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Zákazka nad 5 000 EUR
V prípade zákaziek nad 5000 EUR prijímateľ musí vykonať všetky ďalej uvedené úkony, ktoré
majú zabezpečiť získanie čo najvyššieho počtu písomných ponúk na obstaranie tovarov,
stavebných prác alebo služieb. Za písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná
elektronicky. Súčasťou dokumentácie musia byť doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v
súlade s časovým harmonogramom uvedeným vo výzve na súťaž.
Prijímateľ zverejňuje na svojom webovom sídle zadávanie takejto zákazky minimálne
5 pracovných dní pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň
zverejnenia). Prijímateľ je povinný zdokumentovať toto zverejnenie hodnoverným
spôsobom. Zadávanie tejto zákazky je realizované zverejnením výzvy na súťaž, v rámci ktorej
prijímateľ uvedie najmä svoju identifikáciu, jednoznačne a úplne špecifikuje predmet
zákazky, podmienky účasti (ak ich stanovuje), podmienky realizácie zmluvy, kritériá na
vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na predkladanie ponúk. Prijímateľ je povinný v
ten istý deň ako zverejnení výzvu na súťaž na svojom webovom sídle, zaslať informáciu o
tomto zverejnení aj na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Táto informácia
bude následne zverejnená na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk. Pravidlá a
podrobnosti týkajúcej sa tejto povinnosti sú predmetom metodického pokynu vydaného
CKO. Pokiaľ prijímateľ nesplní túto oznamovaciu povinnosť, RO/NO bude uvedené
posudzovať ako porušenie princípu transparentnosti a výdavky z predmetného VO nebudú
zo strany RO/NO pripustené do financovania. Prijímateľ je súčasne so zverejnením výzvy na
súťaž a jej zaslaním na zverejnenie CKO, zároveň povinný zaslať túto výzvu minimálne trom
vybraným záujemcom. Oslovovaní záujemcovia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené
dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä
cez informácie verejne uvedené v obchodnom registri alebo živnostenskom registri). Výber
úspešného uchádzača prebieha na základe vyhodnotenia informácií a dokumentácie
predloženej záujemcami, pričom prijímateľ je povinný vyhodnotiť ponuky v súlade s
podmienkami a kritériami, ktoré si pre tento účel určil. Vo výnimočných prípadoch, kedy
môže ísť o jedinečný predmet zákazky, môže prijímateľ osloviť aj menej ako troch
záujemcov, pričom táto výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a
podložená.
Ak prijímateľovi nebude predložená žiadna ponuka a splnil všetky postupy uvedené v
predchádzajúcich odsekoch, je oprávnený vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých
záujemcov, s ktorými rokuje o zadaní zákazky. Predmetom týchto rokovaní nemôže byť
zúženie predmetu zákazky, úprava podmienok účasti, podmienok realizácie zmluvy ani
kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na súťaž. Z rokovania je prijímateľ
povinný vyhotoviť zápis ako aj zdôvodniť výber záujemcu alebo záujemcov, ktorí boli vyzvaní
na rokovanie.
Celý postup prijímateľa pri zadávaní zákazky bude zhrnutý v zázname z prieskumu trhu,
ktorého minimálne náležitosti sú nasledovné: identifikácia prijímateľa, názov zákazky, kód
CPV, predmet zákazky, určenie kritéria na vyhodnocovanie ponúk, spôsob vykonania
prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky vyhodnocované,
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zoznam oslovených záujemcov, informácia o skutočnosti, či sú oslovení záujemcovia
oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky, dátum oslovenia,
dátum vyhodnocovania ponúk, zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku, identifikácia a
vyhodnotenie splnenia jednotlivých podmienok účasti a návrhov na plnenie kritérií,
identifikácia úspešného dodávateľa/poskytovateľa/zhotoviteľa, konečná zmluvná cena
ponuky úspešného uchádzača (uviesť s DPH aj bez DPH), spôsob vzniku záväzku (zmluva,
objednávka...), meno, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby, ktorá vykonala prieskum.
Dokumentáciu na kontrolu VO predkladá prijímateľ po podpise zmluvy s úspešným
uchádzačom. Ak plnenie nie je založené na písomnom zmluvnom vzťahu, predkladá
prijímateľ objednávku, ktorá v tomto prípade pre potreby finančnej kontroly VO nahrádza
písomný zmluvný vzťah. Pokiaľ výsledok VO nie je formálne zachytený ani písomným
zmluvným vzťahom, ani objednávkou, ale iným spôsobom (napr. pokladničným blokom,
príjmovým dokladom a pod.), ktorý jednoznačne a hodnoverne preukazuje formálne, príp. aj
vecné naplnenie výsledku VO, tento doklad pre potreby finančnej kontroly VO nahrádza
písomný zmluvný vzťah. Pri zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná
alebo presahuje 5 000 EUR je však požadovaný písomný zmluvný vzťah. Pokiaľ je zadávanie
zákazky realizované cez objednávky na základe plnenia v rámci súvisiacej rámcovej dohody,
predošlé obmedzenie sa neaplikuje.
RO/NO overuje pri kontrole zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO, či vynaložené
náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané kvalite a cene. Zároveň RO/NO
overí, či pri obstarávaní neboli porušené základné princípy VO a postupy.

