Odporúčania ASFEU vzhľadom na najčastejšie pochybenia zistené pri
zákazkách podlimitných a nadlimitných.

1. V zmysle Usmernenia pre prijímateľov NFP k výkonu Ex-ante kontroly verejných
obstarávaní, je potrebné predložiť na ASFEU dokumentáciu ešte pred zverejnením na
pilotnú kontrolu 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.
2. Predložená dokumentácia musí byť overená štatutárnym orgánom, resp. jeho zástupcom
v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP
3. Dokumentácia by mala byť zviazaná a dokumenty by mali byť zoradené v poradí ako je
určené v Usmernení pre prijímateľov k povinnosti predkladania kompletnej dokumentácie
k verejnému obstarávaniu
4. Je potrebné predkladať v dokumentácii kontrolný zoznam na identifikáciu porušenia zásad
verejného obstarávania z ex-ante administratívnej kontroly VO
5. Je potrebné predkladať v dokumentácii menovanie zodpovednej osoby za verejné
obstarávanie (vrátane poverenia na vykonávanie tejto činnosti) a čestné vyhlásenia osôb
zúčastnených na príprave a vyhotovení súťažných podkladov o zachovávaní mlčanlivosti
o ich obsahu
6. Je potrebné predkladať v dokumentácii menovanie členov komisie spolu s dokladmi
preukazujúcimi odbornosť členov komisie (§ 40 ods. 1 ZVO) – napr. životopisy členov
komisie
7. Čestné vyhlásenia členov komisie musia byť podpísané najskôr po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk po oboznámení sa so zoznamom jednotlivých uchádzačov, avšak
najneskôr pred otváraním samotných ponúk.

8. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej „PHZ“)je potrebné predkladať v písomnej
forme s cenovými ponukami od uchádzačov a s kompletnou dokumentáciu súvisiacou s jej
výpočtom (neurčovať PHZ podľa rozpočtu, dodržiavať pri výpočte PHZ § 5 ods.1 ZVO,
dodržiavať Usmernenie pre Prijímateľov k správnemu postupu pri určovaní „predpokladanej
hodnoty zákazky“)
9. V prípade ak je verejné obstarávanie uskutočnené cez elektronický systém (napr. EVO), je
potrebné doložiť prístupový kód (meno a heslo) do systému pre danú zákazku
10. Výzva na predkladanie ponúk/oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nemôže byť
v rozpore so súťažnými podkladmi
11. Súťažné podklady musia byť zverejnené v profile verejného obstarávateľa/obstarávateľa
na UVO odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk/oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania (podlimitná zákazka - § 100 ods. 1 písm. d) ZVO, nadlimitná zákazka § 49a ods. 1 písm. a) ZVO)
12. Vo výzve na predkladanie ponúk/v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy, je potrebné uvádzať rovnakú lehotu dodania
predmetu zákazky a zároveň uvádzať túto lehotu v dňoch/týždňoch/mesiacoch od zadania
zákazky, nie v konkrétnych dátumoch z dôvodu možného predlžovania procesu a kontroly
VO
13. Pri špecifikácii predmetu zákazky v zmysle § 34 ods. 9 ZVO je možné použiť konkrétnu
značku doplnenú slovami „alebo ekvivalent“ iba v prípade, ak sa predmet zákazky nedá
opísať dostatočne presne a zrozumiteľne
14. Je potrebné dodržiavať plán, harmonogram VO aby nedochádzalo k obchádzaniu postupu
zadávania zákazky a s tým spojenému rozdeleniu predmetu zákazky
15. Spájanie predmetov zákazky musí byť v súlade so základnými princípmi verejného
obstarávania uvedenými v § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Nemôžu byť
diskriminovaní a od účasti vo verejnom obstarávaní odradení potenciálni dodávatelia, ktorí sa
zaoberajú napr. dodávkou len bežných zariadení, teda môžu poskytnúť len jednotlivé
plnenia, nie všetky, ktoré sú predmetom zákazky, inak by mohlo dôjsť k porušeniu princípu
nediskriminácie záujemcov alebo uchádzačov, ako aj o obmedzenie konkurenčného
prostredia medzi dodávateľmi, a tým aj hospodárskej súťaže (nespájať charakterovo odlišné
predmety zákazky v jednom verejnom obstarávaní bez možnosti predkladania ponuky na
jednotlivé časti)
16. V zmysle § 28 ods. 1. písm. a) alebo b) je možné vyžadovať referencie kumulatívne vo výške
maximálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky , nie je možné obmedzovať počet
referencií na určitý minimálny počet, ako napr. min.2 referencie, min. 3 referencie ....
17. V zmysle § 28 ods.1 písm. g) je možné od uchádzačov vyžadovať len údaje o vzdelaní
a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. Nie je možné

