MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje
Panenská 21, 812 72 Bratislava

USMERNENIE SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO ORGÁNU Č. 4
Verzia č. 1
Programové obdobie 2014 – 2020
Vec:

Ex-ante posudzovanie podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a
evidencia verejných obstarávaní do ITMS

Určené pre:

Prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Operačného programu
Ľudské zdroje pre prioritnú os 6 – časť 2
Prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Operačného programu
Ľudské zdroje pre prioritnú os 5 a 6 – časť 3

Vydáva:

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Ľudské zdroje pre prioritnú os 5 a prioritnú os 6 (ďalej ako „poskytovateľ“)

Záväznosť:

Usmernenie má odporúčací charakter v časti 2 usmernenia a záväzný charakter
v časti 3

Dátum vydania:

21.07.2017

Dátum účinnosti:

21.07.2017

Schválil:

JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov,
v súlade s nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postavení
riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov, platobnej jednotky a
úlohách v rámci niektorých operačných programov č. 56/2015

Obsah
1.
2.
3.

ÚVOD ....................................................................................................................................................................... 3
EX-ANTE POSUDZOVANIE PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC ................................. 4
ZAEVIDOVANIE VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ DO ITMS ............................................................................................... 6

2

1. Úvod
Cieľom usmernenia je nastaviť podmienky a inštruovať prijímateľov ohľadom možnosti predkladania
dokumentácie k podlimitným zákazkám na uskutočnenie stavebných prác na ex ante posúdenie a preventívne
eliminovať chyby a nedostatky a tým znížiť riziko porušenia zákona o verejnom obstarávaní.
Predmetom tohto usmernenia je aj upozornenie prijímateľov vo veci povinného evidovania verejných
obstarávaní v systéme ITMS2014+.
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2. Ex-ante posudzovanie podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác
Prijímateľ môže pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania, ak ide o podlimitnú zákazku na
uskutočnenie stavebných prác bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 až 116 zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, požiadať Poskytovateľa, o ex
ante posúdenie návrhu výzvy na predkladanie ponúk, návrhu súťažných podkladov a podkladov, na základe
ktorých verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky.
Výsledkom ex-ante posúdenia dokumentov je stanovisko Poskytovateľa týkajúce sa súladu alebo nesúladu
predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní. Poskytovateľ stanovisko z ex-ante posúdenia
podkladov vypracuje do 15 pracovných dní odo dňa doručenia dokumentov Prijímateľom.
Ak Poskytovateľ v stanovisku z ex-ante posúdenia dokumentov (ďalej aj „Stanovisko“) skonštatuje nesúlad
predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní, označí tie časti dokumentov, ktoré nie sú v
súlade s týmto zákonom a uvedie k nesúladu stručné odôvodnenie.
Uvedený postup má za úlohu preventívne eliminovať chyby a nedostatky a tým znížiť riziko porušenia zákona o
verejnom obstarávaní aj pre tie zákazky, ktoré nepodliehajú povinnej prvej ex-ante kontrole verejného
obstarávania.
Žiadosť o ex-ante posúdenie dokumentov (ďalej aj „Žiadosť“) vrátane príloh podľa prvého odseku zasiela
Prijímateľ Poskytovateľovi elektronicky na emailovú adresu vo.sep@minv.sk .
Predmetom ex-ante posúdenia nie je posúdenie:
súladu neoceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie a pod. so schválenou žiadosťou o
poskytnutie NFP resp. s projektom (Prijímateľ je povinný zabezpečiť použitie neoceneného výkazu výmer a
projektovej dokumentácie, ktorá je totožná, resp. vychádza zo schváleného rozpočtu stavebných prác, ktorý je
súčasťou žiadosti o poskytnutie NFP resp. projektu),
dodržania stanovenia lehôt používaných vo verejnom obstarávaní v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní,
V prípade, ak Žiadosť nebude Poskytovateľovi odoslaná z kontaktnej emailovej adresy Prijímateľa uvedeného v
žiadosti o poskytnutie NFP, jej prílohou musí byť aj scan plnej moci udelenej osobe odosielajúcej predmetnú
Žiadosť (napr. plná moc udelená štatutárnym orgánom Prijímateľa pre osoby zabezpečujúce realizáciu verejného
obstarávania (napr. externý poskytovateľ týchto služieb a pod.)). Bez uvedenej prílohy Poskytovateľ Prijímateľovi
Stanovisko z ex-ante posúdenia dokumentov neposkytne.
Stanovisko vrátane prípadných príloh zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi elektronicky na emailovú adresu, z ktorej
bola Žiadosť Poskytovateľovi odoslaná.
Ex-ante posúdenie dokumentov v prípade podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác nie je
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.
Ex-ante posúdením dokumentov nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného
obstarávateľa za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, Zmluvy o
poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov verejného obstarávania.
Odporúčania Poskytovateľa uvedené v Stanovisku nie sú pre Prijímateľa záväzné. Stanovisko však bude môcť
slúžiť ako podklad pre Poskytovateľa pri vykonaní administratívnej finančnej kontroly podľa zákona o finančnej
kontrole.
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V prípade, ak po poskytnutí Stanoviska nastane akýkoľvek zásah do obsahu dokumentov uvedených v prvom
odseku tejto kapitoly, Poskytovateľ za správnosť Stanoviska nezodpovedá.
Poznámka: predloženie takejto zákazky na kontrolu prijímateľ do ITMS2014+ neeviduje.
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3. Zaevidovanie verejných obstarávaní do ITMS
Poskytovateľ upozorňuje Prijímateľa na povinnosť zaevidovania verejných obstarávaní do ITMS2014+, a to
najneskôr v deň predloženia dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľovi na prvú, druhú, následnú,
resp. štandardnú ex-post kontrolu.
Uvedená povinnosť sa týka aj zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak Poskytovateľ nebude evidovať kontrolované verejné obstarávanie v ITMS2014+, vyzve Prijímateľa
na vykonanie bezodkladného zaevidovania verejného obstarávania do ITMS2014+ a kontrolu verejného
obstarávania preruší.
Spôsob zaevidovania verejného obstarávania do ITMS2014+ a spôsob predkladania časti dokumentov v
elektronickej forme cez ITMS2014+ sa nachádza v kapitole 2.5 príručky pre verejné obstarávanie Programové
obdobie 2014 - 2020 (pre prioritné osi 5, 6 a 7), verzia 2.1.
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