Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služiebfinancovaných z PRV SR 2014-2020

Usmernenie platí len pre žiadateľov/prijímateľov na ktorých sa vzťahuje § 8 odsek (3) zákona
č. 343/2015o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. novembra
2015 citujeme:
“(3) Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ
ani obstarávateľ a ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov28) alebo finančné prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka,
poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa
osobitných predpisov;29)to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo
zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej
predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný
obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov”.
Žiadateľ/prijímateľ,ktorý nie je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vzmysle
odsekov (1), (2) a predovšetkým odseku (3) citovaného zákona je povinný uzatvárať zmluvy
na dodávky tovarov,stavebných prác aslužieb podľa nižšie uvedených pokynov apodmienok.
Všeobecné podmienky obstarávania
1) Žiadateľ/prijímateľ je povinný pri výbere dodávateľa zabezpečiť dodržiavanie
základných princípov obstarávania, ktorými sú:
a) rovnaké zaobchádzanie;
b) nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov;
c) transparentnosť vrátane vylúčenia konfliktu záujmov;
d) hospodárnosť aefektívnosť.
2) Žiadateľ/prijímateľ je povinný pri výbere dodávateľa zabezpečiť hospodárne a efektívne
využitie vynaložených prostriedkov z rozpočtu verejnej správy afinančných prostriedkov
vyčlenených z PRV SR 2014 – 2020. PPA bude overovať primeranosť nárokovaných
výdavkov obstarávaných tovarov, stavebných prác aslužieb. Pri overovaní primeranosti
výdavkov bude vychádzať zdostupných zdrojov aúdajov ocenách jednotlivých tovarov,
stavebných prác aslužieb (napr. pri stavebných prácach CENEKA, CENKROS, pri
obstarávaní tovarov zvlastného prieskumu trhu uskutočneného vzmysle pravidiel
Systému riadenia PRV SR 2014- 2020).
3) Žiadateľ/prijímateľ sa pri výbere zmluvného partnera na dodávku tovarov, stavebných
prác a služieb môže rozhodnúť pre jeden zuvedených spôsobov obstarávania:
a) vykoná prieskum trhu dodávateľov (t.j. osobný prieskum, tlač, internet,
propagačné materiály apod.), na základe ktorého následne písomne osloví
dodávateľov (t.j. vyžiada si ponuky minimálne od troch dodávateľov, ktoré
predloží PPA).
b) V prípade ak vykonaným prieskumom trhu nezíska dostatok informácií
ododávateľoch od ktorých, by mohol získať požadovaný počet cenových ponúk
zverejní výzvu na predloženie ponúk dodávateľov vdennej tlači s regionálnou
alebo celoslovenskou (vprípade potreby smedzinárodnou) pôsobnosťou.
1/6

