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Prvá EX-ANTE kontrola
Na prvú ex-ante kontrolu predkladá prijímateľ dokumentáciu ešte pred vyhlásením verejného
obstarávania. Táto povinnosť sa na neho vzťahuje až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. Úlohou
prvej ex-ante kontroly je preventívne eliminovať chyby a nedostatky v návrhoch dokumentácie k
verejnému obstarávaniu a tým znížiť riziko porušenia ZVO.
Povinnosť prijímateľa predkladať dokumentáciu na prvú ex-ante kontrolu sa vzťahuje na všetky
nadlimitné zákazky a na nadlimitné verejné súťaže s využitím elektronického trhoviska podľa § 66
ods. 8 ZVO a na podlimitné zákazky realizované cez elektronické trhovisko podľa 108 ods. 1 písm. a)
ZVO, ktorých predpokladaná hodnota je vyššia ako 40 000 EUR pri tovaroch a službách, vyššia ako
200 000 EUR pri stavebných prácach a pri službách uvedených v prílohe č. 1 ZVO (iné osobitné
služby), ktorých predpokladaná hodnota je 200 000 EUR a vyššia.

Prvá ex-ante kontrola sa povinne nevykonáva pri:
a) zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO,
b) kontrole VO v rámci schvaľovania ŽoNFP,
Dokumentácia predkladaná na predbežné schválenie RO/NO podľa relevantnosti k
príslušnému postupu VO podliehajú nasledovné dokumenty::
a)

dokument preukazujúci určenie predpokladanej hodnoty zákazky, vrátane dokladov
rozhodujúcich pre jej kalkuláciu,

b)

návrh oznámenia o vyhlásení VO,

c)

návrh výzvy na predkladanie ponúk (pri podlimitnej zákazke bez využitia elektronického
trhoviska),

d)

návrh súťažných podkladov,

e)

návrh zmluvného formuláru obsahujúceho štandardné zmluvné podmienky, opis predmetu
zákazky, prípadné objednávkové atribúty (najmä konkrétne zmluvné špecifikácie a
podmienky súťaže v rámci súťaže realizovanej cez elektronické trhovisko), a zároveň
automaticky vytvorené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady,
ktoré boli automatizovaným spôsobom vytvorené z údajov zo zverejnenej ponuky na
elektronickom trhovisku a informácií od prijímateľa (špeciálne v rámci nadlimitnej verejnej
súťaže realizovanej cez elektronické trhovisko).

Postup VO

Dokumentácia predkladaná na predbežné schválenie RO/NO

Nadlimitné zákazky

1) Pomocný list k nadlimitnej zákazke,
2) Test bežnej dostupnosti,
3) Dokumentácia preukazujúca určenie predpokladanej hodnoty
zákazky, vrátane podpornej dokumentácie na základe ktorej bola
stanovená, vrátane dokladov rozhodujúcich pre jej kalkuláciu,
4) Predbežné oznámenie (ak relevantné),
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Podlimitné zákazky
bez EKS

Podlimitné zákazky
s využitím EKS

5) Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
6) Návrh súťažných podkladov, vrátane všetkých príloh,
7) Ostatná relevantná dokumentácia súvisiaca s vyhlásením verejného
obstarávania,
8) Pri EKS / Automaticky vytvorené oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania a súťažné podklady, ktoré boli automatizovaným
spôsobom vytvorené z údajov zo zverejnenej ponuky na EKS a
informácii od prijímateľa/.
1) Pomocný list k podlimitnej zákazke bez EKS,
2) Test bežnej dostupnosti,
3) Dokumentácia preukazujúca určenie predpokladanej hodnoty
zákazky, vrátane podpornej dokumentácie na základe ktorej bola
stanovená, vrátane dokladov rozhodujúcich pre jej kalkuláciu,
4) Návrh výzvy na predkladanie ponúk,
5) Návrh súťažných podkladov, vrátane všetkých príloh,
6) Ostatná relevantná dokumentácia súvisiaca s vyhlásením verejného
obstarávania.
1) Pomocný list k podlimitnej zákazke s EKS,
2) Test bežnej dostupnosti,
3) Dokumentácia preukazujúca určenie predpokladanej hodnoty
zákazky, vrátane podpornej dokumentácie na základe ktorej bola
stanovená, vrátane dokladov rozhodujúcich pre jej kalkuláciu,
4) Návrh výzvy na predkladanie ponúk,
5) Návrh zmluvného formuláru obsahujúceho štandardné zmluvné
podmienky, opis predmetu zákazky, prípadné objednávkové atribúty,
najmä konkrétne zmluvné špecifikácie a podmienky súťaže po
karanténe,
6) 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.
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Do poznámky je vhodné uvádzať sumy, dátumy, pomenovania, označenia, ktoré
podrobnejšie identifikujú obstarávanie.
Zoznam pomocných listov k finančnej kontrole VO – Prvá ex-ante kontrola:
1) Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - prvá ex-ante kontrola
2) Podlimitná zákazka realizovaná bez elektronického trhoviska - prvá ex-ante kontrola
3) Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko - prvá ex-ante kontrola
Pomocný list k finančnej kontrole VO
Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - prvá 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
Elektronická aukcia áno/nie
Predpokladaná hodnota zákazky
Priradenie predmetu obstarania k
aktivitám projektu / k rozpočtovým
položkám
P. č.
1

