
Oznámenie o záväzných podmienkach pre oblasť prípravy a kontroly 
verejného obstarávania týkajúce sa prípravy národných projektov                                                 

 

1. S ohľadom na proaktívny, partnerský a systematický prístup sprostredkovateľského orgánu 
(ďalej len „SO“) pre Operačný program Kvalita životného prostredia k príprave národných 
projektov, vypracoval SO toto usmernenie k verejnému obstarávaniu (ďalej len „usmernenie 
k VO“) pre budúcich predkladateľov národných projektov (ďalej len „žiadateľ“). 

 
2. Usmernenie k VO je súčasťou podpory SO v oblasti prípravy národných projektov a poskytuje 

doplňujúce a vysvetľujúce informácie k príprave a realizácii procesu verejného obstarávania a 
definuje povinnosti žiadateľa v procese prípravy národného projektu s cieľom prispieť k 
efektívnejšej realizácii verejného obstarávania za súčasného zníženia chybovosti, ako aj k 
zlepšeniu vzájomnej komunikácie SO so žiadateľmi.  

 
3. Začatie spolupráce žiadateľa a SO v oblasti prípravy a realizácii verejného obstarávania je 

definované momentom zverejnenia tohto usmernenia k VO na webovej stránke                       
www.op-kzp.sk a webovej stránke SO www.siea.sk. 
 

4. Od tohto momentu je žiadateľ povinný pri príprave a realizácii verejného obstarávania 
vzťahujúceho sa k aktivitám budúceho národného projektu postupovať v súlade s týmto 
usmernením k VO.  
 

5. Pravidlá spolupráce, záväzné postupy a ďalšie odporúčania pre národné projekty, ktoré sú 
súčasťou schváleného zoznamu národných projektov a ktoré ešte neboli predložené ako 
žiadosť o NFP, sú bližšie špecifikované v Príručke k procesu verejného obstávania 
Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4, 
(ďalej len „Príručka k VO“) v Kapitole 6.1.12. Kontrola verejného obstarávania národných a 
veľkých projektov. Aktuálna verzia Príručky k VO je zverejnená na webovej stránke                 
www.op-kzp.sk a webovej stránke SO www.siea.sk. 
 

6. Toto usmernenie k VO má záväzný charakter a vzťahuje sa len na proces prípravy národných 
projektov.  Nedodržanie týchto záväzných pravidiel a postupov môže mať za následok, že SO 
nepristúpi k vyzvaniu žiadateľa na predloženie národného projektu, resp. vykoná tak až po 
odstránení identifikovaných nedostatkov.  
 

7. V prípade, ak počas realizácie procesov verejného obstarávania dôjde k situáciám, ktoré nie 
sú zahrnuté v tomto usmernení k VO  alebo v Príručke k VO, žiadateľ je povinný postupovať 
podľa platných a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, iných záväzných dokumentov 
a usmernení SO. 
 

8. Žiadateľ bude predkladať žiadosti o vykonanie kontroly verejného obstarávania a žiadosti 
o usmernenie k vykonaniu verejného obstarávania spolu s príslušnou dokumentáciou na 
Sekciu implementácie EŠIF, Oddelenie kontroly VO.  

 

 

 

V Bratislave, dňa 25. 09. 2015 
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