateľom, pričom podmienky (napr. spôsob a rozsah dokumentácie
predkladanej na kontrole) upraví RO v usmernení k príprave národných projektov (názov
dokumentu je na rozhodnutí RO, musí byť však zrejmé, že upravuje fázu do predloženia ŽoNFP).
Z hľadiska využitia záverov kontroly vykonanej vo fáze pred predložením ŽoNFP ako záverov
predbežnej finančnej kontroly je však nevyhnutné, aby budúci žiadateľ požiadal RO o výkon
kontroly v súlade s ustanovením zákona o finančnej kontrole. v platnom znení. Iba na
základe oficiálnej žiadosti o vykonanie kontroly je RO oprávnený vykonať riadne kontrolu
VO, ktorá bude považovaná za kontrolu v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. a kde po
predložení ŽoNFP a následnom schválení a podpise zmluvy o NFP nebude RO povinný vykonať
opakovane kontrolu tohto VO a bude oprávnený prevziať závery z kontroly vykonanej vo fáze pred
predložením ŽoNFP. RO v usmernení definuje rozsah ex-ante kontroly, vzájomné práva a
povinnosti, lehoty a výstupy z tejto kontroly, ako aj iné podstatné náležitosti. Rozsah tejto
spolupráce nie je určený, t.j. RO môže aplikovať túto kontrolu nezávisle od hodnoty zákazky,
postupu VO alebo fázy realizácie VO. Na postupy tejto kontroly aplikuje RO primerane postupy
uvedené v kapitole 3.3.7.2.1 a 3.3.7.2.3. SyR EŠIF.

III. A Základné ustanovenia o výkone kontroly VO
Všeobecné ustanovenia o kontrole projektu
• Kontrolovanou osobou je osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných
skutočností podľa zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku EŠIF a finančná kontrola
alebo audit podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole. Vo vzťahu
k aplikácii uvedených zákonov sa vždy vykonáva kontrola prijímateľa, alebo
osoby, ktorá požiada o vykonanie kontroly (budúci žiadateľ v zmysle § 26 - §
28 zákona o príspevku z EŠIF).
• Výdavky deklarované v ŽoP, ktoré sú výsledkom VO nemôžu byť zo strany RO
schválené skôr, ako RO riadne ukončí kontrolu VO, ktorej záverom je
pripustenie predmetných výdavkov do financovania = kladný výsledok
kontroly VO

III. B Všeobecné pravidlá predkladania dokumentácie
• dokumentácia z VO sa predkladá písomne alebo elektronicky (na CD/DVD)*
• časť dokumentácie je možné predkladať priebežne aj cez ITMS2014+ (rozsah =
podľa § 49a ZVO, môže byť aj viac)
• povinnosť uviesť, ktorá dokumentácia sa predkladá písomne, elektronicky
(CD/DVD)** a cez ITMS2014+
• lehoty začínajú plynúť dňom doručenia písomnej dokumentácie
• predkladá sa kópia originálnej dokumentácie podľa PprVO (prílohy č. 1 a 2)
• povinnosť prehlásenia, že si je prijímateľ vedomý, že na základe predloženej
dokumentácie RO rozhodne (o ne/pripustení do financovania, určení ex-ante
finančnej opravy, atď.)

III. B Všeobecné pravidlá predkladania dokumentácie
Druhy a etapy kontroly VO
Prvá Ex-ante kontrola
•

RO vykoná kontrolu ešte pred vyhlásením VO

Druhá Ex-ante kontrola
•

RO vykoná kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, t.j. po vyhodnotení ponúk a po
ukončení prípadných všetkých revíznych postupov

Následná Ex-post kontrola
•
RO vykoná kontrolu VO, kde bola riadne ukončená druhá ex-ante kontrola, t.j. ide o kontrolu
podpísanej
zmluvy s úspešným uchádzačom a zverejneného Ozn. výsledku VO

Štandardná Ex-post kontrola
•

RO vykoná kontrolu už zrealizovaného VO, kedy je už platná a účinná zmluva s vysúťaženým
dodávateľom

