Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A 2014-2020

Zákazka do 5 000 EUR
V prípade zákaziek do 5 000 EUR nie je potrebné predloženie písomných ponúk, avšak
prijímateľ musí zdôvodniť výber úspešného uchádzača na základe prieskumu trhu (napr.
formou faxu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď. okrem telefonického prieskumu).
Tento prieskum musí byť riadne zdokumentovaný a musí byť z neho hodnoverne zrejmý
výsledok výberu úspešného uchádzača. Pri tomto type zákaziek je prijímateľ povinný osloviť
minimálne troch potenciálnych záujemcov alebo identifikovať minimálne troch
potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Oslovovaní alebo identifikovaní
dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu, tovar alebo prácu
v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené
obchodnom registri alebo živnostenskom registri). Výber úspešného uchádzača prebieha na
základe vyhodnotenia informácií a dokumentácie predloženej záujemcami, alebo informácií
zistenými inými spôsobmi ako je predloženie ponuky (napr. údajmi na webových sídlach
záujemcov, informáciami identifikovanými v katalógoch a pod.), 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/identifikovať aj menej ako troch záujemcov, pričom táto výnimka musí byť zo strany
prijímateľa riadne zdôvodnená a podložená.
Pri zákazkách do 5000 EUR nie je prijímateľ povinný zverejňovať zadávanie takejto zákazky
na svojej stránke, ani zasielať informáciu o zadávaní takýchto zákaziek na mailový kontakt
CKO a ani zverejňovať, resp. zasielať výzvu na súťaž vybraným záujemcom. Týmto nie je
dotknutá povinnosť prijímateľa dodržať pri obstarávaní takejto zákazky základné princípy
VO.
Náležitosti záznamu z prieskumu trhu sú najmä: identifikácia prijímateľa, názov zákazky, kód
CPV, predmet zákazky, určenie kritéria na vyhodnocovanie ponúk (napr. najnižšia cena),
spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky
vyhodnocované, zoznam oslovených záujemcov alebo zoznam vyhodnocovaných záujemcov,
informácia o skutočnosti, či sú oslovení alebo identifikovaní záujemcovia oprávnení dodávať
službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky, dátum oslovenia alebo
vyhodnocovania, v prípade, že boli záujemcovia oslovovaní, tak zoznam uchádzačov, ktorí
predložili ponuku, identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých návrhov na plnenie
podmienok
účasti
a
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.
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
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výsledku VO, tento doklad pre potreby finančnej kontroly VO nahrádza písomný zmluvný
vzťah.
V rámci kontroly zákaziek do 5 000 EUR RO/NO vykonáva kontrolu VO ako súčasť kontroly
predmetného výdavku v rámci ŽoP, kde RO/NO overí dodržanie pravidiel na zadávanie tohto
typu zákazky. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť kontroly oprávnenosti výdavku v rámci
kontroly deklarovaných výdavkov prijímateľa vo fáze ŽoP.

Dokumentácia predkladaná na finančnú kontrolu RO/NO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pomocný list k finančnej kontrole VO,
Test bežnej dostupnosti,
Dokument preukazujúci určenie PHZ vrátane dokladov pre jej kalkuláciu,
Ponuky uchádzačov o zákazku/ cenník dodávateľa/ katalóg a pod.,
Písomný záznam z prieskumu trhu, resp. záznam z vyhodnotenia ponúk,
Výsledná zmluva vrátane všetkých jej príloh a dodatkov resp. objednávka,
Ostatná súvisiaca dokumentácia

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
Zákazka podľa § 117 ZVO - do 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
Identifikácia zákazky
Druh zákazky podľa predpokladanej
hodnoty zákazky
Druh zákazky podľa postupu
Druh zákazky podľa predmetu
obstarania
Typ kontroly
Názov zákazky
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

Zákazka s nízkou hodnotou - do 5000 EUR bez DPH
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO

Štandardná ex-post kontrola

P. č.

Kontrolné otázky

1

Boli dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?
Sú vynaložené náklady na predmet zákazky
primerané jeho kvalite a cene?
Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré
môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?

2
3

áno

nie

netýka
sa

Poznámka

a) Nebol pri zadávaní zákazky identifikovaný
konflikt záujmov podľa § 23 ZVO?
4

5

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
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6

7

8

9

10

schválenou žiadosťou o poskytnutie NFP a
účinnou Zmluvou o NFP?
Bola výsledná zmluva zverejnená v súlade so
zákonom o slobodnom prístupe k informáciám?
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) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol
zvolený spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ
pod finančné limity podľa ZVO?
e) 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 a pod.?
f) Bola PHZ platná v čase začatia postupu
zadávania zákazky?
g) Je PHZ nižšia ako 5 000 EUR 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 ?
h) Bola PHZ určená v súlade s ostatnými
ustanoveniami §6 ZVO?
a) Oslovil alebo identifikoval prijímateľ minimálne
troch potenciálnych dodávateľov za účelom
výberu úspešného uchádzača?
b) Využil pri prieskume trhu niektorý z možných
nástrojov (napr. formou faxu, mailu, web stránky,
katalógov, cenových ponúk, atď. okrem
telefonického prieskumu)?
Boli oslovení alebo identifikovaní potenciálni
dodávatelia také hospodárskej subjekty, ktoré sú
oprávnené dodávať službu, tovar alebo prácu v
rozsahu predmetu zákazky?
Je výber úspešného uchádzača odôvodnený
vykonaním
a riadnym
zdokumentovaním
prieskumu trhu?
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11

12
13

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?
Obsahuje prieskum trhu minimálne náležitosti
určené Systémom riadenia EŠIF?
Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a
postupov verejného obstarávania?

Skratky:
PHZ – Predpokladaná hodnota zákazky
DPH – Daň z pridanej hodnoty
ZVO – Zákon o verejnom obstarávaní
NFP – Nenávratný finančný príspevok
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)
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