2

Nadlimitná zákazka
Verejná súťaž

prvá ex-ante kontrola

Kontrolné otázky

áno

nie

netýka
sa

Poznámka

Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie
tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO?
a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?
b) Bola PHZ určená podľa podmienok platných v
čase odoslania oznámenia o vyhlásení VO?
c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetky časti
zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a
opcií?
d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií
o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný
predmet zákazky alebo iným vhodným spôsobom?
e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj
informácie a podklady, na základe ktorých bola
určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak
nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu)
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alebo iným vhodným spôsobom), aktualizovaný
rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza
a pod.?

3
4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

f) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle
ostatných ustanovení § 6 ZVO?
Je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
v súlade s návrhom súťažných podkladov?
Boli pri stanovení podmienok zadávania zákazky
dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?
Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré
môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?
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?
Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO?
Stanovil verejný obstarávateľ doklady na
preukázanie splnenia podmienok finančného a
ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO?
Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až
36 ZVO?
a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ
určil na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom
zákazky?
b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť
rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom
iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým
uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní?
Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so
ZVO?
a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a
nestranne?
b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol
zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých
uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná
hospodárska súťaž?
c) Je opis predmetu zákazky vypracovaný v súlade s
§ 42 ods. 2 resp. § 43 ods. 3 ZVO?
a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v
súlade s § 44 ZVO?
b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o
vyhlásení VO kritériá na vyhodnotenie ponúk?
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14

15

17

18

c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ
každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich
relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením
intervalu s príslušným maximálnym rozpätím?
d) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a
pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné
a podporujúce spravodlivú súťaž?
a) Nebol pred vyhlásením VO identifikovaný konflikt
záujmov podľa § 23 ZVO?
b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté
primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle
§ 23 ods. 5 ZVO?
Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?
a)
Uvádza
verejný
obstarávateľ
použitie
elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom
ako výzva na súťaž?
b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v
súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so
ZVO?
a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ
zákazku na samostatné časti, dodržal všetky
ustanovenia §28ZVO?
b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil
zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania odôvodnenie?
Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a
postupov verejného obstarávania?

Pomocný list k finančnej kontrole VO
Podlimitná zákazka realizovaná bez elektronického trhoviska - prvá 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
Elektronická aukcia áno/nie

Podlimitná zákazka zákazka
Verejná súťaž

prvá ex-ante kontrola
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Predpokladaná hodnota zákazky
Priradenie predmetu obstarania k
aktivitám projektu / k rozpočtovým
položkám
P. č.
1

2

3
4
5

6

7
8

9

10

Kontrolné otázky

áno

nie

netýka
sa

Poznámka

Je použitý postup na zadanie zákazky na dodanie
tovaru/ stavebných prác/ služieb v súlade so ZVO?
a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?
b) Bola PHZ určená podľa podmienok platných v
čase odoslania oznámenia o vyhlásení VO?
c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetky časti
zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a
opcií?
d) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií
o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný
predmet zákazky alebo iným vhodným spôsobom?
e) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj
informácie a podklady, na základe ktorých bola
určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak
nebola PHZ určená v zmysle písm. d) tohto bodu)
alebo iným vhodným spôsobom), aktualizovaný
rozpočet zo žiadosti o NFP, štátna cenová expertíza
a pod.?
f) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle
ostatných ustanovení § 6 ZVO?
Je oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
v súlade s návrhom súťažných podkladov?
Boli pri stanovení podmienok zadávania zákazky
dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?
Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré
môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?
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?
Sú podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia stanovené v súlade s § 32 ZVO?
Stanovil verejný obstarávateľ doklady na
preukázanie splnenia podmienok finančného a
ekonomického postavenia v súlade s § 33 ZVO?
Sú podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti stanovené v súlade s § 34 až
36 ZVO?
a) Sú podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ
určil na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, primerané a súvisiace s predmetom
zákazky?
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11

