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Usmernenie pre Prijímateľov pri určení predpokladanej hodnoty zákazky a zvolení
postupu zadávania zákazky
Postup a pravidlá, ktoré verejný obstarávateľ použije na zadávanie konkrétnej
zákazky, závisia od predpokladanej hodnoty predmetu zákazky. Na základe stanovenej
predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ určí, či ide o nadlimitnú zákazku,
podlimitnú zákazku, podprahovú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou, a vo vzťahu
k uvedenému verejný obstarávateľ zvolí postup zadávania zákazky v súlade s ustanoveniami
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“).
Spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky upravuje § 5 ZVO vo vzťahu
k finančným limitom ustanoveným v § 4 ZVO. Podľa Príručky pre prijímateľa nenávratného
finančného príspevku, časť 7.3 Verejné obstarávanie určujúcim finančným limitom je
predpokladaná cena za každý samostatný predmet obstarávania v EUR bez DPH za jeden
kalendárny rok alebo za obdobie trvania zmluvy, ak presahuje jeden kalendárny rok.
V zmysle § 5, ods. 12 ZVO, zákazku nemožno rozdeliť a ani zvoliť spôsob určenia
jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa
tohto zákona. Preto sa zakazuje rozdeliť predmet zákazky alebo rozdeliť zmluvu s cieľom,
aby sa neaplikoval zákon o verejnom obstarávaní, respektíve pravidlá a postupy ním
ustanovené. Účelové rozdelenie predmetu zákazky môže viesť ku konaniu, ktoré nie je v
súlade s § 5 ods. 12 ZVO.
Definovanie predmetu zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa. Predmet
zákazky sa vymedzuje podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní na základe technických
požiadaviek, ktoré vychádzajú z technických špecifikácií, výkonnostných a funkčných
požiadaviek, prípadne ich kombinácie. Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ
vymedzí predmet zákazky tak, aby spĺňal ním určený účel. Číselný kód podľa príslušnej
nomenklatúry (CPV), priradí verejný obstarávateľ už k nadefinovanému predmetu zákazky
(Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 141-2000-2010).
Odporúčame zvoliť nasledovný postup:
V rámci plánu verejného obstarávania je potrebné spojiť všetky plánované nákupy
rovnakého predmetu obstarávania za všetky fakulty a pre všetky projekty financované
zo zdrojov ŠF EÚ a iných zdrojov EÚ, ako aj plánované obstarávania súvisiace s bežnou
činnosťou organizácie vrátane opakovaných plnení, pokiaľ je táto činnosť financovaná
z verejných zdrojov za jeden kalendárny rok alebo za obdobie trvania zmluvy, ak presahuje
jeden kalendárny rok.
Po sčítaní predpokladaných hodnôt plánovaných nákupov rovnakého predmetu
obstarávania sa podľa takto vypočítanej predpokladanej hodnoty zákazky určí postup
verejného obstarávania podľa ZVO.
V prípade, nedodržania vyššie uvedeného postupu môže týmto konaním dôjsť
k porušeniu § 5 ods. 12 ZVO. Pri rozdelení predmetu zákazky, ktorým dôjde k vyhnutiu sa
použitia postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona (napríklad vyhnutie sa použitia
podprahovej zákazky tým, že predmet zákazky bol rozdelený na viacero častí, ktoré budú
obstarávané samostatne ako zákazky s nízkou hodnotou počas jedného kalendárneho roka),
budú výdavky vyplývajúce z obstarania takéhoto tovaru, ktoré prekročia sumu príslušného
finančného limitu podľa § 4 ZVO považované za neoprávnené.
V prípade ak Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
ASFEU) identifikuje delenie predmetu zákazky, ktoré malo za následok vyhnutie sa použitiu
postupov zadávania zákazky podľa ZVO až počas realizácie projektu, po úhrade
oprávnených výdavkov v ŽoP, ASFEU na základe Systému riadenia štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 postupuje podľa § 27a zákona
č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva,
v zmysle ktorého ASFEU môže vyzvať prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo
jeho časti vzťahujúcej sa na predmet zákazky.
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Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť aj na skutočnosť, že týmto konaním môže
dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 149 ZVO, ods. 1. písm. c,
v zmysle ktorého Úrad pre verejné obstarávanie uloží verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi pokutu vo výške 5 % súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s
cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky alebo pri zadávaní
podlimitnej zákazky.
Pri zasielaní dokumentácie k verejnému obstarávaniu je potrebné v sprievodnom
liste presne identifikovať:
- projekt, ktorého sa verejné obstarávanie týka s uvedením ITMS kódu projektu a jeho
názvu / projekty, ktorých sa verejné obstarávanie týka s uvedením ITMS kódov
projektov a ich názvov
- uvedenie čísla rozpočtovej položky / čísiel rozpočtových položiek
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