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Druhá EX-ANTE kontrola
Druhá ex-ante kontrola sa vykonáva pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom vo fáze po
vyhodnotení ponúk, po ukončení všetkých revíznych postupov.
Povinnosť predložiť dokumentáciu na druhú ex-ante kontrolu sa vzťahuje na všetky nadlimitné a
podlimitné zákazky.
Kontrolu nadlimitných zákaziek vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie na základe podnetu
prijímateľa podľa § 169 ods. 2 ZVO vo fáze pred uzavretím zmluvy.
Dokumentáciu z VO je prijímateľ povinný predložiť na RO/NO v rámci druhej ex-ante kontroly
najneskôr do 10 pracovných dní po dni, v rámci ktorého by už bol v zmysle ZVO oprávnený
podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.
V prípade realizácie VO cez EKS prijímateľ zasiela dokumentáciu na druhú ex-ante kontrolu najneskôr
do 10 pracovných dní po vygenerovaní výslednej zmluvy /podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
Prijímateľ predkladá dokumentáciu z verejného obstarávania na druhú ex-ante kontrolu v plnom
rozsahu. Vo svojom podaní je prijímateľ povinný uviesť, ktorú dokumentáciu predkladá v písomnej
podobe, ktorú v elektronickej podobe (napr. na CD/DVD). Lehoty začínajú plynúť od doručenia
písomnej dokumentácie.
Súčasne s dokumentáciou k VO predkladá prijímateľ poskytovateľovi 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. Zároveň prijímateľ prehlási, že si je vedomý, že na základe predloženej
dokumentácie vykoná poskytovateľ kontrolu VO a rozhodne o pripustení alebo nepripustení
výdavkov súvisiacich s predmetným VO do financovania, o uplatnení prípadnej finančnej opravy,
resp. o ďalších krokoch, ktoré bude potrebné zo strany poskytovateľa vykonať na základe výsledkov
kontroly tejto dokumentácie. Čestné vyhlásenie sa vzťahuje na všetku predloženú dokumentáciu
k VO. Uvedené pravidlá sa rovnako vzťahujú aj na dopĺňanie dokumentácie.
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Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie k verejnému obstarávaniu
predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného
príspevku
Názov a sídlo prijímateľa

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko)...............................................................................
ako štatutárny orgán prijímateľa ..............................................................................................
realizujúceho projekt s názvom: ................................................................................................
kód projektu: ............................................... týmto

čestne vyhlasujem,
že dokumentácia k verejnému obstarávaniu ......................... (názov zákazky a identifikácia
zákazky)......................... , ktorú predkladám na kontrolu verejného obstarávania, je úplná,
kompletná a je totožná s originálom dokumentácie z verejného obstarávania.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná
poskytovateľ kontrolu VO a rozhodne o pripustení alebo nepripustení výdavkov súvisiacich s
predmetným VO do financovania, o uplatnení prípadnej finančnej opravy, resp. o ďalších
krokoch, ktoré bude potrebné zo strany poskytovateľa vykonať na základe výsledkov
kontroly tejto dokumentácie. Čestné vyhlásenie sa vzťahuje na všetku predloženú
dokumentáciu k VO, t.j. aj na dokumentáciu predloženú elektronicky.
Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:

Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:
Príloha: Kompletný zoznam predkladanej dokumentácie z VO
/Uvedená povinnosť predkladania čestného vyhlásenia sa rovnako vzťahuje aj na každé dopĺňanie dokumentácie k VO./

6/2017

Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A 2014-2020
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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Postup VO
Nadlimitné a
podlimitné zákazky
s EKS a bez EKS
(podľa
relevantnosti)

