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PODMIENKA POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU žiadateľ začne verejné obstarávanie (VO) na aktivity projektu
 Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať VO na všetky aktivity
projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných
prác, dodanie tovaru, poskytnutie služieb) a ktoré sú predmetom
oprávnených výdavkov projektu.
 Začatie VO - dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa verejné obstarávanie
vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o VO. Zverejnenie
predbežného oznámenia alebo jeho zaslanie na zverejnenie sa nepovažuje
za začatie verejného obstarávania.
Poznámka: V prípade, že VO je v stave napr. pred podpisom alebo po podpise zmluvy s
úspešným uchádzačom, podmienka vyhlásenia VO je tým splnená.

PODMIENKA POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU žiadateľ začne verejné obstarávanie (VO) na aktivity projektu
Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na:
 verejné obstarávanie súvisiace so zabezpečením informovania a
komunikácie v rámci podpornej aktivity projektu,
 verejné obstarávanie, ktoré bude žiadateľ realizovať prostredníctvom
elektronického trhoviska (t.j. podlimitné zákazky na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne
dostupných na trhu),
 zákaziek, ktoré bude žiadateľ realizovať postupom podľa § 9 ods. 9
zákona o verejnom obstarávaní.

PODMIENKA POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU žiadateľ začne verejné obstarávanie (VO) na aktivity projektu
Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na:
 Žiadateľ nie je ku dňu predloženia žiadosti o NFP povinný preukazovať
začatie obstarávania zákaziek, ktoré neplánuje obstarávať postupom v
zmysle zákona o VO. V tomto prípade môže ísť o zákazky, ktoré podliehajú
výnimke v zmysle § 1 ods. 2 až 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO, zadávané
vnútorným obstarávaním (tzv. in-house zákazky) a zákazky horizontálnej
spolupráce (viď Metodický pokyn CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek
nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní).

PODMIENKA POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU – verejné obstarávanie
 Žiadateľ je povinný za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku
predložiť Formulár ŽoNFP, tabuľku č. 12 s názvom „Verejné obstarávanie“.
 V rámci neho žiadateľ uvedie požadované údaje o verejných obstarávaniach týkajúcich sa
všetkých aktivít projektu.
 Podrobné inštrukcie pre vyplnenie tabuľky č. 12 formulára ŽoNFP sú uvedené priamo vo
vzore formulára ŽoNFP, ktorý je prílohou výzvy.

PRÍLOHA Č. 1 VÝZVY - FORMULÁR ŽoNFP TABUĽKA Č. 12 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 overenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku bude vykonané na základe
údajov uvedených v tejto tabuľke,
 vypĺňa sa pre všetky VO, t.j. aj také, ktoré ešte neboli začaté (plán VO),
 vypĺňa sa pre každé VO zvlášť,
 dôležité uviesť dátum začatia VO,
 potrebné jasné a jednoznačné identifikovanie VO:


číslo oznámenia o vyhlásení VO vo vestníku ÚVO prípadne aj vo vestníku EK (podľa
povinnosti zverejnenia),



číslo výzvy na predkladanie ponúk (pri podlimitných zákazkách bez elektronického
trhoviska),



číslo identifikátora pri podlimitných zákazkách realizovaných cez elektronické
trhovisko,



v prípade plánovaného VO, ktoré nemusí byť ku dňu podania ŽoNFP vyhlásené, sa
uvedie jeho predpokladaný názov.

Upozornenie: Žiadateľ v rámci ŽoNFP nepredkladá
žiadnu dokumentáciu k VO!

PROCES KONTROLY SPLNENIA PODMIENKY
A KONTROLY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zmluva o
poskytnutí NFP

Začatie VO

Kontrola VO
Predloženie
ŽoNFP na RO
- schvaľovací
proces
Upozornenie: Overenie podmienky vyhlásenia VO nie je vykonaním administratívnej
kontroly VO! Kontrola bude pri všetkých VO vykonaná po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.

