
USMERNENIE PPA K 
OBSTARÁVANIAM

Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb 
financovaných z PRV 2014 – 2020

Aktualizácia č. 2  - účinná od 1.4.2019

Peter Pikula, PPA

apríl 2019



Určenie usmernenia

Obstarávania, na ktoré sa nevzťahuje zákon o 
verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z.z.)

• § 7 ZOV

• § 8 ods. 2 ZOV



Použiť správnu verziu Usmernenia

• Usmernenie PPA č. 7/2016

• Usmernenie PPA č. 8/2017 – účinnosť od 28.6.2017

• Usmernenie PPA č. 8/2017 – aktualizácia č.1 - účinnosť od 10.9.2018

• Usmernenie PPA č. 8/2017 – aktualizácia č.2 - účinnosť od 1.4.2019

Rozhoduje deň začatia obstarávania!

Usmernenie 
7/2016

Usmernenie 
8/2017

U 8/2017 -
aktualiz. 1 

28.6.2017 10.9.2018 1.4.2019

U 8/2017 -
aktualiz. 2 



Základné princípy obstarávania

• rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia 
uchádzačov, záujemcov, potenciálnych dodávateľov

• transparentnosť 

• vylúčenie Konfliktu záujmov (Usmernenie PPA č. 
10/2017)

• hospodárnosť, efektívnosť , účinnosť a účelnosť

• správnosť a pravdivosť dokumentácie

• princíp proporcionality



Predmet zákazky

• Opis predmetu zákazky
• Jasne vymedzený

• Nediskriminačný

• Podporujúci súťaž

• Spojenie a rozdelenie zákazky
• Zákaz účelového spojenia alebo rozdelenia

• Písomné odôvodnenie



Predpokladaná hodnota zákazky

• Rozhodujúca pre určenie spôsobu obstarávania

• Účelové určenie PHZ s cieľom vyhnúť sa postupu 
obstarávania - zakázané

• Prieskum trhu – najmenej traja dodávatelia

• Písomný záznam z prieskumu trhu – vzor 



Postup obstarávania podľa výšky PHZ

PHZ v eur Obstarávateľ MAS Obstarávateľ LEADER Obstarávateľ

Do 1 000 Postup podľa bodu 12.7 X X

1 000 – 3 000 
(najviac 5 ročne)

Postup podľa bodu 12.8 X X

1 000 – 3 000 
(viac ako 5 ročne)

Postup podľa bodu 12.9 a
článku 10

X X

Do 3 000 X Postup podľa článku 9 Postup podľa článku 9

3 000 – 15 000 Postup podľa bodu 12.9 a
článku 10

Postup podľa článku 10 Postup podľa článku 10

Nad 15 000 Postup podľa bodu 12.10 
a článku 11

Postup podľa článku 11 Postup podľa článku 11



Dokumentácia z obstarávania

• Obstarávateľ MAS a Obstarávateľ LEADER –
preloženie dokumentácie cez ITMS2014+

• Predloženie dokumentácie súčasne, nie po častiach

• Podpis štatutárneho orgánu

• Splnomocnená osoba – nemôže podpisovať určité 
dokumenty

• Používať odtlačok pečiatky

• Povinnosť archivovať jeden exemplár originálov až 
do skončenia doby udržateľnosti projektu



Dokumentácia z obstarávania

Osobitné zoznamy dokumentácie pre MAS

Postup obstarávania Kontrolný zoznam dokumentácie

Do 1 000 Príloha č. 12

Od 1 000 do 3 000 Príloha č. 13

Od 3 000 do 15 000 Príloha č. 14

Nad 15 000 Príloha č. 15



Dokumentácia z obstarávania

• Dokument v určitej lehote (napr. nie starší ako 3 
mesiace)

• Dokument pred nejakou skutočnosťou (napr. pred 
uzavretím zmluvy)

• Dokument po nejakej skutočnosti (napr. po 
vyhodnotení ponúk)

Rozhodujúci je deň vyhotovenia dokumentu, nie 
deň úradného overenia fotokópie



Obstarávanie MAS do 1 000 eur

• Neobmedzený počet obstarávaní
• Prieskum trhu
• Určenie PHZ
• Priame oslovenie záujemcu – aspoň jedného
• Odplatu za plnenie vyššiu ako 1 000 eur PPA 

neakceptuje
• Čestné vyhlásenie - konflikt záujmov
• Zmluva nie je povinná
• Iné dokumenty preukazujúci obchodný vzťah (objednávky, 

faktúry, cestovné lístky, poštovné, pokladničný doklad, ...)

• Kontrolný zoznam dokumentácie – príloha č. 12



Obstarávanie MAS od 1 000 do 3 000 eur

• Najviac 5 krát ročne (na každé ďalšie postup od 3 000 do 15 
000 eur)

• Prieskum trhu

• Určenie PHZ

• Priame oslovenie záujemcu – aspoň jedného

• Odplatu za plnenie vyššiu ako 3 000 eur PPA neakceptuje

• Čestné vyhlásenie  - konflikt záujmov

• Zmluva nie je povinná

• Iné dokumenty preukazujúci obchodný vzťah (objednávky, 
faktúry,...)