Ex-post kontrola
•zákaziek podľa § 9 ods. 9 / § 117
•pri obstarávaniach prostredníctvom Centrálnej obstarávacej organizácie
•zákaziek cez elektronické trhovisko

Kontrola Dodatkov
•ex-ante, t.j. pred jeho podpisom

III. B Všeobecné pravidlá predkladania dokumentácie
Prvú Ex-ante kontrolu, Druhú Ex-ante kontrolu a Ex-post kontroly VO
môže RO vykonať:
a)po podpise Zmluvy o NFP, alebo

b) v rámci národných a veľkých projektov, ktoré sú súčasťou zoznamu projektov
a ktoré ešte neboli predložené ako ŽoNFP, alebo

c) pri ex-post kontrolách v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP.

Prvá Ex-ante kontrola - najdôležitejšie pravidlá
• preventívna eliminácia chýb a nedostatkov a maximálne možné zníženie rizík
porušenia ZVO
• všetky nadlimitné zákazky, všetky podlimitné zákazky a podlimitné zákazky
cez ET (PHZ viac ako 40 000 eur T/S a PHZ viac ako 200 000 eur SP)
• kontrolujú sa najmä tieto dokumenty (určenie PHZ, návrh OVVO/Výzvy/
Dobrovoľná transparentnosť ex-ante, návrh SP, odôvodnenia použitia daného
postupu VO, návrh informatívneho dokumentu (SDialóg)
• vyhlásenie alebo začatie realizácie VO prijímateľom pred riadnym ukončením
Prvej Ex-ante kontroly zo strany RO, vyhlásenie VO v rozpore s požiadavkami
RO = podstatné porušenie Zmluvy o NFP/Usmernenia RO = pri Ex-post
kontrole RO nepripustí výdavky do financovania v plnom rozsahu
• RO povinne spolupracuje s ÚVO, PMÚ a inými orgánmi (činnými v trestnom
konaní)

Prvá Ex-ante kontrola - najdôležitejšie pravidlá
•Lehoty (15 pracovných dní (PD), pri ET 10 PD, pri doplnení/vysvetlení min. 5 a max.
10 PD); dňom odoslania výzvy prestáva plynúť lehota, dňom nasledujúcim po dni
doručenia vysvetlenia/doplnenia začína plynúť nová lehota
•RO povinne ako člen komisie bez práva vyhodnocovať pri PHZ viac ako 10 mil.
eur; v ostatných prípadoch môže - vykonať všetky úkony v dostatočnom časovom
predstihu
•RO v Návrhu Správy z kontroly určí opatrenia
na odstránenie zistených
nedostatkov = prijímateľ povinný odstrániť v lehote, inak RO žiadosť o Ex-ante
kontrolu zamietne = ak prijímateľ vyhlási VO = riziko nepripustenia do
financovania
•ak prijímateľ odstráni zistenia = RO ukončí Ex-ante kontrolu zaslaním Správy
z kontroly

Druhá Ex-ante kontrola - najdôležitejšie pravidlá
• všetky nadlimitné zákazky a aj všetky podlimitné zákazky
• RO povinne spolupracuje s ÚVO, PMÚ a inými orgánmi (činnými v trestnom
konaní) → zapojenie ÚVO do kontroly nadlimitných zákazkách sa vyžaduje aj v
zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. pri projektoch financovaných z EŠIF
• Lehoty (20 PD, pri doplnení/vysvetlení min. 5 a max. 10 PD); dňom odoslania výzvy
prestáva plynúť lehota, dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia/doplnenia
začína plynúť nová lehota
- doplnením dokumentácie nesmie dôjsť k zmene pôvodne predložených
dokladov/údajov
- dokumentácia po vyhodnotení ponúk musí byť v plnom rozsahu

Druhá Ex-ante kontrola - najdôležitejšie pravidlá
• ak RO zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť (napr. nezverejnenie zmluvy,
nezaslanie OVýsledkuVO) = vyzve prijímateľa na odstránenie. Pokiaľ je možné
odstrániť nedostatky len úpravou zmluvy (formou dodatku) = vyzve prijímateľa
na predloženie návrhu dodatku
• ak RO nezistí nedostatky = RO pripustí výdavky do financovania
• ak RO zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. zistí porušenie pravidiel,
ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO = RO:
a) nepripustí výdavky do financovania v plnom rozsahu a
b) vyzve žiadateľa/prijímateľa na opakovanie procesu VO
• - ak prijímateľ podpísal zmluvu s úspešným uchádzačom bez riadneho
ukončenia Druhej Ex-ante kontroly = RO nepripustí výdavky do financovania
v plnom rozsahu = podstatné porušenie Zmluvy o NFP