Dokumentácia predkladaná na finančnú kontrolu RO/NO:
1) Pomocný list k finančnej kontrole VO,
2) Test bežnej dostupnosti,
3) Dokumentácia preukazujúca určenie predpokladanej hodnoty zákazky,
vrátane podpornej dokumentácie na základe ktorej bola stanovená,
4) Výzva na súťaž,
5) Doklad preukazujúci zaslanie „Výzvy na súťaž“ na e-mailovú adresu
zakazkycko@vlada.gov.sk,
6) Doklad o zverejnení výzvy na súťaž na web stránke prijímateľa,
7) Doklady o odoslaní výzvy na súťaž (napr. osobné prevzatie – podpis
zodpovednej osoby za uchádzača vrátane dátumu/potvrdenie o
odoslaní/prevzatí z elektronickej pošty),
8) Ponuky predložené od všetkých uchádzačov o zákazku,
9) Písomný záznam z prieskumu trhu, resp. záznam z vyhodnotenia ponúk,
ktorý obsahuje aj zoznam oslovených subjektov, zoznam uchádzačov, ktorí
predložili ponuku,
10) Dôkaz o zaslaní oznámenia výsledku prieskumu trhu uchádzačom vrátane
dokladov preukazujúcich ich zaslanie,
11) Výsledná zmluva vrátane všetkých jej príloh a dodatkov,
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12) Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov v procese
verejného obstarávania
13) Ostatná súvisiaca dokumentácia, resp. relevantná dokumentácia súvisiaca s
vyhlásením Výzvy na súťaž.

Pomocný list ku kontrole verejného obstarávania a obstarávania podľa zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Každé vyplnenie odpovede na otázku v stĺpci „NIE“ indikuje konkrétne porušenie
ZVO/pravidiel/zmluvy o poskytnutí NFP. Pokiaľ nie je identifikované žiadne porušenie,
označuje sa pole v stĺpci „ÁNO“. Uvedené pravidlo platí pre všetky otázky (aj pre otázky s
tzv. dvojitou negáciou). Pokiaľ sa kontrolná otázka v KZ nevzťahuje na riešený problém,
uvedie sa v stĺpci „poznámka“ odpoveď: „n/a“ alebo „nevzťahuje sa“.
Otázky, ktoré sú rozdelené na viaceré podotázky (a, b, c...) vypĺňajú sa samostatne, pričom
každá z podotázok bude mať vlastné zaznačenie odpovede.
Časť „identifikácia zákazky“, pole „názov dodávateľa“ sa v prípade skupiny dodávateľov
vyplní spôsobom, že sa do jednej bunky uvedú všetci účastníci skupiny dodávateľov, ktorí
budú očíslovaní.
Do poznámky je vhodné uvádzať sumy, dátumy, pomenovania, označenia, ktoré
podrobnejšie identifikujú obstarávanie.
Pomocný list k finančnej kontrole VO
Zákazka podľa § 117 ZVO - nad 5000 EUR - štandardná ex-post kontrola
Identifikácia projektu a prijímateľa
Kód projektu
Názov projektu
Názov/Meno a adresa sídla
prijímateľa
Druh verejného obstarávateľa /
obstarávateľa podľa ZVO
Druh zákazky podľa predpokladanej
hodnoty zákazky
Druh zákazky podľa postupu
Druh zákazky podľa predmetu
obstarania
Typ kontroly
Názov zákazky