Dokumentácia predkladaná na predbežné schválenie RO/NO/NO
1) Pomocný list k podlimitnej zákazke bez EKS,
2) Test bežnej dostupnosti (ak nebola vykonaná 1 ex-ante),
3) Dokumentácia preukazujúca určenie predpokladanej hodnoty
zákazky, vrátane podpornej dokumentácie na základe ktorej bola
stanovená, vrátane dokladov rozhodujúcich pre jej kalkuláciu (ak
nebola vykonaná 1 ex-ante),
4) Analýza rizík podlimitných zákaziek bez EKS
5) Čestné prehlásenie k úplnosti dokumentácie
6) Čestné prehlásenie prijímateľa o vylúčení konfliktu
7) Predbežné oznámenie (ak relevantné),
8) Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,
9) Ostatná relevantná dokumentácia súvisiaca s vyhlásením verejného
obstarávania,
10) Zverejnená výzva na predkladanie ponúk vo vestníku ÚVO vrátane
všetkých zmien a doplnení,
11) Súťažné podklady v súlade s § 42 ZVO,
12) Doplnenie súťažných podkladov spolu s dokladmi o ich doručení
záujemcom (ak relevantné),
13) Žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk alebo súťažných podkladov vrátane vysvetlenia a dokladov
preukazujúcich ich doručenie (ak relevantné),
14) Evidencia predložených ponúk, príp. potvrdenie o prevzatí ponúk (ak
sa doručovali osobne),
15) Doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk, menovacie
dekréty členov komisie, čestné vyhlásenia členov komisie, vrátane
dokladov preukazujúcich ich odbornú prax v predmete zákazky (ak
relevantné),
16) Zverejnenie informácie o otváraní ponúk (časti „Ostatné“ a časti
„Kritériá“) v profile verejného obstarávateľa,
17) Všetky predložené ponuky, t.j. časti ponúk označené ako „Ostatné“ a
„Kritériá“ vrátane obálok,
18) Zápisnica z otvárania, z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a z
vyhodnotenia časti ponúk označených ako „Ostatné“ vrátane
prezenčných listín,
19) Doklad o oznámení otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené,
20) Zápisnica z otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“ (vrátane
prezenčnej listiny) a doklad o jej zaslaní, zápisnica z otvárania ponúk
a doklad o jej zaslaní,
21) Žiadosť o vysvetlenie časti ponuky označenej „Ostatné“/“Kritériá“ a
doklad o doručení, odpoveď na žiadosť o vysvetlenie časti ponúk
označených ako „Ostatné“/“Kritériá“,
22) Zápisnica z vyhodnotenia ponúk,
23) Pri použití elektronickej aukcie: Zápisnica z otvárania ponúk pred
elektronickou akciou, Výzva na účasť v elektronickej aukcii spolu. s
dokladmi o jej odoslaní uchádzačom, Dokumenty preukazujúce
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24)
25)
26)
27)

28)
29)

30)

priebeh elektronickej aukcie a jej výsledky, Prístup do elektronického
systému, v ktorom sa aukcia uskutočnila (napr. EVO), Zápisnica z
vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii (ak relevantné),
Žiadosť o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, vrátane odpovede a
dokladov o doručení (ak relevantné),
Oznámenie o vylúčení uchádzača a doklad o doručení po hodnotení
časti ponúk označených ako „Ostatné“/“Kritériá“,
Oznámenie/informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané
uchádzačom vrátane preukázania doručenia,
Žiadosti o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti, ak úspešný uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti
Jednotným európskym dokumentom, Predložené dokumenty
preukazujúce splnenie podmienok účasti tohto uchádzača a doklad o
ich doručení (ak relevantné),
Všetky dokumenty týkajúce sa uplatnenia revíznych postupov,
Návrh zmluvy medzi úspešným uchádzačom a prijímateľom, vrátane
všetkých príloh (najmä uvedenia podrobnej špecifikácie predmetu
zmluvy),
Ostatná relevantná dokumentácia súvisiaca s vyhlásením verejného
obstarávania.

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.
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Pomocný list k finančnej kontrole VO
Nadlimitná a podlimitná zákazka - verejná súťaž - druhá ex-ante kontrola
Identifikácia projektu a prijímateľa
Kód projektu
Názov projektu
Názov/Meno a adresa sídla
prijímateľa
Druh verejného obstarávateľa /
obstarávateľa podľa ZVO
Identifikácia zákazky
Druh zákazky podľa predpokladanej
hodnoty zákazky
Druh zákazky podľa postupu
Druh zákazky podľa predmetu obstarania
Typ kontroly
Názov zákazky
Číslo oznámenia vo vestníku VO
Číslo oznámenia v európskom vestníku
Elektronická aukcia áno/nie
Názov dodávateľa
IČO dodávateľa
Predpokladaná hodnota zákazky
Hodnota zákazky bez DPH
Hodnota zákazky s DPH
Oprávnené výdavky z hodnoty zákazky
Priradenie predmetu obstarania k
aktivitám projektu / k rozpočtovým
položkám
P. č.

