Upozornenie prijímateľov operačného programu Vzdelávanie a operačného programu
Výskum a vývoj na zmenu článku 7.3 Obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác
v rámci aktuálne platných Príručiek pre prijímateľa.
Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
(ASFEU) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov na povinnosti
viažuce sa k dodržiavaniu postupov v nasledovných zmenách článku 7.3 Obstarávanie
tovarov, služieb a stavebných prác :

7.3 OBSTARÁVANIE TOVAROV, SLUŽIEB A STAVEBNÝCH PRÁC
Príručka v časti 7.3 popisuje jednotlivé postupy prijímateľa, ktorý počas implementácie
projektu zabezpečuje dodanie tovaru/služieb/ prác alebo súťaže návrhov od dodávateľov.
RO/SORO kontroluje dodržiavanie pravidiel a princípov verejného obstarávania
vyplývajúcich zo Zmluvy o fungovaní EÚ, definovaných príslušnými právnymi aktmi EÚ a SR
pri verejnom obstarávaní prijímateľom pri realizácii projektu v prípade, že prijímateľ využije
právo zabezpečiť dodávku tovarov, poskytnutie služieb a stavebných prác potrebných pre
realizáciu odsúhlasených aktivít projektu tretími subjektmi.

I. Spoločné ustanovenia
Prijímateľ predkladá RO/SORO dokumentáciu k vykonanému verejnému obstarávaniu
zabezpečenú proti výmene a strate dokumentov, bezodkladne po ukončení vyhodnotenia
ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia,
avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov,
služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve.
Uvedené sa nevzťahuje na zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO, kedy Prijímateľ predloží na
RO/SORO dokumentáciu požadovanú RO/SORO najneskôr pri podaní ŽoP, v ktorej si
Prijímateľ nárokuje preplatiť výdavky vzniknuté na základe už vykonaného VO (zmluva s
úspešným uchádzačom je už uzavretá, resp. objednávka je už vystavená) a v prípade, ak
Prijímateľ vykonal verejné obstarávanie a uzavrel zmluvu/dodatok zmluvy s úspešným
uchádzačom pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP.
Prijímateľ, ktorý je v súlade s platnou legislatívou SR povinný zverejniť zmluvu/dodatok
zmluvy s úspešným uchádzačom, zašle zároveň so zaslaním uzavretej zmluvy/dodatku
zmluvy písomne/elektronicky RO/SORO bezodkladne po zverejnení zmluvy/dodatku zmluvy
odkaz k internetovej adrese zverejnenia spolu s printscreenom obsahujúcim dátum
zverejnenia zmluvy.

