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PRÍLOHA

ODPORÚČANÝ POSTUP ZÁKLADNÝCH KROKOV
pri realizácii „obranno-bezpečnostných výnimiek“
(zákazky s prvkom utajenia)
1.

Odôvodnenie potreby

2.

Analýza režimu obstarávania zákazky – výnimku je možné uplatniť len ak neexistujú menej rušivé
opatrenia.
Použitie výnimky z aplikácie pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní musí byť založené na identifikácii základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky a zhodnotení potreby špecifických opatrení spočívajúcich v použití tzv. priameho zadania bez aplikácie pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní. Je zakázané, aby výnimky boli použité účelovo s cieľom vyhnúť sa transparentným a súťažným
postupom zadávania zákazky bez objektívnych dôvodov (viď. kľúčový rozsudok Súdneho dvora EÚ vo
veci C – 187/16).

3.

Odôvodnenie, preukázanie oprávnenosti použitia výnimky (preukázať, že konkrétne prijaté opatrenie
je nevyhnutné a objektívne zodpovedajúce ochrane identifikovaných základných bezpečnostných záujmov
Slovenskej republiky) a jej podloženie relevantnou dokumentáciou. Predmetná výnimka sa musí vykladať reštriktívne - zužujúco (viď. ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ, napr. rozsudky Súdneho dvora
EÚ: C-57/94, C-385/02, C-20/01 a C-394/02).

4.

Stanovenie požiadaviek na spôsobilosť a dôveryhodnosť dodávateľov (nastavenie vhodných podmienok postupu zadávania zákazky ako aj zmluvných podmienok) a určenie potrebných (vyžadovaných)
dokladov.

5.

Zistenie - overenie možností trhu (počet oprávnených hospodárskych subjektov). V prípade existencie
jediného dodávateľa musí verejný obstarávateľ / obstarávateľ / osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá z dôvodu použitia výnimky nepostupuje podľa zákona podľa zákona o verejnom obstarávaní, túto skutočnosť písomne zdôvodniť / doložiť relevantným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť.

6.

Zistenie ceny obvyklej na trhu – povinnosť aj v prípadoch, kedy zadávanie zákaziek na dodanie tovarov,
stavebných prác alebo služieb nespadá pod zákon o verejnom obstarávaní, postupovať pri ich obstarávaní
v súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ a o. i. dodržiavať aj princíp zákonnosti a zásadu riadneho finančného riadenia, resp. zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

7.

Preukázanie nákupu „hodnoty za peniaze“ – napr. rokovanie o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach. Predloženie potrebných (vyžadovaných) dokladov.
Vyhotovenie Zápisnice z rokovaní. Overenie možného konfliktu záujmov a preukázanie jeho overenia.

8.

Overenie zápisu v registri partnerov verejného sektora (ak je to v zmysle protischránkového zákona
relevantné).

9.

Uzatvorenie zmluvy resp. rámcovej dohody tak, aby bola rozčlenená na časť verejnú a utajovanú.

10.

Zaslanie verejnej časti povinne zverejňovanej zmluvy / rámcovej dohody na jej zverejnenie v centrálnom registri zmlúv (resp. zverejnenie na webovom sídle povinnej osoby) v súlade so zákonom o slobode informácií.

*V prípade zákaziek financovaných EŠIF sa postupuje aj podľa pravidiel a pokynov Centrálneho koordinačného orgánu, riadiacich orgánov.

Nevyhnutnosťou je kontrola súladu finančnej operácie s právom SR a EÚ. Vykonanie kontroly v zmysle
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (v prípade subjektov, ktoré sú povinné postupovať v zmysle tohto zákona).
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