Následná Ex-post kontrola - najdôležitejšie pravidlá:

• platí pre všetky VO, pri ktorých bola riadne ukončená Druhá Ex-ante kontrola
• prijímateľ predkladá podpísanú zmluvu s úspešným uchádzačom najneskôr do
10 PD po zverejnení zmluvy v zmysle § 5a ZSPI, resp. do 10 D od zaslania
OVýsledkuVO do vestníka ÚVO = podľa toho, ktorý z týchto úkonov je neskorší
• povinnosť predložiť originál alebo úradne overenú kópiu vrátane všetkých jej
príloh! (RO môže udeliť výnimku z predkladania povinných príloh (napr. rozsiahla
PD)
• lehoty (7 PD, pri doplnení/vysvetlení min. 5 a max. 10 PD); dňom odoslania výzvy
prestáva plynúť lehota, dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia/doplnenia
začína plynúť nová lehota
• doplnením dokumentácie nesmie dôjsť k zmene pôvodne predložených
dokladov/údajov
• kontroluje sa najmä (súlad, oprávnenosť podpísaných osôb, zverejnenie v súlade
so ZSPI, odoslanie OVýsledkuVO do vestníka, iné)!

Následná Ex-post kontrola - najdôležitejšie pravidlá:
• ak RO zistí nedostatky, ktoré je možné odstrániť (napr. nezverejnenie zmluvy,
nezaslanie OVýsledkuVO) = vyzve prijímateľa na odstránenie. Pokiaľ je možné
odstrániť nedostatky len úpravou zmluvy (formou dodatku) = vyzve prijímateľa
na predloženie návrhu dodatku = RO môže ukončiť Následnú Ex-post kontrolu
až po schválení platného a účinného dodatku alebo aj skôr
• ak RO nezistí nedostatky = RO pripustí výdavky do financovania
• ak RO zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. zistí porušenie pravidiel,
ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO = RO:
a) nepripustí výdavky do financovania v plnom rozsahu alebo
b) určí finančnú korekciu, postup RO závisí od oprávnenosti RO aplikovať exante korekciu (rozsah, závažnosť a moment zistenia nedostatkov)
• ak prijímateľ podpísal zmluvu s úspešným uchádzačom bez riadneho
ukončenia Druhej Ex-ante kontroly = RO nepripustí výdavky do financovania
v plnom rozsahu = podstatné porušenie Zmluvy o NFP

Štandardná Ex-post kontrola - najdôležitejšie pravidlá:
• povinnosť predložiť kompletnú dokumentáciu
• ak bola vo VO vykonaná aj kontrola podľa § 146 / § 169 ZVO = prijímateľ o tomto
povinne informuje RO a predloží RO výsledok z takejto kontroly (protokol,
zápisnica, ...)
• rovnako prijímateľ postupuje ak boli vo VO revízne postupy
• povinnosť predložiť dokumentáciu najneskôr do 10 PD po zverejnení zmluvy
s úspešným uchádzačom podľa § 5a ZSPI, resp. do 10 PD od zaslania
OVýsledkuVO do vestníka VO = podľa toho, ktorý z týchto úkonov je neskorší
• ak prijímateľ nie je podľa ZSPI povinnou osobou = povinnosť predložiť
dokumentáciu najneskôr do 10 PD od zaslania OVýsledkuVO do vestníka ÚVO
• rovnaký postup aj pri Dodatkoch k zmluvám a k Rámcovým dohodám
• RO povinne spolupracuje s ÚVO, PMÚ a inými orgánmi (činnými v trestnom konaní)

