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obstarávania v rámci Programu Bohunice

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Národná agentúra pre Program Bohunice (ďalej
ako „NA“) vydáva toto usmernenie pre Prijímateľa za účelom stanovenia pravidiel a postupov, ktoré
sa aplikujú v prípade zrušenia vyhláseného verejného obstarávania (ďalej ako „VO“) a v prípade
opätovného vyhlásenia VO po jeho zrušení. Toto usmernenie sa vydáva za účelom doplnenia
Usmernenia č. 1 pre Prijímateľa o pravidlách kontroly verejného obstarávania v rámci Programu
Bohunice.
Článok 2
Zrušenie VO
1. Ak do ukončenia procesu realizácie VO (do podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom) dôjde zo
strany Prijímateľa a/alebo NA, k zisteniu/am, ktoré by malo/i alebo mohlo/i mať vplyv na výsledok
VO, resp. k zisteniu porušenia postupov zo strany Prijímateľa v procesoch VO definovaných riadiacou
dokumentáciou, je povinnosťou toho, kto túto skutočnosť zistil, písomne informovať o tom druhú
stranu bez zbytočného odkladu.
Na základe zistenia takýchto skutočností môže NA odporučiť Prijímateľovi zrušenie procesu VO a to:
a) buď priamo, písomným vyjadrením k zistenej skutočnosti v listinnej podobe, alebo
b) v rámci výkonu kontroly procesu VO prostredníctvom Správy/Čiastkovej správy, resp. Návrhu
správy/čiastkovej správy z kontroly.
2. V prípade, že sa Prijímateľ rozhodne VO zrušiť, či už na základe odporúčania NA, oznámenia Úradu
pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“) alebo na základe vlastného rozhodnutia, je Prijímateľ
povinný vykonať všetky relevantné kroky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä:
bezodkladne informovať všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu
zadávania zákazky, alebo jej časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný predmet zákazky. Prijímateľ v oznámení o výsledku VO uvedie, či zadávanie
zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia. Po zrušení VO je Prijímateľ povinný bezodkladne
oznámiť túto skutočnosť NA s odôvodnením zrušenia VO a informáciou o návrhu ďalšieho postupu
(napríklad návrh na opätovné vyhlásenie VO, zrušenie projektu a iné). Prijímateľ je taktiež povinný na
žiadosť NA poskytnúť NA i ďalšie doplňujúce informácie, ktoré viedli k zrušeniu procesu VO. NA má
právo vyjadriť sa k ďalšiemu postupu navrhnutému zo strany Prijímateľa.
Článok 3
Opätovné vyhlásenie VO
1. Prijímateľ pred opätovným vyhlásením VO, postupuje v súlade s postupmi, ktoré sú uvedené
najmä v článku 4 usmernenia č. 1 o pravidlách kontroly verejného obstarávania v rámci Programu
Bohunice (resp. v usmernení, ktoré ho nahradí). V prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek, pre
ktoré Prijímateľ opätovne vyhlási verejné obstarávanie, pričom príslušná dokumentácia už bola
predmetom ex-ante kontroly ÚVO (s pozitívnym stanoviskom) pred vyhlásením pôvodného
verejného obstarávania, Prijímateľ požiada NA o ex-ante kontrolu dokumentácie bez
predchádzajúceho ex-ante posúdenia dokumentácie zo strany ÚVO. Národná agentúra posúdi
predloženú dokumentáciu. V prípade, ak pri posudzovaní predloženej dokumentácie NA zistí, že
zmeny dokumentácie by mohli mať vplyv na zmenu stanoviska ÚVO, informuje Prijímateľa o potrebe
vykonania opätovného ex-ante posúdenia zo strany ÚVO v lehote 7 pracovných dní od doručenia
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kompletnej dokumentácie NA. Prijímateľ je povinný predložiť NA dokumentáciu vždy v jej aktuálnej
verzii (tzn. po akýchkoľvek zmenách/úpravách v dokumentácii) a zároveň je povinný oboznámiť NA s
každým stanoviskom ÚVO z ex-ante posúdenia. V prípade, že NA písomne upovedomí Prijímateľa
o potrebe opätovného ex-ante posúdenia zo strany ÚVO, informáciu o výsledku opätovného ex-ante
posúdenia dokumentácie z jej strany oznámi Prijímateľovi až po doručení súhlasného stanoviska zo
strany ÚVO. Opätovne vyhlásiť VO je Prijímateľ oprávnený až po získaní súhlasného stanoviska NA
k opätovnému vyhláseniu VO.
2. Pri kontrole VO sa postupuje v súlade s Usmernením č. 1 pre Prijímateľa o pravidlách kontroly
verejného obstarávania v rámci Programu Bohunice.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Toto usmernenie je určené pre Prijímateľa v rámci Programu Bohunice.
2. Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom 29.10.2018.