• Kontrolný zoznam dokumentácie – príloha č. 13



Obstarávanie MAS od 3 000 do 15 000 eur

• Prieskum trhu
• Určenie PHZ
• Priame oslovenie záujemcu – aspoň jedného
• Písomné odôvodnenie výberu víťazného uchádzača
• Odplatu za plnenie vyššiu ako 15 000 eur PPA 

neakceptuje
• Zmluva je povinná (povinné náležitosti zmluvy + postup 

pred uzavretím zmluvy)
• Čestné vyhlásenia (obstarávateľ, uchádzač, 

splnomocnená osoba)
• Kontrolný zoznam dokumentácie – príloha č. 14



Obstarávanie MAS nad 15 000 eur

• Prieskum trhu

• Určenie PHZ

• Spôsob oslovenia záujemcov:
• Priame oslovenie záujemcov

• aspoň troch záujemcov

• výlučne poštou – doporučenou zásielkou

• najmenej 15 pracovných dní na doručenie ponuky

• Zverejnenie oznámenia na predkladanie ponúk
• v denníku s celoslovenskou pôsobnosťou

• na webovom sídle PPA (postup a podmienky určí Metodický 
pokyn, ktorý bude zverejnený na www.apa.sk )

http://www.apa.sk/


Obstarávanie MAS nad 15 000 eur

Lehota na predkladanie ponúk
• najmenej 25 pracovných dní pre zverejnení

• najmenej 15 pracovných dní pri priamom oslovení

• predĺženie lehoty na predkladanie ponúk



Obstarávanie MAS nad 15 000 eur

Predpísané náležitosti dokumentov
• Výzva na predkladanie ponúk - vzor

• Súťažné podklady

• Ponuka

• Referencie

• Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - vzor

• Zmluva o plnení zákazky

• Čestné vyhlásenia - vzor



Obstarávanie MAS nad 15 000 eur

Hodnotiace kritériá 
• Objektívne, nediskriminačné

• Ak je viac kritérií, určiť ich váhu

• Cena  - váha najmenej 80 %

Komisia pre vyhodnotenie ponúk
• Dokument o zriadení komisie

• Menovacie dekréty členov komisie (čestné vyhlásenie členov 
komisie)



Obstarávanie MAS nad 15 000 eur

Hodnotenie ponúk
• Vykonáva komisia

1) otvorí obálky s ponukami

2) posúdi kompletnosť ponúk

3) vyhodnotí ponuky z pohľadu hodnotiacich kritérií

4) určí poradie uchádzačov

5) spíše zápisnicu z vyhodnotenia ponúk



Obstarávanie MAS nad 15 000 eur

Zmluva o plnení zákazky je povinná 
• postup pred uzavretím zmluvy

• Výpis z registra trestov
• Povinne zverejňovaná zmluva
• Preverenia zapísania do registra partnerov verejného sektora

• povinné náležitosti zmluvy
 Víťazný uchádzač neuzatvorí zmluvu

• Oslovenie druhého (ďalšieho) uchádzača v poradí – obmedzenie do výšky 
ceny víťazného uchádzača

• Nové obstarávanie (lehota na zdokumentovania obstarávania podľa zmluvy)

 Víťazný uchádzač odstúpi od zmluvy
• Nové obstarávanie (lehota na doručenie dokumentov z obstarávania podľa 

zmluvy)



Obstarávanie MAS nad 15 000 eur

• Kontrolný zoznam dokumentácie – príloha č. 15



Porovnanie postupov obstarávania

Do 1 000 eur 1 000 – 3 000 eur 3 000 – 15 000 eur Nad 15 000 eur

Obmedzený počet Nie 5 ročne Nie Nie 

Prieskum trhu Áno Áno Áno Áno

Určenie PHZ Áno Áno Áno Áno

Oslovenie záujemcov Priamo (1) Priamo (1) Priamo (1) Priamo (3) + 

zverejnenie

Počet uchádzačov 1 1 1 3 ponuky

Hodnotenie ponúk 

(kritériá)

Nie Nie Nie Áno (komisia, 

zápisnica)

Odôvodnenie 

víťazného uchádzača

Nie Nie Áno Áno

Povinné uzavretie 

zmluvy

Nie Nie Áno Áno

Iný dokument 

namiesto zmluvy

Áno Áno Nie Nie

Zoznam dokumentov Príloha č. 12 Príloha č. 13 Príloha č. 14 Príloha č. 15



Predchádzajme nejasnostiam

Otázky zasielajte na leader@land.gov.sk

mailto:leader@land.gov.sk


Ďakujem za pozornosť


