
                                                   

 

Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán 

 
Oblasť realizácie projektu 

 
Nedostatok 

 
Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ  porušil § 10 ods. 2 ZVO,  keď nedovolene rozdelil zákazku   

(verejný obstarávateľ a obstarávateľ, musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp 
nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 
hospodárnosti a efektívnosti) 
 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ  porušil § 23 ZVO, keď nezabezpečil proces VO tak, aby v procese VO nedošlo ku 
konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp 
transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania 
 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ  porušil § 53 ods. 9 písm. e) ZVO, keď Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časti „Kritériá“,  
neobsahovala poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti 
ponuky 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ  porušil § 51 ods. 1 ZVO, keď zriadil Komisiu na vyhodnocovanie podmienok účasti a 
vyhodnocovanie ponúk tak, že Komisia bola síce zložená z minimálneho počtu 3 členov, ale len dvaja mali 
právo hodnotiť ponuky  

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ porušil s § 48 ZVO, keď skrátil lehotu na vysvetlenie informácií potrebných na 
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom 
na 3 PD, keď ZVO stanovuje lehotu 6 dní. 
 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ  porušil § 64 ods. 1 písm. b) ZVO, keď v profile nezverejnil všetky ponuky, ktoré boli 
predložené v lehote na predkladanie ponúk 

 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ  porušil § 39 ZVO, keď že SP obsahovali informáciu o 
možnosti predloženia JED na preukázanie splnenia podmienok účasti ,avšak Oznámenie o vyhlásení VO 
túto možnosť neuvádza. 
 



                                                   

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ  porušil  § 32  ZVO, keď neidentifikoval nepreukázanie splnenia podmienok účasti 

osobného postavenia uchádzačom, ktorého Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov spoločnosti 

nezahŕňal Výpis z registra trestov právnickej osoby ako doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti 

týkajúcich sa osobného postavenia. 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ  porušil  § 6 ods. 1 ZVO, keď  nesprávne určil PHZ: 
 
-  použil pri výpočte PHZ nesprávnu cenu jednej ponuky (do PHZ bola započítaná suma s DPH od 
spoločnosti t. j. PHZ nebola stanovená v súlade § 6 ods. 1 ZVO. 
 
- vo Výzve na predloženie ponuky zo dňa 02. 07. 2020 uviedol PHZ s DPH čím porušil § 6 ods. 1 ZVO. 
  
- určil PHZ podľa výšky rozpočtovej položky schválenej ŽoNFP 
 
Uvedené zistenia nemali vplyv na zvolený postup VO, t. j. verejný obstarávateľ aj napriek nesprávne 
stanovej PHZ určil správne zákazku podľa finančného limitu ako zákazku s nízkou hodnotou. 
 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ  porušil  § 40 ods. 13 písm. a) ZVO, keď bezodkladne nezaslal výsledok a nezverejnil 

informáciu o vyhodnotení ponúk na svojom profile ÚVO 

 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ porušil   § 55 ods. 2 ZVO, keď bezodkladne nezaslal výsledok vyhodnotenia ponúk 
a nezverejnil informáciu o vyhodnotení ponúk na svojom profile ÚVO 
 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ porušil  § 64 ods. 1 písm. b) ZVO, keď nezverejnil zápisnicu zo splnenia podmienok 
účasti bezodkladne po podpísaní zmluvy o dielo 
 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ porušil  § 117 ods. 6 ZVO, keď nezverejnil súhrnnú správu o ZsNH v profile 
 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ porušil  § 10 ods. 10 ZVO, keď nezverejnil súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými 
cenami vyššími ako 1 000 EUR v profile  
 



                                                   

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ porušil  § 42 ZVO, keď stanovil presný opis predmetu a požiadavky na technické 
vlastnosti predmetu zákazky s uvedením konkrétnych značiek 
 

Verejné obstarávanie nepostupoval v súlade s § 55 ods. 1 ZVO, keď nepožiadal uchádzačov, ktorí sa v rámci vyhodnotenia ponúk 
umiestnili na druhom a treťom mieste o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti  
 

Verejné obstarávanie verejný obstarávateľ  nepostupoval v zmysle Príručky  pre VO –  časť 2.2.1.3  Zákazky s nízkymi 
hodnotami podľa § 117 ZVO, nakoľko  Záznam z prieskumu trhu neobsahoval spôsob overenia oprávnenia 
záujemcov dodávať predmet plnenia 

 


