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Kontrola zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO
Všeobecným predmetom kontroly je skutočnosť, či prijímateľ správne určil postup
obstarávania s ohľadom na finančný limit podľa § 5 ods. 4 ZVO.
RO/NO kontroluje postupy VO na základe dokumentácie predloženej prijímateľom vo fáze
po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom táto zmluva je už platná a účinná, okrem
prípadov kedy je účinnosť zmluvy viazaná na odkladaciu podmienku (napr. podpis zmluvy
o NFP). V týchto osobitných prípadoch RO/NO kontroluje verejné obstarávanie vo fáze po
podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorá je platná.
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. Lehota na výkon kontroly je 20 pracovných dní.
Minimálne povinné náležitosti objednávky, tak aby táto spĺňala minimálne náležitosti
písomného zmluvného vzťahu (v závislosti od konkrétneho zmluvného typu). Medzi takéto
náležitosti objednávky patrí najmä: dátum jej vyhotovenia, kompletné a správne identifikačné
údaje objednávateľa a dodávateľa (t. j. obchodné meno/ názov, IČO, adresu sídla, príp.
kontaktné miesta), jednoznačnú špecifikáciu predmetu zákazky, dohodnutú cenu (bez DPH,
výška DPH a cena s DPH), lehotu a miesto plnenia, ďalšie náležitosti podľa požiadaviek
objednávateľa. Na objednávke je potrebné zaznamenanie potvrdenia o jej prijatí dodávateľom,
resp. musí byť predložená iná relevantná dokumentácia preukazujúca prevzatie záväzku
dodávateľa dodať tovar, uskutočniť stavebné práce alebo poskytnúť službu za
podmienok určených v objednávke.
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.
Pri obstarávaní takýchto zákaziek je prijímateľ povinný vykonať prieskum trhu.
Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO sa v zmysle pokynov CKO delia na:
a) zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH nepresahuje 15 000 EUR (ďalej
len „zákazky do 15 000 EUR“),
b) zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 15 000
EUR (ďalej len „zákazky nad 15 000 EUR“).
Predmet zákazky VO podľa § 7

Bežná dostupnosť

Finančné
limity §5
podľa PH §6
(cena bez DPH)

Kvalifikácia
zákazky postup
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Tovary, služby a stavebné práce

Bežne dostupné

Tovary, služby
Stavebné práce

˂ 50 000 Eur
Bežne nedostupné

Služby podľa prílohy 1 ZVO

Predmet zákazky VO podľa § 8

˂ 15 000 Eur
§ 117

˂ 150 000 Eur
˂ 200 000 Eur

Bežná dostupnosť

Finančné
limity §5
podľa PH §6

Kvalifikácia
zákazky postup

(cena bez DPH)

Tovary, služby
Stavebné práce
Služby podľa prílohy 1 ZVO

˂ 40 000 Eur
Bežne nedostupné

˂ 140 000 Eur § 117 ods. 1, 3 a
4
˂ 400 000 Eur

Zákazky do 15 000 EUR
V prípade zákaziek do 15 000 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.
Ak prijímateľ oslovil na základe výzvy na predkladanie ponúk minimálne troch potenciálnych
dodávateľov a v stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebola predložená žiadna ponuka,
je oprávnený vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých záujemcov, s ktorými rokuje o
zadaní zákazky. Predmetom týchto rokovaní nemôže byť zúženie predmetu zákazky alebo iná
úprava podmienok realizácie zmluvy ani úprava kritérií na vyhodnotenie ponúk. Z rokovania
je prijímateľ povinný vyhotoviť zápis, ako aj zdôvodniť výber záujemcu alebo záujemcov,
ktorí boli vyzvaní na rokovanie.
Pri zákazkách do 15 000 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
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nie je dotknutá povinnosť prijímateľa dodržať pri obstarávaní takejto zákazky základné
princípy VO.
V prípade zákaziek s nízkou hodnotou, ktorých predpokladaná hodnota je do 5 000 eur bez
DPH, je možné určiť úspešného uchádzača na základe určenia predpokladanej hodnoty
zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky musí byť určená oslovením minimálne troch
potenciálnych záujemcov alebo ich identifikovaním napr. cez webové rozhranie, pričom
oslovovaní alebo identifikovaní dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať
službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky.

Zákazky nad 15 000 EUR
Zákazky nad 15 000 eur na účely tejto kapitoly sú zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117
ZVO na tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu. V prípade,
že predmetom zákazky je tovar, stavebná práca alebo služba, ktorá je bežne dostupná na trhu,
prijímateľ zadáva zákazku s využitím elektronického trhoviska podľa § 108 ods. 1 písm. a)
ZVO alebo podľa § 113 až 116 ZVO. V prípade zákaziek nad 15 000 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 pokynu1
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 na osobitný mailový kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, 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
1

MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 15 000 EUR
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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,
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.