12

13

14

15

17

18

b) Umožňuje verejný obstarávateľ predložiť
rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom
iného členského štátu alebo iný doklad, ktorým
uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní?
Je lehota na predkladanie ponúk určená v súlade so
ZVO?
a) Je predmet zákazky opísaný jednoznačne, úplne a
nestranne?
b) Sú technické požiadavky určené tak, aby bol
zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých
uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná
hospodárska súťaž?
c) Je opis predmetu zákazky vypracovaný v súlade s
§ 42 ods. 2 resp. § 43 ods. 3 ZVO?
a) Sú určené kritéria na vyhodnotenie ponúk v
súlade s § 44 ZVO?
b) Uvádza verejný obstarávateľ v oznámení o
vyhlásení VO kritériá na vyhodnotenie ponúk?
c) Určuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ
každému z kritérií pravidlá na ich uplatnenie a ich
relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením
intervalu s príslušným maximálnym rozpätím?
d) Sú verejným obstarávateľom určené kritéria a
pravidlá na ich hodnotenie kritérií nediskriminačné
a podporujúce spravodlivú súťaž?
a) Nebol pred vyhlásením VO identifikovaný konflikt
záujmov podľa § 23 ZVO?
b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté
primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle
§ 23 ods. 5 ZVO?
Vyžaduje sa zábezpeka v súlade so ZVO?
a)
Uvádza
verejný
obstarávateľ
použitie
elektronickej aukcie v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom
ako výzva na súťaž?
b) Sú podmienky elektronickej aukcie uvedené v
súťažných podkladoch a sú stanovené v súlade so
ZVO?
a) V prípade, ak rozdelil verejný obstarávateľ
zákazku na samostatné časti, dodržal všetky
ustanovenia §28ZVO?
b) V prípade, ak verejný obstarávateľ nerozdelil
zákazku na časti, uviedol v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania odôvodnenie?
Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a
postupov verejného obstarávania?
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Pomocný list k finančnej kontrole VO
Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko - prvá 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
Elektronická aukcia áno/nie
Predpokladaná hodnota zákazky
Priradenie predmetu obstarania k
aktivitám projektu / k rozpočtovým
položkám
P. č.
1

2

Podlimitná zákazka
Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko

prvá ex-ante kontrola

Kontrolné otázky

áno

nie

netýka
sa

Poznámka

S ohľadom na predmet zákazky a definíciu bežnej
dostupnosti na trhu bol pre obstarávanie zvolený
správny postup?
a) Bola PHZ určená ako cena bez DPH?
b) Bola určená PHZ podľa podmienok platných v
čase vytvorenia zmluvného formulára kontrolovanej
zákazky?
c) Bola PHZ určená tak, že zahŕňa PHZ všetkých častí
zákazky, vrátane opakovaných plnení, odmien a
opcií?
d) Bola PHZ určená tak, že neprekračuje finančné
limity pre podlimitné zákazky v priebehu
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak
sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden
kalendárny rok?
e) Nedošlo k rozdeleniu zákazky alebo nebol zvolený
spôsob určenia jej PHZ s cieľom znížiť PHZ pod
finančné limity podľa ZVO?
f) Bola PHZ určená na základe údajov a informácií
o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný
predmet zákazky?
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

g) Boli v dokumentácii k verejnému obstarávaniu aj
informácie a podklady, na základe ktorých bola
určená PHZ a to najmä záznam z prieskumu trhu (ak
nebola PHZ určená v zmysle písm. f) tohto bodu)
alebo iným vhodným spôsobom?
h) Stanovil verejný obstarávateľ PHZ v zmysle
ostatných ustanovení § 6 ZVO?
Je zvolený postup zadávania podlimitnej zákazky
s využitím elektronického trhoviska v súlade s § 109
až § 111 ZVO (primerane podľa fázy zadávania
zákazky)
Definícia predmetu zákazky umožňuje čo najširšiu
hospodársku súťaž a je v súlade s princípmi
verejného obstarávania?
a) Vzhľadom na predmet zákazky bol zvolený
správny vzor všeobecných zmluvných podmienok?
b) Využili sa všeobecné zmluvné podmienky určené
pre zákazky spolufinancované zo zdrojov EÚ?
Objednávkové atribúty, zmluvné špecifikácie a
podmienky súťaže, ktoré boli doplnené sú v súlade s
princípmi verejného obstarávania a podporujú
čestnú hospodársku súťaž?
V prípade, ak je výsledkom postupu cez elektronické
trhovisko rámcová dohoda, uzatvára sa táto na
obdobie maximálne 12 mesiacov?
Preukázal
Prijímateľ
(napríklad
čestným
prehlásením), že v minulosti nenastala vo vzťahu
k tejto zákazke situácia uvedená v § 112 ZVO, a teda
že mal v prípade tejto opakovanej zákazky zvoliť
postup podľa § 113 a §114 ZVO alebo podľa §117
ZVO?
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?
Boli pri stanovení podmienok zadávania zákazky
dodržané princípy v zmysle § 10 ods. 2 ZVO?
a) Nebol pred vyhlásením VO identifikovaný konflikt
záujmov podľa § 23 ZVO?
b) Boli v prípade konfliktu záujmov prijaté
primerané opatrenia a vykonaná nápravu v zmysle
§ 23 ods. 5 ZVO?
Neboli identifikované iné porušenia pravidiel a
postupov verejného obstarávania?
Neboli identifikované rizikové indikátory, ktoré
môžu iniciovať spoluprácu s PMÚ alebo OČTK?
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Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A 2014-2020
Skratky:
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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