Kontrola zákaziek realizovaných cez EKS
Kontrola ex-ante
-Realizuje sa „dobrovoľne“ pred vyhlásením zákazky
-Dokumentácia sa predloží na RO najneskôr 10 pracovných dní pred termínom
plánovaného vyhlásenia zákazky
-Až po doručený výsledkov kontroly je žiadateľ/prijímateľ oprávnený zadať údaje
o zákazke do elektronického informačného systému trhoviska a v zmysle ZVO
iniciovať kroky pre výber a vygenerovanie zmluvy s úspešným uchádzačom
Kontrola ex-post
-Dokumentácia sa predkladá v lehote najneskôr do 10 pracovných dní po
vygenerovaní výslednej zmluvy v príslušnom elektronickom systéme a jej zverejnení
-Ak výsledok administratívnej kontroly nie je kladný, nie je splnená podmienka
k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými
podmienkami elektronického kontraktačného systému
„RO je za účelom kontroly oprávnený vyžiadať si od žiadateľa/prijímateľa
prihlasovacie údaje do príslušného EKS.“

Kontrola zákaziek podľa § 9 ods. 9 / § 117 ZVO
Kontrola ex-ante
-Realizuje sa „dobrovoľne“ pred vyhlásením zákazky
Kontrola ex-post
-Dokumentácia sa predkladá v lehote najneskôr do 10 pracovných dní po podpise
zmluvy s úspešným uchádzačom
Proces realizácie zákazky → prostredníctvom prieskumu trhu
Zákazky nad 5000 EUR → Žiadateľ/Prijímateľ je povinný zverejniť na svojom alebo
inom vhodnom webovom sídle hodnoverným spôsobom výzvu na súťaž minimálne 5
pracovných dní pred dňom predkladania ponúk. Prijímateľ je povinný v ten istý deň
ako zverejnení Výzvu na súťaž na webovom sídle alebo v printových médiách, zaslať
e-mailom informáciu o tomto zverejnení na osobitný e-mailový kontakt v rámci
CKO
Súčasne so zverejnením výzvy na súťaž a jej zaslaním na CKO sa zasiela výzva aj
minimálne 5 vybraným záujemcom.

Kontrola zákaziek podľa § 9 ods. 9 / § 117 ZVO
Proces realizácie zákazky
Žiadateľ/Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci uchádzači o zákazku predkladali
svoje ponuky v písomnej podobe, pričom za písomnú ponuku sa považuje aj ponuka
podaná elektronicky.
Ako výsledok procesu zadávania zákazky pri zákazkách, ktorých predpokladaná
hodnota bez DPH je rovná alebo presahuje 5 000 EUR je povinne požadovaný
písomný zmluvný vzťah.
Zákazky do 5000 EUR → Žiadateľ/Prijímateľ je povinný osloviť minimálne 5
potenciálnych záujemcov alebo identifikovať minimálne 5 potenciálnych
dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) ► ► Na Žiadateľa/Prijímateľa sa
nevzťahuje povinnosť zverejňovať výzvu na súťaž a jej zasielanie na CKO a povinnosť
zabezpečiť predkladanie ponúk od uchádzačov v písomnej forme.

Dôležité
V rámci kontroly VO národných, veľkých projektov a projektov technickej pomoci,
ktoré budú súčasťou zoznamu projektov a ktoré ešte neboli predložené ako
ŽoNFP platí:
•vykonaná kontrola VO zo strany RO je platná aj po schválení projektu, RO už nemusí
opätovne vykonať kontrolu VO po podpise Zmluvy o NFP
•rozsah spolupráce, práva a povinnosti RO a verejných obstarávateľov/budúcich
prijímateľov, lehoty a výstupy sú určené v Príručke pre realizáciu VO OPII / Usmernení
RO
•ak RO zistí porušenie princípov a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na
výsledok VO = RO nepripustí výdavky do financovania v plnom rozsahu, resp. určí
nápravný mechanizmus = povinnosť budúceho prijímateľa vykonať nápravu; presný
postup určí RO

