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Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu pre Prijímateľov k výkonu Ex-ante kontroly verejných
obstarávaní.
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
(ďalej len „ASFEU“) vydáva predmetnú Aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu č. 02/2014 operačný
program Vzdelávanie s cieľom upraviť výkon Ex-ante kontroly – kontroly súladu návrhu
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov ešte pred
zverejnením obstarávania, v rámci ktorého bude kontrolovaný aj spôsob určenia
predpokladanej hodnoty zákazky.
Podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“), prílohy
č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“), článok 2, odsek 4 je Poskytovateľ
v prípade nadlimitnej a podlimitnej zákazky oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú
dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením. Vzhľadom na uvedené je
obstarávateľ zaviazaný predložiť na ASFEU dokumentáciu ešte pred zverejnením a to
povinne pri všetkých nadlimitných a podlimitných zákazkách. .
Na pilotnú kontrolu, ktorá sa vzťahuje na všetky nadlimitné a podlimitné zákazky,
prijímateľ povinne predkladá dokumentáciu v nasledujúcom rozsahu:
a) určenie predpokladanej hodnoty zákazky spolu s informáciami a podkladmi na jej
určenie (výpočet predpokladanej hodnoty zákazky musí preukazovať, že predmet
zákazky vychádza z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký, alebo porovnateľný
predmet zákazky v čase vyhlásenia verejného obstarávania);
b) návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania;
c) návrh súťažných podkladov.
Uvedenú dokumentáciu je potrebné predložiť výlučne v elektronickej verzii vo formáte pdf. na
e-mailovú adresu exante@asfeu.sk, s uvedením príslušného ITMS kódu projektu, ktorého sa
verejné obstarávanie dotýka. V prípade zaslania dokumentácie iným ako vyššie
uvedeným spôsobom, nebude na príslušných dokladoch vykonaná pilotná kontrola
a konanie prijímateľa bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností
Prijímateľa v zmysle článku 9, ods. 2, bod. 2.3 písm. d) VZP Zmluvy.
Až po predložení uvedenej dokumentácie a po následne vykonanej pilotnej kontrole zo
strany ASFEU, ktorá bude ukončená do 10 kalendárnych dní od doručenia dokumentácie zo
strany Prijímateľa, je možné zverejniť Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
k predmetnej zákazke. Zverejnenie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bez
zaslania stanoviska na ASFEU z predchádzajúcej pilotnej kontroly bude považované za
podstatné porušenie zmluvných povinností Prijímateľa v zmysle článku 9, ods. 2, bod. 2.3
písm. d) VZP Zmluvy.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že uvedená pilotná kontrola má preventívnu funkciu, nie je
administratívnou kontrolou v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskej únie.
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Plánované zmeny opisu predmetu zákazky oproti pôvodnému, ktorý je bližšie špecifikovaný
v Zmluve, resp. jej prílohách (najmä v rozpočte a vo výkaze výmer) je potrebné ASFEU
oznámiť pred vyhlásením predmetného verejného obstarávania. V opačnom prípade
Prijímateľ podstupuje riziko neschválenia predmetných zmien Zmluvy a v konečnom
dôsledku neuznanie oprávnenosti vzniknutých výdavkov v rámci žiadosti o platbu.
Kontrolný zoznam z vykonanej Ex-ante kontroly tvorí súčasť dokumentácie predkladanej pri
administratívnej kontrole verejného obstarávania a prijímateľ je povinný ho predložiť.
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