
   
 

 

Osobitné ustanovenia o verejnom obstarávaní  

v rámci implementácie Fondu pre bilaterálne vzťahy 

 

 Základné pravidlá 1.

NKB/SP spravidla nezabezpečuje výkon kontroly verejného obstarávania v prípade, ak je 
z príspevku financovaných menej ako 25% z predpokladanej hodnoty zákazky, avšak za 
predpokladu, že suma výdavkov, ktorá má byť financovaná z príspevku nepresiahne 
20 000 €. 

V súvislosti s verejným obstarávaním, v rámci FM EHP a NFM, je právny rámec upravený 
v článku 8.15 Nariadení v nasledovnom zmysle: 

 Pre nadlimitné zákazky žiadateľ o príspevok postupuje ako verejný obstarávateľ, ak 
dostane viac ako 50 % oprávnených výdavkov iniciatívy z FM EHP/NFM. 

 Pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou musí byť zachovaný princíp 
proporcionality v súlade s najlepšími ekonomickými postupmi, vrátane právnej 
zodpovednosti, musí sa uplatňovať úplná a férová súťaž medzi uchádzačmi, napríklad 
cestou porovnania skutočných cien a musí sa zabezpečiť optimálne použitie zdrojov 
FM EHP a NFM. 

Pre zákazky s nízkou hodnotou NKB/SP stanovil nasledovné pravidlá: 

a) zákazka s nízkou hodnotou je vyššia ako 5 000 € a nižšia ako limit stanovený pre 
podlimitnú zákazku. 

b) žiadateľ musí dodržať pravidlá stanovené zákonom o verejnom obstarávaní uvedené 
v § 117 zákona o verejnom obstarávaní a princípy verejného obstarávania uvedené 
v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

c) žiadateľ môže obstarať tovar alebo služby prostredníctvom elektronického trhoviska, 
ak ide o tovar alebo služby bežne dostupné na trhu, s doložením testu bežnej 
dostupnosti. Pred použitím elektronického trhoviska je potrebné vypracovať 
dokument k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky a test bežnej dostupnosti. 

d) v prípade nepoužitia postupu podľa predchádzajúceho bodu, t. j. pre tovar a služby 
bežne dostupné na trhu alebo tovar, služby alebo stavebné práce nie bežne dostupné 
na trhu žiadateľ musí preukázať, že úspešný uchádzač:  

 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 

 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu čestným vyhlásením úspešného uchádzača, 

 nie je v konflikte záujmov s verejným obstarávateľom/obstarávateľom/osobou 
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní podľa § 23 zákona o verejnom 
obstarávaní, zároveň nie je žiadne prepojenie, medzi verejným obstarávateľom 



   
 

a úspešným uchádzačom, čestným vyhlásením podpísaným všetkými osobami 
zúčastnenými na príprave a realizácii verejného obstarávania, resp. podpornej 
dokumentácii za verejného obstarávateľa. 

 je zapísaný v registri partnerov verejného sektora ak mu táto povinnosť vyplýva 
zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora preukázaným 
potvrdením o zápise v registri partnerov verejného sektora, resp. čestným 
vyhlásením, že mu táto povinnosť z uvedeného zákona nevyplýva alebo 
dokladom preukazujúcim zapísanie do registra partnerov verejného sektora. 

 

 Zákazky do 5 000 € 2.

Pre zákazky, ktoré sú nižšie ako 5 000 € je potrebné uchovávať dokumentáciu preukazujúcu 
princíp hospodárnosti pre dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie 
stavebných prác, napr.: print screeny z internetových prehliadačov, kópie z katalógov, zápis 
z prieskumu trhu s podkladmi (letákmi) a pod. Žiadne ďalšie pravidlá pre tieto zákazky táto 
Príručka neustanovuje.  

 

 Zákazky s nízkou hodnotou do 20 000 € 3.

Ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, ktorá nepresahuje 20 000 € (bez DPH), t. j. od 5 000 € 
do 19 999,99 €, je žiadateľ/príjemca povinný na účely overenia hospodárnosti, ako aj určenia 
predpokladanej hodnoty zákazky predložiť údaje a informácie o najmenej troch zákazkách na 
rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky alebo vykonať prieskum trhu s minimálne 
troma relevantnými cenovými ponukami. Relevantnou cenovou ponukou sa rozumie cenová 
ponuka predložená na celý predmet zákazky, prípadne jej samostatnú časť, ak sa rozdelenie 
na časti umožňuje. V záujme zachovania princípov proporcionality, ako aj berúc do úvahy, že 
hodnota zákazky je príliš malá než aby mohla vyvolať záujem subjektov z iných členských 
štátov EÚ je žiadateľ oprávnený zadať zákazku dodávateľovi, ktorého si zvolí za predpokladu, 
že cena nepresiahne predpokladanú hodnotu zákazky a sú dodržané nasledovné princípy, 
tzv. základné podmienky účasti: 

i. podmienky uvedené v kapitole 1. pod písm. d); 
ii. dodávateľ preukázateľne a uspokojivo zrealizoval najmenej dve obdobné zákazky;  

iii. dodávateľ nie je vedený v tzv. blackliste elektronického trhoviska ani v zozname 
spoločností so  zákazom účasti vo verejnom obstarávaní.  

Príjemci, ktorým k uplatneniu priameho výberu bránia interné predpisy organizácie sú 
oprávnení postupovať v súlade s týmito internými predpismi za predpokladu, že splnia 
podmienky podľa bodu i). NKB/SP môže príjemcu oprostiť od podmienky alebo podmienok 
podľa bodu ii) za predpokladu, že by to spôsobilo príjemcovi neprimerané ťažkosti.  

Kompletnú dokumentáciu predkladá príjemca NKB/SP po podpise zmluvy s úspešným 
uchádzačom, t. j. spolu s predložením záverečnej správy. Kompletná dokumentácia musí 
obsahovať: 



   
 

1. Dokumentáciu na účely overenia hospodárnosti a určenia predpokladanej hodnoty 
zákazky. 

2. Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok uvedených v kapitole 1. pod písm. d).  
3. Účtovné doklady preukazujúce zrealizovanie najmenej dvoch obdobných zákaziek 

a pozitívne referencie od odberateľov úspešného uchádzača, ak nebola udelená 
výnimka zo strany NKB/SP. 

4. Dokumentáciu preukazujúcu, že dodávateľ nie je vedený v tzv. blackliste 
elektronického trhoviska ani v zozname spoločností so  zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní (napr. print screeny po zadaní vyhľadávania v týchto registroch). 

5. Uzavretú zmluvu, resp. objednávku. 
6. V prípade obstarania pomocou elektronického trhoviska sa predkladajú dokumenty 

uvedené v kapitole 1. pod písm. c) 
 

 Zákazky s nízkou hodnotou nad 20 000 € 4.

Pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nad 20 000 €, do limitu podlimitnej zákazky podľa 
zákona o verejnom obstarávaní, postupuje žiadateľ/príjemca podľa predchádzajúcej časti, 
avšak musí dodržať aj nasledovné ustanovenia: 

1. Informáciu o zadávaní zákazky vrátane všetkých súťažných podkladov ako aj 
prípadných neskorších zmien (redakčných opráv) musí zverejniť na svojom profile na 
portáli ÚVO a na svojom webovom sídle. Informáciu taktiež zasiela na zverejnenie 
NKB/SP. 

2. Úspešného uchádzača musí vybrať na základe vopred definovaných kritérií 
zverejnených v informácii o zadávaní zákazky. Ak kritériom nie je výlučne najnižšia 
cena, odporúčame konzultovať návrh kritérií s NKB/SP pred zverejnením informácie 
o zadávaní zákazky.  

3. Informáciu o zadávaní zákazky zasiela najmenej piatim potenciálnym dodávateľom.  
4. Pre účely cenového porovnania musí získať najmenej tri relevantné cenové ponuky, 

pričom musí overiť, že nedochádza ku kolúznemu správaniu. Relevantnou cenovou 
ponukou sa rozumejú ponuky spĺňajúce základne podmienky účasti stanovené 
v predchádzajúcej kapitole. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia o možnosti použitia 
reverzného postupu. Vo výnimočných prípadoch, najmä pri obstarávaní tovarov, 
stavebných prác alebo služieb, ktoré je možné označiť za zriedkavé, môže byť so 
súhlasom NKB/SP počet získaných ponúk aj nižší.  

