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1. Úvod
Cieľom usmernenia je nastaviť podmienky a inštruovať prijímateľov ohľadom zadávania zákaziek s nízkou
hodnotou v nadväznosti na zaslanie výnimky Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
sekcie Centrálny koordinačný orgán zo Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové
obdobie 2014 – 2020 a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 €, verzia 3
(ďalej len „výnimka“).
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2. Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
V zmysle vydanej výnimky sa finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou upravené v kapitole 3.3.7.2.5.
Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020,
verzia 4 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“) a v Metodickom pokyne CKO č. 14, verzia 3 sa zvyšujú z 5 000 € na
15 000 €. Na základe vydanej výnimky sa pravidlá podľa kapitoly 2.8.2.1 Príručky pre verejné obstarávanie,
verzia 2.1 a nasl., vzťahujú na zákazky s nízkou hodnotou, ktorých predpokladaná hodnota bude vyššia alebo sa
rovná 15 000 € bez DPH a pravidlá podľa kapitoly 2.8.2.2 Príručky pre verejné obstarávanie, verzia 2.1 a nasl. sa
vzťahujú na zákazky s nízkou hodnotou, ktorých predpokladaná hodnota nižšia ako 15 000 € bez DPH.
Ostatné pravidlá uvedené v kapitolách 2.8.2.1 a 2.8.2.2 Príručky pre verejné obstarávanie, verzia 2.1, nie sú
touto výnimkou dotknuté.
Uvedené ustanovenia výnimky sa aplikujú na ustanovenia nasledovných riadiacich dokumentov:






Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vyhlásené v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 5 a prioritnú os 6, v znení posledných zmien;
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku;
Príručka k oprávnenosti výdavkov sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje
pre prioritnú os 5 a prioritnú os 6, aktuálne platná verzia;
Príručka k oprávnenosti výdavkov sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje
pre prioritnú os 6, aktuálne platná verzia;
Príručka pre prijímateľa národného projektu pre prioritnú os 5, aktuálne platná verzia;

Pravidlá uvedené v predmetnom usmernení sú voči prijímateľom účinné odo dňa 08.09.2017.
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