Usmernenie pre prijímateľov k zadávaniu zákaziek podľa zákona 345/2018 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán/Národný orgán (ďalej len „RO/NO) sa
rozhodlo v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona 345/2018 Z. z. (účinný od 01.01.2019) tiež známym ako
„veľká novela“ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súvislosti s množstvom otázok zo strany
prijímateľov (verejných obstarávateľov/obstarávateľov) (ďalej len „prijímatelia“) vydať usmernenie k postupu
zadávaniu zákaziek.

Prijímatelia sú pri zadávaní zákaziek a realizácii verejného obstarávania povinní dodržiavať zákon 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „ZVO“). Z uvedeného vyplýva, že prijímatelia sú povinní dodržiavať aj
tzv. neskoršie verzie zákona – novely. Uvedená povinnosť je zadefinovaná aj v Príručke k procesu verejného
obstarávania verzia 1.1, ktorá je v účinnosti od 06.06.2018. Zároveň sú prijímatelia povinní postupovať pri
zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle predmetnej príručky. V prípadoch kedy obstarávanie tovarov,
prác alebo služieb nepodlieha postupom definovaným v ZVO, sú prijímatelia povinní postupovať v súlade
s príslušnými ustanoveniami uvedenými v príručke a v iných záväzných dokumentoch, na ktoré príručka
odkazuje. RO/NO dáva do pozornosti prijímateľom, že postup zadávania zákaziek podľa ZVO je pre prijímateľa
záväznou vyššou právnou normou. Príručka platná pre daný operačný program, ktorá vychádza zo Systému
riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „SR EŠIF“) a z Metodických pokynov (ďalej
len „MP CKO“), Metodických výkladov a Komentárov k SR EŠIF, vydávaných Centrálnym koordinačným orgánom
špecifikuje ďalšie povinnosti prijímateľa. Upozorňujeme, že MP CKO majú záväzný charakter v celom rozsahu, ak
v jeho texte nie je pri konkrétnom ustanovení uvedené inak.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dáva prijímateľom do pozornosti nové finančné
limity vydané Úradom pre verejné obstarávanie, ktoré sú v platnosti od 01.01.2019. Dokument je voľne
dostupný na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodickeusmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=1926

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dáva prijímateľom do pozornosti aj Metodické
usmernenie vydané Úradom pre verejné obstarávanie týkajúce sa pravidiel a postupov zadávania
podlimitných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných verejným obstarávateľom
(platné od 01.01.2019). Dokument je voľne dostupný na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=1927