Identifikácia zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou - hodnota zákazky 5000 EUR
a vyššia bez DPH
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO

Štandardná ex-post kontrola
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Názov dodávateľa
IČO dodávateľa
Predpokladaná hodnota zákazky
Hodnota zákazky bez DPH
Hodnota zákazky s DPH
Oprávnené výdavky z hodnoty
zákazky
Dátum podpisu zmluvy s
dodávateľom
Dátum nadobudnutia účinnosti
zmluvy
Link na CRZ, prípadne webové sídlo
Priradenie predmetu obstarania k
aktivitám projektu / k rozpočtovým
položkám
P. č.
1

2

Kontrolné otázky

áno

nie

netýka
sa

Poznámka

Predmetom zákazky je tovar/služba/práca, ktorá nie
je bežne dostupná na trhu?
a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?
b) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií
o zákazkách
na rovnaký alebo porovnateľný
predmet zákazky, resp. na základe prieskumu trhu?
c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa:
- PHZ všetkých prípadných častí zákazky,
- hodnotu opakovaných plnení v priebehu
kalendárneho roka,
- všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky
v priebehu kalendárneho roka,
- predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb,
ktoré verejný obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v
súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných
prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných
prác?
d) Je stanovená PHZ tak, že nezahŕňa PHZ aj
dodávku tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie
sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné
práce?
e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený
spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod
finančné limity podľa ZVO?
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3

4

5

6

7

8

f) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj
informácie a podklady, na základe ktorých bola
určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu,
aktualizovaný rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna
cenová expertíza a pod.?
g) Bola PHZ platná v čase začatia postupu zadávania
zákazky?
h) Je PHZ v nadväznosti na hodnotu opakovaných
plnení v priebehu kalendárneho roka, resp. počas
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie
obdobie ako jeden kalendárny rok, nižšia ako:
- 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru,
okrem potravín,
- 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru,
ktorým sú potraviny,
- 20 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby,
okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO,
- 70 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie
stavebných prác
i) Bola PHZ určená v súlade s ostatnými
ustanoveniami § 6 ZVO?
Sú vynaložené náklady na predmet zákazky
primerané jeho kvalite a cene?
Obsahovala výzva na súťaž minimálne identifikáciu
prijímateľa, jednoznačnú a úplnú špecifikáciu
predmetu zákazky a prípadných ďalších podmienok
súťaže, podmienky realizácie zmluvy, kritériá na
vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na
predkladanie ponúk?
Zaslal prijímateľ v ten istý deň ako zverejnil výzvu na
súťaž na svojom webovom sídle, informáciu o tomto
zverejnení aj na osobitný mailový kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk?
Zaslal prijímateľ súčasne so zverejnením výzvy na
súťaž a jej zaslaním na zverejnenie CKO zároveň
túto výzvu minimálne trom vybraným záujemcom?
Bola zverejnená výzva na súťaž na webovom sídle
prijímateľa minimálne 5 pracovných dní pred dňom
predkladania ponúk?
Boli oslovení potenciálni záujemcovia také
hospodárske subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať
službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu
zákazky?
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9