Finančná kontrola pravidiel a postupov VO
RO je povinný z každej kontroly vypracovať výstup, ktorým je:
a) Návrh správy z kontroly – sa zasiela v prípade zistenia nedostatkov
b) Správa z kontroly – moment ukončenia kontroly
Legislatívnym rámcom pre ich vypracovanie je § 8 zákona č. 357/2015 Z. z.
RO je oprávnený vyžadovať od prijímateľa:
a) poskytnutie originálov alebo overených kópií všetkej relevantnej dokumentácie
b) splnenie opatrení na nápravu nedostatkov, odstránenie príčin ich vzniku
c) poskytnutie informácií, vysvetlení a iných súvisiacich dokladov, údajov a pod.
RO je povinný:
a) potvrdiť prijímateľovi prevzatie dokumentácie (originálov alebo overených kópií)
b) oboznámiť prijímateľa s Návrhom správy jeho doručením (ak boli zistené nedostatky)
a vyžiadať v lehote písomné vyjadrenie k zisteniam a navrhnutým opatreniam (min. 5
PD)
c) preveriť opodstatnenosť námietok prijímateľa
d) zaslať Správu z kontroly = moment ukončenia kontroly (zaslanie)

Finančná kontrola pravidiel a postupov stanovených ZVO
Činnosťou RO nie je dotknutá výlučná a
konečná zodpovednosť prijímateľa
ako verejného obstarávateľa,
obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 /
§8 ZVO za vykonanie VO pri dodržaní
všeobecne záväzných právnych
predpisov SR a EÚ, základných princípov
verejného obstarávania a zmluvy o NFP.
Rovnako činnosťou RO nie je dotknutá
výlučná a konečná zodpovednosť
prijímateľa za obstarávanie aj v prípade,
ak tento nie je pri obstarávaní povinný
postupovať podľa ZVO.

III. B Evidencia údajov o verejnom obstarávaní v rámci
ITMS2014+
Ž/P po ukončení procesu VO a vydaní záverov z finančnej kontroly (správa/čiastková

•
správa z kontroly po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom) zaeviduje predmetné VO
v rámci verejnej časti ITMS2014+ v takom rozsahu, ktorý bude pre realizované VO požadovať
systém ITMS2014+;
• Ž/P vloží do ITMS2014+ ako prílohu VO aj zverejnenú zmluvu s úspešným uchádzačom.
Následne zaevidované VO odošle žiadateľ/prijímateľ prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+
na kontrolu RO OPII;
• V prípade uzatvorenia dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom, Ž/P po podpise
dodatku a vydania záverov z tejto kontroly (správa/čiastková správa z kontroly po podpise
dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom) zaeviduje údaje do existujúcej evidencie
príslušného VO a doplní do ITMS2014+ aj zverejnený dodatok k zmluve s úspešným
uchádzačom;
• Údaje o zrealizovanom VO je žiadateľ/prijímateľ povinný do ITMS2014+ zaevidovať najneskôr do
času predkladania žiadosti o platbu, ktorej deklarované výdavky vznikli v súvislosti s realizáciou
príslušného VO;

*Neuplatňuje sa v prípade projektov financovaných z CEF

Fázované projetky
Predkladanie dokumentácie z VO pri fázovaných projektoch OPII
Žiadateľ predkladá dokumentáciu z VO na kontrolu RO OPII spôsobom a v rozsahu uvedenom
v PprVO, pričom je povinný predložiť dokumentáciu z VO:
najneskôr do 15 pracovných dní od zverejnenia vyzvania na predkladanie ŽoNFP na
predmetný projekt v prípade prioritnej osi 1 – 6 OPII,
najneskôr do 15 pracovných dní od zaradenia fázovaného projektu do zoznamu národných
projektov OPII v prípade fázovaných projektov prioritnej osi 7 OPII.
V prípade fázovaných projektov je žiadateľ povinný spolu s dokumentáciou k VO predložiť
závery z
kontrol od všetkých orgánov, ktoré vykonali kontrolu predmetného VO
v programovom období 2007 – 2013 (napr. záznam z administratívnej kontroly RO/SO, závery
kontroly ÚVO, resp. závery iných kontrolných orgánov).
V prípade, že dokumentácia z VO už bola predložená MDVRR SR na kontrolu, žiadateľ
predkladá žiadosť o kontrolu VO a čestné vyhlásenie v zmysle PprVO pričom nie je povinný
opätovne predložiť kompletnú dokumentáciu z VO.
V prípade, ak výdavky vyplývajúce z VO nebudú predmetom žiadnej ŽoP v rámci programového
obdobia 2014 - 2020, tak prijímateľ nie je povinný predložiť dokumentáciu z VO na kontrolu. Ak
by aj prijímateľ podal žiadosť o výkon
kontroly VO, RO je oprávnený takúto žiadosť
odmietnuť na akomkoľvek stupni.