1

2
3
4

Vyberte položku.
Verejná súťaž
Vyberte položku.
druhá ex-ante kontrola

Kontrolné otázky

áno

nie

netýk
a sa

Poznámka

a) Bola zákazka zverejnená v súlade s príslušnými
ustanoveniami ZVO?
b) Postupovala pri zverejňovaní zákazky osoba
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní v
nadväznosti na výšku poskytnutých finančných
prostriedkov v súlade so ZVO (ak je relevantné)?
Boli pri zadávaní zákazky 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?
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5

6

7

8

9

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?
a) Je verejné obstarávanie z pohľadu kontroly
predmetu
obstarávania, návrhu
zmluvných
podmienok a iných údajov vo vecnom súlade so
schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a účinnou
Zmluvou o NFP?
b) Je kontrolované verejné obstarávanie v súlade so
závermi vykonanej prvej ex-ante kontroly a
dokumentáciou schválenou v rámci tejto prvej exante kontroly?
a) Posudzoval verejný obstarávateľ splnenie
podmienok účasti vo VO v súlade s oznámením o
vyhlásení VO a súťažnými podkladmi?
b) Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných
podkladoch, sú v súlade s oznámením o vyhlásení
VO?
c) V prípade ak nedošlo k predloženiu dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr,
vyhodnotil
verejný
obstarávateľ
splnenie
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom
mieste v poradí, a to pri dodržaní všetkých
povinností v zmysle § 55 ods. 1 ZVO?
a) Vylúčil verejný obstarávateľ z VO uchádzača
alebo záujemcu v súlade s § 40 ods. 6 ZVO?
b) Požiadal verejný obstarávateľ písomne
uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov
ak z
predložených dokladov nebolo možné posúdiť ich
platnosť alebo splnenie podmienky účasti?
Vyhodnocoval verejný obstarávateľ ponuky na
základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade
s § 44 ZVO?
Bolo vysvetlenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie
splnenia podmienok účasti bezodkladne oznámené
všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo
lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich
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10

11

12

13

14

15

splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o
vysvetlenie sa požiadalo dostatočne vopred?
a) Bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk
v súlade s § 51 ZVO?
b) Majú členovia komisie odborné vzdelanie alebo
odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky?
c) Bola komisia spôsobilá na vyhodnotenie
predložených ponúk v súlade s § 51 ods. 1 ZVO?
d) Spĺňa každý člen komisie podmienky uvedené
v § 51 ods. 3) až 5) ZVO a ak člen komisie nespĺňa
podmienku podľa odsekov 4 a 5, boli včas prijaté
účinné opatrenia v zmysle § 23 ods. 5 ZVO?
a) Vyhodnotila komisia ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a v prípade pochybností overila správnosť
informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači?
b) Posúdila komisia zloženie zábezpeky?
c) Požiadala komisia písomne uchádzačov o
vysvetlenie ponuky a v prípade, ak to bolo potrebné
aj o predloženie dôkazov a nedošlo vysvetlením
ponuky k jej zmene?
a) Ak sa pri určitej zákazke objavila mimoriadne
nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo
službe, požiadala komisia písomne uchádzača o
vysvetlenie tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu
podstatné?
b) Postupoval verejný obstarávateľ pri definovaní a
vyhodnocovaní mimoriadne nízkej ponuky v súlade
s § 53?
V prípade vylúčenia, oznámil verejný obstarávateľ
písomne vylúčenie uchádzačovi v súlade s § 53 ods.
7 ZVO?
Vyhodnocovala komisia ponuky, ktoré neboli
vylúčené, podľa určených kritérií a pravidiel na ich
vyhodnocovanie?
a) Využila elektronická aukcia elektronické
zariadenia certifikované podľa § 151 ZVO?
b) Vyzval verejný obstarávateľ elektronickými
prostriedkami na účasť v EA súčasne všetkých
uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené
podmienky, pričom výzva obsahovala minimálne
zákonné náležitosti?
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16

