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Najčastejšie porušenia vo Verejnom obstarávaní – Zákazky s nízkou hodnotou  
Typ kontroly 

IROP  
 Finančný 

limit   
Druh 

zákazky  Porušenie v zmysle MP CKO č. 5  Zistenia  
štandardná 

ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  Porušenia č. 1 a č. 10 podľa Prílohy č. 1 MP CKO č. 5  Nesprávne určenie typu zákazky, zákazka zadaná ako stavebné práce a nie tovary.  

štandardná 
ex post 

kontrola  
zákazka s 

nízkou 
hodnotou  

stavebné 
práce  

Nezverejnením oznámenia na stránke CKO obmedzil 
voľnú hospodársku súťaž a teda týmto nezverejnením 
oznámenia na stránke CKO sa dopustil porušenia §10 
ZVO- t. j. princípu transparentnosti.  

Zákazka s nízkou hodnotou nad 15 000€ nezverejnená na webovom sídle CKO.  
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štandardná 
ex post 

kontrola  
zákazka s 

nízkou 
hodnotou  

stavebné 
práce  

Keďže sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou nad 30 
000 Eur, mal prijímateľ povinnosť v ten istý deň ako 
zverejnil výzvu na súťaž na svojom webovom sídle, 
túto predmetnú informáciu o tomto zverejnení zaslať 
aj na osobitný e-mailový kontakt CKO-
zakazkycko@vlada.gov.sk . Na webovom sídle mesta 
Košice bola predmetná zákazka zverejnená dňa 
7.9.2020 a na mail osobitný e-mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk   o deň neskôr, t. j. dňa 
8.9.2020. Prijímateľ porušil zásadu transparentnosti 
ako jednu z hlavných zásad uvedených v §10 ods. 2 
zákona č. 343/2015 Z. z.,RO pri kontrole zistil nesúlad 
dátumov zverejnenia na webovom sídle mesta Košice 
a na  osobitnom e-mailový kontakte 
CKOzakazkycko@vlada.gov.sk.  

Výzva na predmet zákazky zaslaná o deň neskôr na emailový kontakt CKO ako bola 
zverejnená na webovom sídle prijímateľa. Porušená zásada transparentnosti.  
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Typ kontroly 
IROP  

 Finančný 
limit   

Druh 
zákazky  Porušenie v zmysle MP CKO č. 5  Zistenia  

štandardná 
ex post 

kontrola  
zákazka s 

nízkou 
hodnotou  

služby  

V zmysle systému riadenia EŠIF verzia 10 bod 
3.3.7.2.5.1. zákazky nad 50 000 Eur je prijímateľ 
povinný v ten istý deň ako zverejnení výzvu na 
predkladanie ponúk na svojom webovom sídle, 
zaslať informáciu o tomto zverejnení aj na osobitný 
mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk . 
Prijímateľ vôbec nezaslal predmetnú informáciu o 
tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk  ,čím porušil §10 ods. 2 
ZVO (princíp transparentnosti). Za vyššie uvedené 
porušenie sa v zmysle Metodického pokynu  č.5  
bod 1 (Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky alebo neoprávnené použitie priameho 
rokovacieho konania) uplatňuje ex ante finančná 
oprava 10% z celkových oprávnených výdavkov.  

Prijímateľ nezaslal informáciu o zverejnení výzvy na predmet zákazky na osobitný 
emailový kontakt CKO. Porušená zásada transparentnosti.  

štadnardná 
ex post  

opakovaná 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
služby  Porušenie č. 20  Verejný obstarávateľ nezverejnil informáciu o vyhlásení výzvy na osobitný emailový 

kontakt CKO, čím porušil §10 ZVO t.j. princíp transparentnosti.  

štadnardná 
ex post  

opakovaná 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
práce  Porušenie č. 5 Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk   
Prijímateľ nedodržal minimálnu lehotu 7 pracovných dní na predkladanie ponúk.  
(výzva bola zverejnená len 5 celých pracovných dní). Výzva zaslaná na osobitný 
mailový kontakt CKO deň po zverejnení na webovom sídle prijímateľa.  
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Typ kontroly 
IROP  

 Finančný 
limit   

Druh 
zákazky  Porušenie v zmysle MP CKO č. 5  Zistenia  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
služby  Porušenie č. 1  

Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie 
priameho rokovacieho konania, prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o 
tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt CKO, (platí aj pre prípady, ak 
prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt CKO, ale 
zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo 
prijímateľa nie je funkčný.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  práce  Porušenie č. 1 
Prijímateľ nepostupoval v zmysle MP CKO č. 14 nepreukázal zverejnenie výzvy na 
predkladanie ponúk na svojom webovom sídle taktiež nepreukázal zaslanie výzvy 
na osobitný mailový kontakt CKO. Doložil až k odpovedi k Návrhu správy.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  tovary  Porušenie  č. 13  
Nedostatočne opísaný predmet zákazky - opis predmetu zákazky v súťažných 
podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. 
neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  služby  Porušenie  č. 2 - nedovolené delenie  
Porušenie §6 ods. 16 ZVO nedovolené delenie zákazky, prijímateľ rozdelil zákazku 
na 3 časti čím sa vyhol prísnejšiemu postupu zadávania predmetných zákaziek 
(podlimit)  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  služby  Porušenie č. 26 - konflikt záujmov  Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 
obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
tovary  Porušenie  č. 19  

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritériá na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií definované v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných 
podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s 
oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného 
uchádzača.  
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Typ kontroly 

IROP  
 Finančný 

limit   
Druh 

zákazky  Porušenie v zmysle MP CKO č. 5  Zistenia  
Štandardná 

ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  tovary  Porušenia č. 12 a č. 20  
Verejný obstarávateľ určil vo výzve na predkladanie ponúk rozdielne podmienky 
účasti osobného postavenia pre oslovené hospodárske subjekty, porušil tým princíp 
rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
tovary  Porušenia č. 1, č. 2 a č. 12  

Verejný obstarávateľ určil vo výzve na predkladanie ponúk rozdielne podmienky 
účasti osobného postavenia pre oslovené hospodárske subjekty, porušil tým princíp 
rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov. Verejný 
obstarávateľ nedostatočne preveril subjekty, ktoré mal v pláne osloviť a z verejne 
dostupných webových stránok spoločnosti je jasné, že ide o subjekty s prepojením 
majetkovej účasti.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  tovary  Porušenie č. 13   
Nedostatočne opísaný predmet zákazky - opis predmetu zákazky v súťažných 
podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. 
neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  služby  Porušenie 1   
Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie 
priameho rokovacieho konania nakoľko prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať 
informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt CKO.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
tovary   Porušenia č. 12 , č. 1 a č. 2  

Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v 
súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie  
ponúk. Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky, nesplnenie si povinnosti 
zaslať informáciu o zverejnení zákazky na osobitný mail CKO. Nedovolené 
rozdelenie predmetu zákazky.  
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Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
tovary   Porušenia č. 12 , č. 1 a č. 2  

Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v 
súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie 
ponúk. Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky, nesplnenie si povinnosti 
zaslať informáciu o zverejnení zákazky na osobitný mail CKO. Nedovolené 
rozdelenie predmetu zákazky.  

 
Typ kontroly 

IROP  
 Finančný 

limit   
Druh 

zákazky  Porušenie v zmysle MP CKO č. 5  Zistenia  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
tovary   Porušenie č. 12  

Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v 
súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie 
ponúk.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
tovary   Porušenie č. 12  a č. 20  

Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v 
súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie 
ponúk. Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania 
počas postupu zadávania zákazky.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  práce   Porušenie č. 1  
Nesprávne aplikovaný MP CKO č.14 tým, že zákazku prijímateľ zákazku posúdil v 
rámci limitov ako samostatnú a neposlal informáciu na zverejnenie na partnerskú  
dohodu, CKO  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
práce  Porušenie č. 12 a č. 13  

Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v 
súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie 
ponúk. Nedostatočne opísaný predmet zákazky - opis predmetu zákazky v 
súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. 
neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov.  
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Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
tovary   Porušenie č. 12  

Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v 
súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie 
ponúk.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  tovary   Porušenie č. 13  
Nedostatočne opísaný predmet zákazky - opis predmetu zákazky v súťažných 
podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. 
neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
služby   Porušenie č. 12  

Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v 
súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie 
ponúk.  

 
Typ kontroly 

IROP  
 Finančný 

limit   
Druh 

zákazky  Porušenie v zmysle MP CKO č. 5  Zistenia  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  

Porušenie č. 12 MP CKO č. 5, verzia 5 
záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 
predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo 
diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií 
na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o 
vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch (výška finančnej opravy 
nemôže byť znížená, nakoľko nebol predložený  
vyšší počet ponúk)  

Vo výzve na predloženie ponuky je uvedené v bode č. 15: „Celá ponuka, tiež doklady 
a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, v 
písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača a perom s nezmazateľným 
atramentom, pevne zviazané napr. v hrebeňovej väzbe“. Výzva bola zverejnená na 
webovom sídle prijímateľa a tiež zaslaná na CKO. V zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní „Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní 
sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom 
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí 
pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.“ RO pre 
IROP je názoru, že verejný obstarávateľ touto podmienkou porušil základné princípy 
VO v zmysle § 10 ods. 2 ZVO, a to princíp nediskriminácie a rovnakého 
zaobchádzania.  
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Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  

