
 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 

+421-2-509-45110  matej.mikuska@minv.sk www.minv.sk 00151866 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                             

 - rozdeľovník - 

                                             

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka          Bratislava 

 SEP-IMRK1-2017/001259-002 Ing. M. Mikuška/45 110 21.07.2017 

 

 

Vec: Dôležité informácie ohľadom verejného obstarávania 

   

 

Vážené zástupkyne a zástupcovia miest a obcí,  

 

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje 

(ďalej len „SO pre OPĽZ“) si Vás z dôvodu efektívnej implementácie projektov dovoľuje 

upozorniť na dôsledné plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. z 

Príručky pre verejné obstarávanie. Pri procesoch verejného obstarávania je potrebné zohľadnenie 

časovej náročnosti procesov a kontrol pri obstarávaní zákaziek. (ďalej len „VO“). 

 

Podrobné informácie týkajúce sa  procesov VO v prípade projektov prioritnej osi č. 6 OP ĽZ a 

postupov kontroly sú uvedené v aktualizovanej Príručke pre verejné obstarávanie, verzia 2.1 

(platná od 20.6.2017) s prílohami zverejnenej na stránke SO v časti metodické dokumenty 

http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty.  

 

Zároveň je potrebné pri realizácii VO zohľadniť nasledovné usmernenia a upozornenie zverejnené 

v časti Metodické dokumenty na stránke Ministerstva vnútra SR:  

• Usmernenie SO č. 2 k spôsobu obstarávania produktov a služieb informačno-

komunikačných technológií a k zabezpečeniu otvorených systémov informačno-

komunikačných technológií vo VO; 

• Usmernenie SO č. 4 k Ex-ante posudzovaniu podlimitných zákaziek na uskutočnenie 

stavebných prác a k zaevidovaniu verejných obstarávaní do ITMS, na základe ktorého máte 

možnosť predložiť dokumentáciu z VO pred jeho vyhlásením alebo začatím na kontrolu 

na SO pre OPĽZ; 

• Upozornenie pre budúcich žiadateľov o nenávratný finančný príspevok vo vzťahu k 

obstarávaniu prác, tovarov a služieb zo dňa 9.2.2017, ktoré je zverejnené na web stránke 

Ministerstva vnútra SR na webovej stránke http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-

10&sprava=dolezite-upozornenie-pre-buducich-ziadatelov-ziadatelov-o-poskytnutie-nfp.  

 

 

SEKCIA EURÓPSKYCH PROGRAMOV MV SR 

 

Pribinova 2, 812 72  Bratislava 

 

mailto:matej.mikuska@minv.sk
http://www.minv.sk/
http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=dolezite-upozornenie-pre-buducich-ziadatelov-ziadatelov-o-poskytnutie-nfp
http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=dolezite-upozornenie-pre-buducich-ziadatelov-ziadatelov-o-poskytnutie-nfp


2 
 

Na základe „často kladených otázok“ týkajúcich sa VO si Vás dovoľujeme upozorniť na 

zosumarizované odpovede SO zverejnené k problematike VO. Predmetné informácie sú 

zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR na webovej stránke: http://www.minv.sk/?casto-

kladene-otazky-faq&sprava=casto-kladene-otazky-k-verejnemu-obstaravaniu   

 

Dôležitá informácia pre prijímateľov: 

 

V prípade otázok kontaktujte svojho projektového manažéra prípadne na e-mailovej adrese 

metodika.imrk@minv.sk. 

 

S pozdravom             

 v. r. 

______________________________ 

                   JUDr. Adela Danišková 

                                                             generálna riaditeľka sekcie 

 

 

 

 

Rozdeľovník: 

 

 

Dovoľujeme si požiadať prijímateľov na bezodkladné predloženie dokumentácie k 

ukončenému verejnému obstarávaniu (VO) v rámci projektov Prioritnej osi 6 (OP ĽZ) 

v súlade s riadiacou dokumentáciou.  

 
Dokumentáciu k VO  je možné predkladať aj jednotlivo.  
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