17

18

19

c) Bola EA používaná spôsobom, ktorý nebránil
čestnej hospodárskej súťaži, ktorým by sa menil
predmet
zákazky,
ktorý
bol
definovaný
dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky?
d) Oznamoval verejný obstarávateľ počas každej
etapy EA bezodkladne
všetkým uchádzačom
dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v
každom okamihu ich relatívne umiestnenie?
e)Bola použitá elektronická aukcia v súlade
s ostatnými ustanoveniami § 54 ZVO
a) Oznámil verejný obstarávateľ písomne všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali,
výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov?
b) Oznámil verejný obstarávateľ neúspešnému
uchádzačovi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho
ponuky, pričom v oznámení uviedol identifikáciu
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu
o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky
alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podané
námietky?
Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný
obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania
zákazky, zverejnil v profile odôvodnenie, prečo
použitý postup nezrušil?
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?
Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a
postupov verejného obstarávania?
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Analýza rizík podlimitných zákaziek bez EKS
Rizikové kritérium pre verejného obstarávateľa

Aká bola predpokladaná
hodnota zákazky?
*obstarávateľa podľa §7 ods. 1
písm. b) až e) ZVO
+obstarávateľa podľa §8 ZVO

Tovary/Služby

Práce

Bol použitý postup podľa § 116 Tovary/Služby/
ZVO?
Práce
Bolo VO predmetom prvej
Tovary/Služby/
a/alebo druhej ex ante finančnej
Práce
kontroly?
Koľko ponúk bolo v rámci
daného VO predložených?
Boli použité viac ako dve
podmienky účasti podľa § 33
ZVO?
Boli použité viac ako dve
podmienky účasti podľa § 34
ZVO?
Bolo použité aj iné kritérium ako
najnižšia cena?
Bola vylúčená/neprijatá
ponuka?
Došlo k vylúčeniu uchádzača z
dôvodu mimoriadne nízkej
ponuky?

Bol uplatnený revízny postup
(žiadosť o nápravu, ktorá bola
zamietnutá a/alebo námietky)?

*nižšia ako 40 tisíc €
+nižšia ako 70 tisíc €
*nižšia ako 135 tisíc €
+nižšia ako 100 tisíc €
*do 209 tisíc €
+do 135 tisíc €
*nižšia ako 200 tisíc €
+nižšia ako 300 tisíc €
*+nižšia ako 1 mil. €
*+do 5 225 000 €

Hodnota
0
1
3
0
3
5

áno / nie

6/0

áno / nie

-3/3

Tovary/Služby/
Práce

1
2
3 a viac

19
5
0

Tovary/Služby/
Práce

áno / nie

2/0

Tovary/Služby/
Práce

áno / nie

2/0

áno / nie

1/0

áno / nie

5/0

Tovary/Služby/
Práce

áno / nie

5/0

žiadosť
o nápravu,
ktorá bola
zamietnutá
a/alebo
konanie o
námietkach

áno/nie

3/0

Tovary/Služby/
Práce
Tovary/Služby/
Práce

Body

Celkový počet bodov
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Výsledok rizikovej analýzy
V prípade, že celkový súčet rizikových bodov je menej ako 10, výsledkom rizikovej analýzy je
konštatovanie, že zákazka nepredstavuje riziko. V opačnom prípade je výsledkom rizikovej
analýzy konštatovanie, že zákazka predstavuje riziko a RO/NO môže alebo je povinný zaslať
predmetné verejné obstarávanie na kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie.

Hodnotiaci kľúč:
RO/NO nie je oprávnený zaslať VO na kontrolu ÚVO
RO/NO môže zaslať VO na kontrolu ÚVO
RO/NO je povinný zaslať VO na kontrolu ÚVO

0
10
16

9
15
a viac

Skratky:
EA – Elektronická aukcia
EKS – Elektronický kontraktačný systém (Elektronické trhovisko www.eks.sk )
EVO – Elektronické verejné obstarávanie www.evo.gov.sk
PHZ – Predpokladaná hodnota zákazky
DPH – Daň z pridanej hodnoty
ZVO – Zákon o verejnom obstarávaní
NFP – Nenávratný finančný príspevok
PMÚ – Protimonopolný úrad SR (www.antimon.gov.sk)
OČTK – Orgány činné v trestnom konaní (MPK CKO č. 13 Konflikt záujmov v procese verejného
obstarávania)
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