5. Lehota na predloženie ponúk nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní od uverejnenia 
informácie o zadávaní zákazky podľa zložitosti zákazky.  

6. K dokumentácii z verejného obstarávania podľa predchádzajúcej kapitoly predloží aj: 

a. informáciu o zadávaní zákazky a kompletné súťažné podklady/výzvu na 
predkladanie ponúk, 

b. všetky doručené ponuky, 
c. komunikáciu, ktorou oznamoval potenciálnym uchádzačom informáciu o zadávaní 

zákazky, 
d. prípadné žiadosti o vysvetlenie a poskytnuté vysvetlenia, vrátane dokumentov 

preukazujúcich, že tieto informácie boli poskytnuté všetkým záujemcom. 



   
 

Vysvetlenie zverejní rovnakým spôsobom akým zverejnil informáciu o zadávaní 
zákazky. 

e. zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, 
f. tabuľku pre overenie konfliktu záujmov a koordinácie ponúk (príloha č. 1 

k tomuto dokumentu) 
g. návrh zmluvy s úspešným uchádzačom.  

Kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania zasiela žiadateľ/príjemca NKB/SP pred 
podpisom zmluvy. 

NKB/SP odporúča využiť tzv. reverzný postup, t. j. na preukázanie splnenia účasti požadovať 
len čestné vyhlásenia, v ktorých uviedol konkrétne doklady, ktorými pred uzavretím zmluvy 
preukáže splnenie podmienok účasti, resp. v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie 
o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane 
informácií potrebných na prístup do týchto databáz. 

 

 Ďalšie podmienky 5.

NKB/SP bod odporúča celú komunikáciu viesť výlučne v elektronickej forme. Zaslať NKB/SP 
do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podpísanú zmluvu, resp. odkaz na zmluvu, kde je 
zverejnená. 

Dodatok pred jeho podpisom zaslať NKB/SP na kontrolu VO. 

Zaslať NKB/SP do 5 pracovných dní od uzatvorenia dodatku podpísaný dodatok, resp. odkaz 
na zverejnený dodatok. 

 

 Osobitné požiadavky na zmluvy s dodávateľmi 6.

Všetky zmluvy uzavreté medzi žiadateľom/príjemcom a úspešným uchádzačmi ako výsledok 
verejného obstarávania musia, okrem štandardných zmluvných ustanovení, obsahovať: 

 Ustanovenie, podľa ktorého je dodávateľ povinný poskytnúť oprávneným subjektom 
úplný prístup k účtovníctvu dodávateľa súvisiaceho s iniciatívou. 

 Identifikáciu názvu iniciatívy a zdroja financovania, t. j. Granty EHP alebo Nórske 
granty. 

V prípade zmlúv uzatváraných prostredníctvom EKS je žiadateľ/príjemca povinný uviesť 
vyššie uvedené ustanovenia v osobitných požiadavkách. NKB/SP neodporúča verejným 
obstarávateľom v EKS zvoliť možnosť, že zákazka je financovaná z fondov EÚ. Finančný 
mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus nepredstavujú fondy EÚ a nevzťahuje 
sa na ne zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v platnom znení. 

Ak v tejto Príručke nie je uvedené inak, ustanovenia tohto dokumentu sa nevzťahujú na 
verejné obstarávania, v prípade ktorých bola dodávateľská zmluva uzavretá pred uzavretím 



   
 

zmluvy na realizáciu iniciatívy. Ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, okrem zákona sa na ňu 
vzťahujú len ustanovenia tejto Príručky. 

Spolu s dokumentáciou predkladá žiadateľ/príjemca alebo partner aj čestné vyhlásenie, 
v rámci ktorého jasne identifikuje iniciatívu a predkladané VO. Súčasťou tohto dokumentu je 
vyhlásenie, že dokumentácia predložená na kontrolu VO je úplná, kompletná a je totožná 
s originálom dokumentácie z VO.  

 

 Verejné obstarávania realizované pred uzavretím zmluvy na realizáciu 7.
iniciatívy 

Verejné obstarávania, v prípade ktorých bola dodávateľská zmluva uzavretá skôr ako 
samotná zmluva na realizáciu iniciatívy, tiež podliehajú kontrole verejného obstarávania.  