vyžadovať dôkazy o plnení resp. referencie k zoznamom poskytnutých služieb vo vzťahu
k obstarávanému predmetu zákazky.
18. Jednotlivé podmienky účasti je potrebné stanoviť primerane v nadväznosti na § 32 ods. 6
ZVO.
19. Je potrebné dôsledne dodržiavať všetky lehoty určené zákonom o verejnom obstarávaní
20. Je potrebné predkladať v dokumentácii všetky doklady preukazujúce
informačných povinností v zmysle ZVO - § 41, § 44, § 136 ods. 9 ZVO

splnenie

21. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti v zmysle § 27 a § 28 ZVO treťou
osobou, je potrebné preukázať, že táto osoba spĺňa podmienky účasti v zmysle § 26 ods. 1
ZVO – v cenovej ponuke od uchádzačov postačuje čestné vyhlásenie o splnení tejto
podmienky, od úspešného uchádzača je potrebné požadovať všetky doklady preukazujúce
splnenie tejto podmienky
22. V prípade ak uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti (§ 26/§ 27/ § 28) v zmysle § 32
ods. 11 ZVO, verejný obstarávateľ/obstarávateľ musí žiadať uchádzača o doloženie
všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v zmysle § 44 ods. 1 ZVO
pred oznámením výsledku poradia ponúk uchádzačom a v prípade nepredloženia všetkých
dokladov v súlade s podmienkami účasti definovaných vo výzve na predkladanie
ponúk/oznámení
o vyhlásení
verejného
obstarávania
má
verejný
obstarávateľ/obstarávateľ postupovať v zmysle § 33 ods.6 ZVO
23. V prípade požadovania referencií v zmysle § 28 ods.1 písm. a) alebo b) je potrebné aby
z predložených referencií od uchádzačov bolo zrejmé, akého obdobia sa týkajú a aké sú
výšky plnenia za obdobie požadované verejným obstarávateľom/obstarávateľom (aby bolo
možné jednoznačne posúdiť splnenie podmienok účasti)
24. V prípade zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb ak odberateľom bola iná
osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, je potrebné
postupovať v súlade s § 28 ods.1 písm. a) bod 2. , resp. § 28 ods.1 písm. b) bod 2. (samotné
vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení nie je postačujúce)
25. V prípade ukončenia lehoty viazanosti ponúk, je potrebné doložiť na ASFEU predĺženie
lehoty viazanosti ponúk (z vlastnej iniciatívy prijímateľa – z dôvodu urýchlenia
schvaľovacieho procesu kontroly VO)
26. Je potrebné predkladať v dokumentácii zmluvu po elektronickej aukcii od úspešného
uchádzača
27. V zmysle Interného manuálu procedúr je ASFEU povinná pri kontrole zákaziek začatých po
30.06.2013 vykonať kontrolu aplikovania možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 ( v rámci znenia
zákona o verejnom obstarávaní účinného od 01.07.2013), ktorá sa týka možnosti zrušenia
verejného obstarávania ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V prípade , že boli
predložené len dve ponuky , je potrebné aby prijímateľa doložil aj zdôvodnenie , prečo
predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. (platí pre nadlimitné zákazky).