IV. Najčastejšie zistenia vo verejnom obstarávaní
Uplatnenie finančných opráv v prípade fázovaných projektov
V prípade vysporiadavania individuálnych finančných opráv, pri ktorých bola uplatnená
percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu sa postupuje nasledovne:
vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, resp. so zákonom o
príspevku z EŠIF; vykonáva sa vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné
započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti podľa § 28 uvedeného zákona č. 528/2008
Z. z. , resp. § 42 zákona o príspevku z EŠIF, finančné opravy v rámci programového obdobia
2007 – 2013 sa vzťahujú na tú časť pôvodného NFP, ktorá má byť uhradená v rámci prvej fázy
projektu, v rámci programového obdobia 2014 - 2020 bude finančná oprava uplatnená
automaticky, pričom sa aplikuje rovnaká percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu ako v rámci
prvej fázy projektu, pričom sa bude vzťahovať na časť NFP, ktorá má byť uhradená v rámci
druhej fázy projektu. RO OPII môže rozhodnúť o navýšení percentuálnej sadzby finančnej
opravy, ak následnou kontrolou zistí ďalšie porušenia princípov a postupov vo verejnom
obstarávaní, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
V prípade uplatnenia plošných finančných opráv v programovom období 2007 – 2013, pri
ktorých bola uplatnená percentuálna sadzba vo vzťahu k porušeniu bude pri projektoch
dotknutých plošnou korekciou opätovne overené VO zo strany RO OPII, pričom v prípade
zistenia porušenia ZVO bude prijímateľ, RO OPII a SO OPII postupovať v súlade s legislatívou
platnou pre programové obdobie 2014 – 2020, tzn. budú uplatnené individuálne finančné opravy.

III. Usmernenie k ex-ante posúdeniu procesu VO prijímateľov /
v rámci OPII, PO 7 Informačná spoločnosť

žiadateľov

Vzhľadom na skutočnosť, že budúci prijímatelia / žiadatelia pomoci z Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“) Prioritná os Informačná spoločnosť (ďalej len „PO7“)
pripravujú verejné obstarávania (ďalej len „VO“) projektov, ktoré by mohli byť financované z OPII,
je v záujme predchádzania prípadným korekciám potrebné vykonávať posúdenie VO ešte vo
fáze pred jeho začatím. V prípade prebiehajúcich alebo ukončených verejných obstarávaní
vykoná Riadiaci orgán (ďalej len „RO“) posúdenie VO pred uzatvorením zmluvy o nenávratnom
finančnom príspevku (ďalej len „NFP“).
Ex-ante posúdenie VO má za úlohu preventívne eliminovať chyby a nedostatky v návrhoch
dokumentácie k VO. RO OPII chce takto predísť riziku nedodržania princípov a postupov VO,
resp. porušeniu pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, ktoré by neskôr mohlo zabrániť
podpisu zmluvy o NFP, alebo by mohlo viesť k uplatneniu finančných korekcií.
Z dôvodu potreby prijatia predbežných opatrení na odstránenie nedostatkov pri VO, ktoré
vyplývajú z opakujúcich sa zistení auditov, vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR ako RO OPII pre budúcich žiadateľov / prijímateľov pomoci nasledujúce usmernenie:
RO OPII požaduje pri príprave VO projektov, ktoré budú financované z OPII, predkladať na
RO dokumentáciu k VO priebežne na ex-ante posúdenie VO. Verejný obstarávateľ predkladá
dokumentáciu v písomnej a elektronickej forme aj na mailovú adresu VO-PO7@opii.gov.sk.
V závislosti od použitého postupu VO verejný obstarávateľ predkladá RO dokumentáciu
a informácie v rozsahu podľa Prílohy 1 tohto usmernenia

Ďakujeme za pozornosť.
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