PRÍRUČKA K PROCESU
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Príručka k procesu verejného obstarávania Operačného
programu Kvalita životného prostredia pre oblasti
podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3
(špecifický cieľ 2) – zverejnená na:
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/
 má záväzný charakter, okrem ustanovení, z ktorých znenia je zrejmé, že sú odporúčacieho
charakteru,
 obsahuje podrobné pravidlá, povinnosti a informácie týkajúce sa realizácie VO,
 pre maximálnu elimináciu možných nedostatkov odporúčame podrobné oboznámenie sa s
obsahom príručky pred začatím VO,
 rovnako odporúčame v procese VO využívanie vzorových formulárov, ktoré sú prílohou
príručky, napr. určenie PHZ, zápisnice z vyhodnocovania ponúk/podmienok účasti, záznam
z prieskumu trhu,
 príručka obsahuje aj časť zameranú na najčastejšie nedostatky a zároveň aj odporúčania
dobrej praxe.

PRÍRUČKA K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Osobitné upozornenie na:
 na postup zadávania: zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO,
 na zadávanie zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní (napr.
zákazky, ktoré podliehajú výnimke v zmysle § 1 ods. 2 až 5 zákona č. 25/2006 Z. z.
o VO a zákazky zadávané vnútorným obstarávaním a zákazky horizontálnej
spolupráce).
Pravidlá pre zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO a zákaziek nespadajúcich pod
zákon o VO je žiadateľ povinný dodržať bez ohľadu na skutočnosť, kedy bol postup
zadávania zákazky realizovaný (t.j. pred alebo po schválení žiadosti o NFP, resp. pred alebo
po podpise zmluvy o poskytnutí NFP).
V prípade, ak poskytovateľ pri kontrole zistí, že žiadateľ/prijímateľ postupoval v rozpore so
stanovenými pravidlami, budú výdavky vyplývajúce z realizácie takéhoto obstarávania
vylúčené z financovania v plnom rozsahu, t.j. budú považované za neoprávnené.

PRÍRUČKA K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Osobitné upozornenie na:
 Poskytovateľ nebude akceptovať VO realizované postupmi zadávania
podprahových zákaziek preukázateľne začaté pred 01.04.2011, pri realizácii
ktorého sa postupovalo v zmysle zákona o VO účinného do 30.03.2011. Výdavky
vyplývajúce z takéhoto verejného obstarávania zároveň nebudú môcť byť
Poskytovateľom pripustené do financovania, t.j. budú považované za
neoprávnené.

Činnosťou RO/SO nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa
ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO za
vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ,
základných princípov VO a zmluvy o poskytnutí NFP.

INÉ UPOZORNENIA
 Zelené verejné obstarávanie (GPP)






Žiadateľ je oprávnený aplikovať environmentálne aspekty aj v rámci procesu
zadávania zákaziek (napr. v rámci opisu predmetu zákazky, podmienok účasti
alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk),
Rôzne ciele: napr. znížená spotreba energie, znížená spotreba vody, znížená
spotreba surovín /neudržateľných zdrojov/, znížené množstvo nebezpečných
látok pre životné prostredie, znížená tvorba znečisťujúcich látok, vyššie
využitie OZE, environmentálne nakladanie s odpadmi, využitie
recyklovaných/ recyklovateľných materiálov, znížený vplyv na biodiverzitu
atď.
Metodická pomôcka k aplikovaniu GPP (poskytovateľ ju zverejní na svojom
webe).

INÉ UPOZORNENIA
 Výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude
skutočne uhradená Prijímateľovi závisí:






od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a
stavebných prác,
prípadnej zmeny vyplývajúcej z úpravy rozpočtu Projektu na základe kontroly
VO,
od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov,
od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

INÉ UPOZORNENIA
 Postup po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP:


Prijímateľ predloží bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 3, bod
25 VZP)
a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným
uchádzačom alebo
b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám Projektu nachádza, v prípade, ak ku dňu
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným
uchádzačom.



pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s
úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť dokumentáciu z príslušného
VO na ex-ante kontrolu,



Poskytovateľ vykoná príslušnú kontrolu dokumentácie z procesu VO vzhľadom na stav, v akom
sa VO nachádza v momente nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.



Kontrolu nadlimitných zákaziek v rámci druhej ex-ante kontroly vykonáva ÚVO na základe
podnetu prijímateľa podľa § 169 ods. 2 zákona o VO účinného od 18.4.2016 vo fáze pred
uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže
návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu
inovatívneho partnerstva.

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