Porušenie č. 12 MP CKO č. 5, verzia 5 - 
záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 
predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo 
diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií 
na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o 
vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch (výška finančnej opravy 
nemôže byť znížená, nakoľko nebol predložený 
vyšší počet ponúk)  

Z predloženej dokumentácie bola na základe žiadosti o vysvetlenie/doplnenie 
dokumentácie od uchádzača doplnená príloha výzvy na predkladanie ponúk 
(konkrétne prílohy – výkresová časť zábradlie a statický posudok stavby). Uvedené 
prílohy zaslal verejný obstarávateľ dňa 05.12.2019 len uchádzačovi COMBIN Banská 
Štiavnica s.r.o. Ostatným uchádzačom (REKONBAU s.r.o.; Ľubomír Pelachy  LP – 
STAVmix; SimKor s.r.o.;) zaslal toto doplnenie o deň neskôr. RO pre IROP má za to, 
že verejný obstarávateľ pristupoval k uchádzačom rozdielne. RO pre IROP je názoru, 
že verejný obstarávateľ touto podmienkou porušil základné princípy VO v zmysle § 
10 ods. 2 ZVO, a to princíp nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.  
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Typ kontroly 
IROP  

 Finančný 
limit   

Druh 
zákazky  Porušenie v zmysle MP CKO č. 5  Zistenia  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  

Porušenie č. 1 MP CKO č. 5, verzia 5 -   
Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky - 
prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na 
osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk , ale zákazka nebola 
zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na 
webové sídlo prijímateľa nie je funkčný  

Verejný obstarávateľ doplnil prílohy výzvy v lehote na predkladanie ponúk a túto 
zmenu zaslal iba osloveným uchádzačom. Z dokumentácie predloženej na kontrolu 
VO absentuje dokumentácia preukazujúca zaslanie uvedenej zmeny na osobitný 
emailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk . Na uvedenom linku 
https://www.prencov.sk/aktualne-vyzvy-vo/  nie je možné overiť, či túto zmenu 
zverejnil aj na svojom webovom sídle. Z predloženej dokumentácie bola výzva 
zverejnená 22.11.2019 (PrintScreen), avšak na uvedenom linku sa už výzva 
nenachádza.  
 
V zmysle kapitoly 3 bod 3 MP CKO č. 14 „Výzva na predkladanie ponúk musí byť 
zverejnená na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle do 
31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k 
vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom v súlade 
so zmluvou o poskytnutí NFP alebo rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.“ RO pre 
IROP má za to, že verejný obstarávateľ porušil MP CKO č. 14 a zároveň aj Systém 
riadenia EŠIF. Na túto skutočnosť RO pre IROP prihliada ako keby výzva nebola 
zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
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Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  

Porušenie č. 28 MP CKO č. 5, verzia 7 - uzavretá 
zmluva,  

rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v  
rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou 

dokumentáciou alebo s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a 

prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.  

Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uviedol v bode 11. Lehoty na 
dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Lehota na 
dodanie predmetu obstarávania je 90 dní od podpisu zmluvy po schválení žiadosti 
o NFP. V podpísanej Zmluve o dielo s úspešným uchádzačom je uvedené v čl.4 Čas 
a miesto plnenia, 4.1 Termín realizácie diela: Termín začatia: do 30 dní od podpisu  
zmluvy; Termín ukončenia: do 90 dní od podpisu zmluvy. RO pre IROP upozorňuje, 
že súčasťou dokumentácie predloženej na kontrolu nie je príloha výzvy Návrh 
Zmluvy o dielo, preto RO pre IROP nevie overiť, či bola uzavretá Zmluva o dielo v 
súlade s prílohou výzvy. Avšak RO pre IROP má za to, že už samotná výzva je v 
rozpore s uzavretou Zmluvou o dielo.  

