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Ministerstvo životného prostredia SR ako Poskytovateľ spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 

SR pre schválené projekty v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 

v programovom období 2014-2020 (ďalej len „MŽP SR“) informuje príjemcov 

spolufinancovania o potrebe úpravy celého procesu verejného obstarávania v zmysle účinného 

Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 4/2018 k ustanoveniu § 187 ods. 

7 ZVO Elektronická komunikácia a výmena informácií (ďalej aj „výkladové stanovisko“). 

Uvedené stanovisko je potrebné aplikovať či už pred vyhlásením zákazky alebo v priebehu 

danej zákazky, a to v prípade, že daná zákazka nebude ukončená k termínu účinnosti povinnej 

elektronickej komunikácie. Povinnosť elektronickej komunikácie je od 19. 10. 2018 nutné 

zabezpečiť v akomkoľvek postupe verejného obstarávania (nadlimitnom alebo podlimitnom) 

zadávanom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bez ohľadu na dátum jeho vyhlásenia. 

Verejný obstarávateľ identifikuje informačný systém, prostredníctvom ktorého postup 

verejného obstarávania realizuje, pričom zvolený informačný systém musí spĺňať podmienky 

podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Ďalej je potrebné postupovať podľa predmetného 

výkladového stanoviska, ktoré obsahuje podrobnejšie informácie a nachádza sa v prílohe tohto 

usmernenia. Postup predkladania dokumentácie z verejného obstarávania  týchto zákaziek 

na kontrolu MŽP SR bude prebiehať taktiež elektronicky. Príjemca v písomnej žiadosti 

o kontrolu identifikuje informačný systém, prostredníctvom ktorého postup verejného 

obstarávania realizuje a udelí MŽP SR prístupové práva v danom systéme pre kontrolu 

verejného obstarávania. Týmto nie je dotknutý postup v zmysle platne nastavených pravidiel 

v zmysle Príručky pre príjemcu spolufinancovania projektov LIFE zo štátneho rozpočtu 

v programovom období 2014-2020 pre ostatné zákazky a vyhotovovanie správ z kontroly. 

 

Príloha:  

Výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 4/2018 k ustanoveniu § 187 ods. 7 

ZVO Elektronická komunikácia a výmena informácií 

 