10

11

12
13

14

15

16

17
18

a) Postupoval prijímateľ pri vyhodnocovaní
predložených ponúk v súlade s výzvou na súťaž?
b) Obsahuje prieskum trhu minimálne náležitosti
určené Systémom riadenia EŠIF?
c) Majú vybraní záujemcovia oprávnenie poskytnúť
obstarávanú službu resp. dodať tovar alebo
uskutočniť stavebné práce?
Výsledok súťaže je založený na písomnom
zmluvnom vzťahu?
V prípade, že prijímateľovi nebola predložená ani
jedna ponuka a následne došlo k rokovaniu s
jedným alebo viacerými záujemcami boli splnené
podmienky pre toto rokovanie v zmysle Systému
riadenia EŠIF?
Boli dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?
Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré
môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?
a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný konflikt
záujmov podľa § 23 ZVO?
b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté
primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle
§ 23 ods. 5 ZVO?
c) Bol uchádzač alebo záujemca vylúčený podľa
§ 40 ods. 6 písm. f), ak konflikt záujmov nebolo
možné odstrániť inými účinnými opatreniami?
Je verejné obstarávanie
z pohľadu kontroly
predmetu
obstarávania, návrhu
zmluvných
podmienok a iných údajov vo vecnom súlade
so schválenou žiadosťou o NFP a účinnou Zmluvou
o poskytnutí NFP?
a) Je úspešný uchádzač zapísaný v registri partnerov
verejného sektora?
b) Sú subdodávatelia úspešného uchádzača, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora, zapísaní v registri partnerov
verejného sektora?
c) Má úspešný uchádzač a subdodávateľ úspešného
uchádzača (ak relevantné) zapísaných v registri
partnerov verejného sektora konečných užívateľov
výhod?
Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade
so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám?
Neboli identifikované iné porušenia pravidiel
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a postupov verejného obstarávania?

Skratky:
PHZ – Predpokladaná hodnota zákazky
DPH – Daň z pridanej hodnoty
ZVO – Zákon o verejnom obstarávaní
NFP – Nenávratný finančný príspevok
CRZ – Centrálny register zmlúv
CKO – Centrálny koordinačný orgán (www.partnerskadohoda.gov.sk)
PMÚ – Protimonopolný úrad SR (www.antimon.gov.sk)
OČTK – Orgány činné v trestnom konaní (MPK CKO č. 13 Konflikt záujmov v procese verejného
obstarávania)

Formulár e-mailu na CKO

Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt CKO : zakazkycko@vlada.gov.sk
Názov zákazky1:
Názov prijímateľa2:
Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby):
Identifikačné číslo projektu v ITMS:
Adresa3:
IČO4:
Lehota na predkladanie ponúk5:
Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž6:
Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO7:

Vysvetlivky:
1
Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na súťaž. Pokiaľ výzva na súťaž
neobsahuje samostatný údaj „názov zákazky“, uvedie sa stručný popis predmetu zákazky. Názov zákazky by
mal jasne vystihovať samotný predmet zákazky.
2
Uvedie sa celý názov prijímateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto prípade zároveň
verejný obstarávateľ/obstarávateľa alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.
3
Uvedie sa celá adresa prijímateľa.
4
Uvedie sa IČO prijímateľa.
5
Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na súťaž. Tento dátum musí byť
určený tak, že dĺžka lehoty na predkladanie ponúk bude minimálne 5 pracovných dní po dni, v ktorom bola
výzva na súťaž zverejnená na stránke verejného obstarávateľa. Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia.
6
Uvedie sa link (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na súťaž na webovom sídle prijímateľa.
Tento odkaz je potrebné uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na
stránku obce alebo organizácie.
7
Nevypĺňa prijímateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO.
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Čestné vyhlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu záujmov v procese
verejného obstarávania
Názov a sídlo prijímateľa
Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov v rámci verejného obstarávania
predkladaného na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku
Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko)...............................................................................
ako štatutárny orgán prijímateľa ..............................................................................................
realizujúceho projekt s názvom: ................................................................................................
kód projektu: ............................................... , v rámci ktorého bolo realizované verejné
obstarávania (VO) .......................... (názov zákazky a identifikácia zákazky) ............................,
ktoré predkladám na kontrolu VO týmto

čestne vyhlasujem, že
1. poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa
prinajmenšom každú situáciu, keď osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa
obstarávacích služieb konajúceho v mene obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania
postupu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich
zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem,
ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným
postupom VO,
2. podľa mojich vedomostí nie som s ohľadom na uvedené VO a subjekty, ktoré predložili
ponuky alebo požiadali o účasť, v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ohroziť
nestrannosť a nezávislosť priebehu a výsledku predmetného VO,
3. som oboznámený zo skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a
auditný orgán zistí v predmetnom VO konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na
oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie výdavkov súvisiacich s VO z financovania v
plnom rozsahu.
Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:

Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:
Viac informácii: MPK CKO č. 13 Konflikt záujmov v procese verejného obstarávania
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