UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje
pre prioritnú os 5 a prioritnú os 6 upozorňuje prijímateľov, že na základe aktualizácie Príručky
pre verejné obstarávanie, verzia 5.1, došlo k zrušeniu povinnosti prijímateľa týkajúcej sa
predkladania pripravovanej dokumentácie k verejnému obstarávaniu v prípade podlimitných
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 až
116 ZVO na prvú ex ante kontrolu zákazky pred plánovaným zverejnením.
Dôvodom tejto zmeny je zrýchlenie a zefektívnenie kontroly pripravovanej dokumentácie
k verejnému obstarávaniu.
Podľa kapitoly 2.6.2 Príručky pre verejné obstarávanie, verzia 5.1, Prijímateľ je v prípade
podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 112 až 116 ZVO povinný pred vyhlásením verejného obstarávania požiadať Poskytovateľa
o vypracovanie stanoviska v rámci vykonaného ex ante posúdenia verejného obstarávania.
Stanovisko k ex ante posúdeniu nie je administratívnou finančnou kontrolou podľa § 6 ods. 1 písm.
b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, t. j. výsledkom uvedeného postupu nie je vydanie Návrhu správy z
kontroly, resp. Správy z kontroly.
Podať žiadosť o vypracovanie stanoviska k ex ante posúdeniu nie je možné, ak verejné
obstarávanie Prijímateľ už vyhlásil.
Prijímateľ je súčasne s podaním žiadosti o vypracovanie stanoviska povinný nahrať všetku
relevantnú dokumentáciu do ITMS2014+.
Ex ante posúdeniu podlieha nasledovná dokumentácia:
- Návrh výzvy na predkladanie ponúk;
- Návrh súťažných podkladov (vrátane príloh, napr. návrh zmluvy, opis predmetu zákazky,
neocenený výkaz výmer, projektová dokumentácia);
Predmetom ex ante posúdenia nie je skúmanie spôsobu stanovenia lehôt a termínov používaných
vo verejnom obstarávaní.
Poskytovateľ k predloženej dokumentácii poskytne jedno stanovisko, bez možnosti predloženia
prepracovanej dokumentácie. Žiadosti o poskytnutie stanoviska k prepracovanej alebo opravenej
dokumentácii zo strany Prijímateľa nebudú Poskytovateľom akceptované.
Celý postup týkajúci sa ex ante posúdenia verejného obstarávania je uvedený v kapitole 2.6.2
Príručky pre verejné obstarávanie, verzia 5.1.
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