4) Uvedené spôsoby obstarávania tovarov, stavebných prác aslužieb je žiadateľ/prijímateľ
povinný vykonať pri všetkých zákazkách uktorých je predpokladaná hodnota zákazky
vyššia ako 1000 EUR (vrátane).
5) Konflikt záujmov pri výbere dodávateľa zakázaný. Konfliktom záujmov sa rozumie
skutočnosť, keď zfinančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je
narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny,
hospodárny aobjektívny výkon funkcií pri výbere dodávateľa.
6) Výberového konania pre výber dodávateľa tovarov, stavebných prác aslužieb sa nesmie
zúčastniť dodávateľ (napr. firma, spoločnosť), s ktorým má alebo mal
žiadateľ/prijímateľposledný rok pred vyhlásením výzvy majetkové alebo personálne
prepojenie.Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na konateľov, členov štatutárnych orgánov,
členov dozorných orgánov a prokuristov, ak je žiadateľom/prijímateľom právnická osoba.
Na strane žiadateľa/prijímateľa sa za zainteresované osoby považujú najmä:
a) partner,
b) užívateľ,
c) dodávateľ,
d) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného
orgánu žiadateľa/prijímateľa, užívateľa, dodávateľa alebo partnera,
e) spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom/prijímateľom, užívateľom,
dodávateľom alebo partnerom,
f) osoba, ktorá je vpracovnoprávnom vzťahu kžiadateľovi/prijímateľovi,
užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi alebo inom obdobnom vzťahu
kžiadateľovi/prijímateľovi, užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi,
g) osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa
alebo prijímateľa, alebo ktorá prijala finančné prostriedky zrozpočtu projektu,
h) osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka
žiadateľovi/prijímateľovi alebo osobe uvedenej vpísmenách a) až g),
i) nakoľko nejde otaxatívny výpočet možností konfliktu záujmov, vpraxi sa môžu
vyskytnúť aj iné prípady, ktoré môže Poskytovateľ posúdiť ako konflikt
záujmov sprihliadnutím na princípy uvedené vodseku 2 kapitoly 11 Konfliktu
záujmov,Príručka pre žiadateľa oposkytnutie nenávratného finančného
príspevku zProgramu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
j) účastník súťaže nemôže byť subdodávateľom víťaza cenovej ponuky.
7) Cenová ponuka aďalšie doklady adokumenty dodávateľa musia byť v
slovenskom/českom jazyku,musí obsahovať najmä technickú špecifikáciu predmetu
obstarávania.
8) Cenová ponuka aďalšie doklady adokumenty dodávateľa so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do úradného slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom
jazyku.
9) Cenová ponuka v inej mene ako EUR musí byť prepočítaná na EUR (kurz prepočtu na
EUR žiadateľ/prijímateľ prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“)
platným vdeň vypracovania cenovej ponuky vzahraničnej mene dodávateľom aprepočet
potvrdí svojim podpisom).
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10) Cenová ponuka musí mať písomnú formu a musí byť potvrdená dodávateľom (podpisom
apečiatkou vprípade, ak je žiadateľ/prijímateľ povinný používať pečiatku) suvedením
dátumu vyhotovenia (potvrdenie dodávateľa musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza
sumárna cenová kalkulácia). Cenová ponuka dodávateľa nesmie byť staršia ako 3
mesiace pred podaním na PPA, pričom PPA bude akceptovať ako oprávnený výdavok
maximálne sumu uvedenú v Rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok / Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a na predmet
uvedený v ŽoNFP/ Rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok /
Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
11) Cenová ponuka musí mať vymedzený predmet dodávky tovarov, poskytnutia služieb a
uskutočnenia stavebných prác, týkajúcej sa oprávnených výdavkov ŽoNFP. Rozpočet
musí byť členený podľa položiek.
12) Žiadateľ/prijímateľ určí vpísomnom oslovení alebo vtlači nediskriminačné kritériá pre
vyhodnotenie ponúk, dátum vyhodnotenia ponúk a (ak žiadateľ/prijímateľ neuvedie
kritériá na hodnotenie ponúk, potom je jediným kritériom najnižšia cena). V prípade
viacerých kritérií musí najnižšia cena predstavovať podiel minimálne 80 %. Lehota na
predloženie ponúk musí byť minimálne 15 pracovných dní od dňa doručenia písomného
oslovenia resp. od dňa zverejnenia v tlači, v písomnom oslovení alebo v tlači nesmie
uviesť odkaz na konkrétnu značku alebo typ.
13) Žiadateľ/prijímateľ vyžiada od dodávateľa:
a) doklad, ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu – nie starší ako 3 mesiace;
b) výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace;
c) čestné prehlásenie, že dodávateľ nie je vkonkurze alebo v likvidácii;
d) pri stavebných prácach referencie minimálne od dvoch užívateľov stavieb, ktorým
vpredchádzajúcich 5 rokoch uskutočnil stavebné práce obdobného charakteru
približne vsume predpokladanej hodnoty stavebnej investície.
14) Žiadateľ/prijímateľ musí získať minimálne tri cenové ponuky (každú od iného
dodávateľa).
15) Vprípade, že ponuku môže poskytnúť len jediný dodávateľ (resp. len dvaja dodávatelia),
resp. v prípade, ak tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov alebo z
dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
akceptuje sa 1 cenová ponuka, tzn. žiadateľ/prijímateľ nemusí vykonávať výber
dodávateľa min. z troch cenových ponúk. Uvedené je žiadateľ/prijímateľ povinný
preukazne odôvodniť. Zároveň v týchto prípadoch musí žiadateľ/prijímateľ zverejniť
výzvu na predkladanie ponúk aj v denníku s celoštátnou pôsobnosťou.
16) Žiadateľ/prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvy alebo rámcové dohody sdodávateľmi
tovarov, stavebných prác aslužieb výlučne vpísomnej forme. Tieto zmluvy musia
obsahovať ustanovenie, že oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť voči týmto
dodávateľom uplatňovať kontrolu obchodných dokumentov avecnú kontrolu vsúvislosti
srealizáciou projektu.
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17) Vprípade, že od zmluvy uzavretej medzi žiadateľom/prijímateľom adodávateľom jedna
zo zmluvných strán odstúpi, je žiadateľ/prijímateľ povinný požiadať PPA o povolenie
uskutočniť výber nového dodávateľa. K uskutočneniu výberu nového dodávateľa dáva
PPA pred výberom písomný súhlas.
18) Ak nastane situácia uvedená v bode 16 a žiadateľ sa dohodne s dodávateľom, ktorý bol
pri výbere dodávateľa druhý a ďalší v poradí, požiada PPA o schválenie zmeny
dodávateľa, pričom PPA bude žiadateľovi/prijímateľovi akceptovať len sumu uvedenú
v Rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok / Zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, t.j. maximálne v sume, ktorú ponúkol
prvý dodávateľ v poradí. K uskutočneniu zmeny dodávateľa dáva PPA pred zmenou
dodávateľa písomný súhlas.
19) Pri opatrení 16 Spolupráca, podopatrení 16.4 Podpora na horizontálnu a vertikálnu
spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych
dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom
kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov
môže obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb pokiaľ súvisia s viacerými
partnermi vykonať za všetkých partnerov projektu generálny partner projektu v rámci
jednej alebo niekoľkých výziev v závislosti od predmetu zákazky.
Dokumentácia k obstarávaniu
Žiadateľ/prijímateľ, definovaný v odseku (3), §8 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní,
predkladá PPA nasledovné doklady, súvisiace svýberom zmluvného partnera:
- originály (prípadne úradne overené fotokópie)minimálne troch cenových
ponúk, spolu s dokladmi uvedenými v bode 13, písmena a) až c)nie staršie
ako 3 mesiace pred podaním na PPA;
- doklad o vymenovaní komisie u právnických osôb (prípadne aj od FO, ak
vymenoval komisiu) - originál;
- zápisnicu zvyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej ponuky originál;
- v prípade zaslania písomnej výzvy na predkladanie ponúk tieto písomné výzvy
s preukazným dokladom z ich doručenia s uvedením dátumu doručenia originál;
- v prípade uverejnenia výzvy na predloženie ponúk v tlači predloží zverejnenú
fotokópiu inzerátu – v prípade, že nezískal od dodávateľov 3 cenové ponuky
- zmluvu uzatvorenú s dodávateľom originál (prípadne úradne overenú
fotokópiu).
Zvyhodnotenia ponúk žiadateľ/prijímateľ spíše zápisnicu, vktorej uvedie:
- spôsob, akým oslovil dodávateľov s dátumami prevzatia výzvy resp.
s dátumom zverejnenia v tlači;
- zoznam dodávateľov (názov, sídlo, IČO), ktorí predložili ponuky s dátumom
prijatia ponúk a s uvedením ponúknutej ceny;
- dátum otvárania obálok sjednotlivými ponukami adátum vyhodnotenia ponúk;
- spôsob akým postupoval pri výbere ponúk v prípade, že kritériom na
vyhodnotenie ponúk nebola najnižšia cena ale ekonomicky najvýhodnejšia
ponuka uvedie aj vzorec na základe ktorého vypočítal ekonomicky
najvýhodnešiu ponuku;
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-

zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky;
mená apriezviská predsedu ačlenov výberovej komisie sich podpismi.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 18.4.2016.

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ

28)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.
1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo
17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú
nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v
platnom znení.
29)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z
15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom Fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č.
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861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č.791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L
149, 20.5.2014) v platnom znení.
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