 
Typ kontroly 

IROP  
 Finančný 

limit   
Druh 

zákazky  Porušenie v zmysle MP CKO č. 5  Zistenia  
Štandardná 

ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  
nedá sa vykonať kontrola VO, nebola predložená 

kompletná dokumentácia z procesu VO  
V dokumentácii predloženej na kontrolu VO absentuje podpísaná Zmluva o dielo s 
úspešným uchádzačom. Bolo už verejné obstarávanie ukončené? RO pre IROP 
vykonáva pri ZsNH až štandardnú ex post kontrolu VO, t.j. po podpise Zmluvy.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  PHZ staršia ako 6 mesiacov  
Vysvetlenie: Určenie PHZ dňa 25.09.2019 a oslovil subjekty. Rozpočet je 
vypracovaný s dátumom 20.12.2018. Verejný obstarávateľ má PHZ v čase odoslania 
výzvy PHZ staršiu ako 6 mesiacov. RO pre IROP konštatuje porušenie § 6 ZVO.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  
rozpočet projektu vypracovaný neoprávnenou 

osobou  
Vysvetlenie: Projektant, ktorý vypracoval rozpočet nie je autorizovanou osobou  
(overené cez sksi a komarch a zrsr). Spracovateľ nemá v predmete činnosti 
oprávnenie na vypracovanie rozpočtu (www.zrsr.sk).  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  
nebola predložená kompletná dokumentácia z 

procesu VO  V dokumentácii chýba ČV ku konfliktu záujmov za osoby podieľajúcich sa na VO  
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Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  
nebola predložená kompletná dokumentácia z 

procesu VO  V dokumentácii absentuje Poverenie/Splnomocnenie osôb podieľajúcich sa na VO  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  
nebola predložená kompletná dokumentácia z 

procesu VO  V dokumentácii absentuje Príloha výzvy - Návrh Zmluvy o dielo  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  
nebola predložená kompletná dokumentácia z 

procesu VO  
V dokumentácii absentuje plán VO (dokumentácia predložená spolu s IZODom po  

15.06.2021)  
Štandardná 

ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  zmätočné informácie pre uchádzačov pri ZsNH  Vo výzve uvedené nad rámec - povinnosť zapisovania subjektov do rpvs (povinnosť až nad  
100 000). Pre uchádzačov môže byť táto informácia zmätočná  

Typ kontroly 
IROP  

 Finančný 
limit   

Druh 
zákazky  Porušenie v zmysle MP CKO č. 5  Zistenia  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  
dokumentácia predložená na kontrolu je 

nečitateľná  
Dokumentácia predložená na kontrolu je nečitateľná - Príloha č. 3 Výzvy - Výkaz výmer. RO 
pre IROP žiada doplnenie, nakoľko nie je možné overiť, či predložené cenové ponuky sú v 
súlade s výzvou a prílohami výzvy.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  
verejný obstarávateľ neoveril, či ponuky 

obsahovali požadované prílohy  

Uchádzač nepredložil v ponuke Prílohu č. 1 výzvy - Návrh na plnenie kritérií. Verejný 
obstarávateľ uvádza v prieskume trhu, že túto požiadavku splnil, avšak uchádzač nepredložil 
Návrh na plnenie kritérií, a teda nesplnil požiadavky verejného obstarávateľa na obsah 
ponuky a mal byť vylúčený. Vzhľadom na to, že jeho ponuka nebola víťazná, toto zistenie 
nemalo vplyv na priebeh a výsledok VO.  

Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  
nebola predložená kompletná dokumentácia z 

procesu VO  
Dokumentácia je neúplná - absentuje uzavretie zmluvného vzťahu ako výsledok VO.  
Verejný obstarávateľ nepožiadal úspešného uchádzača o zaslanie podpísanej Zmluvy o dielo. 
Požiadal ho iba o zaslanie Čestného vyhlásenia ku konfliktu záujmov.  
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Štandardná 
ex-post 
kontrola  

zákazka s 
nízkou 

hodnotou  
stavebné 

práce  
nebola predložená kompletná dokumentácia z 

procesu VO  
Krycí list rozpočtu k určeniu PHZ je bez podpisov a pečiatky autorizovanej osoby.  

 
 

Aktualizácia o zistenia z VLA 22-018 a z VLA 22-004 
Typ kontroly 

IROP  
 Finančný 

limit   
Druh 

zákazky  Porušenie v zmysle MP CKO č. 5  Zistenia  
 
 

Štandardná 
ex-post 
kontrola 

 
 

zákazka s 
nízkou 

hodnotou tovar Zistenie bez vplyvu na výsledok VO-finančná 
oprava v zmysle MP CKO č. 5 neudelená 

Verejným obstarávateľom vypracovaná Zápisnica a ani iný dokument neobsahuje 
záznam z vyhodnotenia predložených ponúk vo vzťahu k vyhodnoteniu požiadaviek 
na predmet zákazky.  
 
AS konštatuje, že verejný obstarávateľ porušil bod 15 kapitoly 3 Metodického 
pokynu CKO č. 14 – verzie 7 a bod 13 kapitoly 4.3.1 Príručky k procesu verejného 
obstarávania zadávanie zákaziek (verzia 3.2).  
 

 


