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Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 6/2013 Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný
program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „SORO OPIS“) je poskytnúť informácie jednotlivým
prijímateľom, resp. žiadateľom NFP k predkladaniu dokumentácie k verejnému obstarávaniu (ďalej len
„VO“) na SORO OPIS v primeranej kvalite, za účelom zeefektívnenia výkonu administratívnej kontroly
VO Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „RO OPIS“).
Uvedené usmernenie sa vydáva aj na základe zamedzenia stúpajúcej chybovosti zákaziek a častému
doručovaniu neúplnej dokumentácie z VO na SORO OPIS, ktoré má za následok požadovanie
doplnenia prvotne predloženej dokumentácie a následné predlžovanie administratívnej kontroly VO
a implementácie projektov OPIS.
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Predkladanie dokumentácie k VO na SORO OPIS

Vydanie usmernenia 6/2013 SORO OPIS nadväzuje na Usmernenie RO OPIS zverejnené na
www.opis.gov.sk dňa 19.04.2013 k predkladaniu dokumentácie z VO na RO OPIS za účelom zrýchlenia
a zefektívnenia výkonu administratívnej kontroly VO.
Žiadateľ, resp. prijímateľ pri predkladaní dokumentácie na SORO OPIS k jednotlivým druhom zákaziek
je povinný postupovať podľa tohto usmernenia a jeho príloh.
V rámci predkladanej dokumentácie na SORO OPIS je žiadateľ, resp. prijímateľ povinný predložiť
prevodníkovú tabuľku, v ktorej budú priradené jednotlivé rozpočtové položky zo Zmluvy s
dodávateľom (víťazným uchádzačom) k aktivite, ku skupine výdavkov (na základe rozpočtovej
klasifikácie) a jednotlivým položkám rozpočtu Zmluvy o NFP.
Prevodníkova tabuľka bude slúžiť ako dôkaz na overenie komplexného súladu podľa položiek rozpočtu
k zmluve o NFP so zmluvou s víťazným uchádzačom. Uvedená skutočnosť má aj dopad na
posudzovanie oprávnenosti výdavkov nárokovaných žiadateľom, resp. prijímateľom týkajúcich sa VO
ako aj overenia oprávnenosti výdavku podľa Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 20072013 (kapitola 6, bod 9, písm. b)) Zároveň uvedená tabuľka bude slúžiť aj za účelom urýchlenia kontroly
výdavkov a tým pádom zefektívnenia vykonania administratívnej kontroly VO RO OPIS.
Prijímateľ, resp. žiadateľ má vždy v rámci predkladanej dokumentácie k VO na SORO OPIS povinnosť
predložiť podpísaný sprievodný list, ktorým deklaruje predloženie dokumentácie k VO na SORO OPIS.
Z dôvodu predchádzania porušenia ustanovenia § 5 ods. (12) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má žiadateľ vždy
po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP dokumentácie k VO povinnosť predložiť indikatívny
harmonogram VO, ktorého obsahom bude aj zoznam VO plánovaných v rámci projektu. Na základe
predloženého harmonogramu VO je možné predbežne identifikovať delenie zákazky zo strany
prijímateľa (aj pri zákazkach s nízkou hodnotou pod 1000 eur, ktoré nebudú v kontrolovanej vzorke),
ako aj nevhodnému zlučovaniu rôznych nesúvisiacich predmetov zákaziek, ktoré sa môžu realizovať
niekoľkými VO.
Z dôvodu urýchlenia procesu administratívnej kontroly VO na stupni ex-ante (pred vyhlásením VO)
žiadame, aby žiadateľ, resp. prijímateľ zaslal dokumentáciu na SORO OPIS aj v elektronickej podobe a
to vo formáte: docx., rtf. (nie vo formáte pdf.). Pokiaľ mu veľkosť dokumentácie umožní, tak
prostredníctvom elektronickej pošty, v opačnom prípade na dátovom nosiči (napr. CD).
Zákazky s nízkou hodnotou do 1000 EUR bez DPH nemusia byť podľa SR ŠF a KF (časť 4.2.3)
predkladané na administratívnu kontrolu VO. RO OPIS realizuje administratívnu kontrolu na vybranej
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vzorke projektov, pričom zvolenú metódu výberu vzorky projektov zdôvodní a popíše vo svojich
interných procesoch a zároveň RO OPIS vedie záznamy s identifikáciou projektov alebo transakcií
vybraných na administratívnu kontrolu VO.
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Prílohy
Najčastejšie chyby zistené pri kontrole dokumentácie z verejného obstarávania
Dokumentácia z VO k nadlimitnej zákazke realizovanej v systéme EVO
Odporúčaný rozsah dokumentácie z VO k nadlimitnej zákazke
Odporúčaný rozsah dokumentácie k zákazkam s nízkou hodnotou pre prioritné osi PO1:
4a) Odporúčaný rozsah dokumentácie k Zákazkám s nízkou hodnotou od 1000 eur do 5000 eur
bez DPH
4b) Odporúčaný rozsah dokumentácie k Zákazkám s nízkou hodnotou od 5000 eur do 10 000
eur ak ide o dodanie tovarov a služieb a od 5000 do 20 000 eur v prípade uskutočnenia
stavebných prác
4c) Žiadosť na verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou
4d) Výzva na predkladanie ponúk
4e) Záznam z prieskumu trhu
4f) Oznámenie o prijatí ponuky
4g) Oznámenie o neprijatí ponuky
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