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Kontrola verejného obstarávania realizovaného
cez elektronické trhovisko
Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie
ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ako aj na
zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo
vnútra SR. Prijímatelia, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 108 ods. 1 písm. a) ZVO
a predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 15 000 EUR, môžu postupovať
podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo
poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, t. j. realizovať obstarávanie prostredníctvom
elektronického trhoviska. Prijímatelia môžu v zmysle § 66 ods. 8 realizovať cez elektronické
trhovisko aj nadlimitnú verejnú súťaž na nákup tovarov a služieb, ktoré nie sú intelektuálnej
povahy, bežne dostupných na trhu.
RO/NO využíva na overenie predložených dokumentov a tiež pri dopĺňaní ďalších potrebných
informácií, priamo príslušný informačný systém elektronického trhoviska, a to v rozsahu
verejne dostupnom.
Predmetom prvej ex ante kontroly RO/NO je okrem dokumentácie preukazujúcej určenie
predpokladanej hodnoty zákazky návrh zmluvného formuláru obsahujúceho štandardné
zmluvné podmienky, opis predmetu zákazky, prípadné objednávkové atribúty (najmä
konkrétne zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže). V rámci opisu predmetu zákazky
a prípadných objednávkových atribútov je RO/NO povinný overiť, či uvedené návrhy nie sú
v rozpore s princípmi VO (napr. či verejný obstarávateľ pri špecifikovaní predmetu zákazky
neporušil princíp nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania). Predmetom kontroly RO/NO
je aj skutočnosť, či nedovoleným rozdelením zákazky na viacero menších zákaziek
realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska nebol porušený § 6 ods. 16 ZVO.
Taktiež RO/NO overuje, či sú vhodne zvolené vzorové zmluvné podmienky pre daný typ
zákazky (napr. z aspektu spolufinancovania zákazky z fondov). Zároveň však RO/NO nie je
oprávnený dávať prijímateľovi návrhy na úpravu vzorových zmluvných podmienok, keďže tie
sú nemennou súčasťou informačného systému elektronického trhoviska.
Dokumentáciu na ex post kontrolu je prijímateľ povinný predložiť na RO/NO vo fáze po
vygenerovaní výslednej zmluvy príslušným elektronickým informačným systémom, po jej
zverejnení v zmysle zákona o slobode informácií a pred nadobudnutím účinnosti zmluvy
s dodávateľom (pokiaľ sa jedná o povinnú osobu podľa zákona o slobode informácií).
Sprievodnú dokumentáciu tvorí automaticky vygenerovaná zmluva, ktorá je výsledkom VO
a tiež protokol, ktorý zachytávajúci celý priebeh procesu zadávania zákazy prostredníctvom
elektronického trhoviska. Ak výsledok predmetnej finančnej kontroly nebude kladný, nie je
splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými
podmienkami elektronického kontraktačného systému.
V prípade, že pri ex post kontrole zo strany RO/NO, ktorej súčasťou je vecná kontrola
verejného obstarávania, bude zistené porušenie, ktoré môže mať vplyv na oprávnenosť
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výdavkov, RO/NO
v záveroch kontroly uvedie tieto zistenia. V prípade zistení
v rámci vecnej kontroly verejného obstarávania, ktoré môžu mať vplyv na oprávnenosť
výdavkov a nie je možné ich odstrániť, RO/NO v záveroch kontroly nepripustí výdavky
súvisiace s VO do financovania v plnom rozsahu. V prípade zistení porušenia pravidiel
a postupov VO, resp. porušenia pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré mali alebo
mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a zákazka bola zadávaná s využitím
elektronického trhoviska, je RO/NO povinný postupovať podľa metodického pokynu 1, ktorý
upravuje postup pri určení finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO.

1

MP CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania

