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Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Sekcia riadenia projektov 
Námestie slobody 6 
810 05 Bratislava 

 
Váš list/ zo dňa   Naše číslo  Vybavuje/linka    Miesto/dátum odoslania 

 
Vec 
Žiadosť o vykonanie finančnej kontroly verejného obstarávania  
 
Vážená pani generálna riaditeľka/Vážený pán generálny riaditeľ, 

 
na základe zaradenia predmetného projektu do zoznamu projektov Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra, si Vás dovoľujeme požiadať o vykonanie finančnej kontroly dokumentácie z 
verejného obstarávania. 

 
Informácie o projekte: 

Verejný obstarávateľ/ 
Obstarávateľ / Osoba podľa § 8 

Obec Nitrianska Blatnica 

Sídlo  Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica 

Názov projektu WIFI pre Teba v Nitianskej Blatnici 

Kód ITMS / Kód VO v ITMS 302021H511 / VO90425848 

Predmet zákazky 
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v 

rámci obce 

Fáza kontroly1 
 

kontrola po podpise zmluvy 

Predpokladaná hodnota zákazky v 
€ bez DPH 

12 500 € 

Druh postupu 
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. O 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

Kontaktná osoba  

(v predmetnej zákazke) 
Michal Toman, starosta obce 

 
S pozdravom 

           ...................................... 
              (Podpis) 
            Michal Toman 
              Starosta obce 

 
 
 

                                                           
1 Nehodiace sa odstráňte 
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Prílohy:  

Na vedomie: Sprostredkovateľský orgán OPII (ÚPPVII)2 
 

 
Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica IČO: 00310824 

 
Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie k verejnému obstarávaniu/ obstarávaniu zákazky na, 

ktorú sa ZVO nevzťahuje  predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného 
príspevku  

 
 

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko): Michal Toman, starosta obce ako štatutárny 
orgán/splnomocnený zástupca3 prijímateľa: obec Nitrianska Blatnica realizujúceho projekt s názvom: 
WIFI pre Teba v Nitianskej Blatnici, ITMS kód projektu4: 302021H511 týmto 

čestne vyhlasujem, 
 

- predložená dokumentácia/kópia dokumentácie z verejného obstarávania/obstarávania 
zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje je úplná, kompletná a súhlasí s originálom 
dokumentácie5 predloženej v rámci fázy pred vyhlásením VO/ pred začatím obstarávania 
zákazky na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje / pred podpisom zmluvy / po podpise zmluvy / 
pred podpisom dodatku / po podpise dodatku;6 

- predmetné verejné obstarávanie bolo zrealizované v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov;7 

- obstarávanie zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje bolo vykonané v súlade so Zmluvou 
o fungovaní EÚ, a to najmä v súlade s nasledovnými princípmi: voľný pohyb tovaru, právo 
usadenia, voľný pohyb služieb, zákaz diskriminácie, rovnaké zaobchádzanie, transparentnosť, 
proporcionalita, vzájomné uznávanie dokladov ako aj v súlade s princípom zákonnosti; 

- som si vedomý, že na základe predloženej dokumentácie riadiaci orgán rozhodne o 
pripustení/nepripustení výdavkov súvisiacich s predmetným verejným obstarávaním/ 
obstarávaním zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje do financovania, ako aj o možnej ex-ante 
korekcii, resp. o ďalších krokoch, ktoré budú potrebné na základe zistení poskytovateľa v 
rámci kontroly tejto dokumentácie. Toto vyhlásenie sa rovnako vzťahuje na dokumentáciu 
predloženú elektronicky v rámci ITMS2014+.  

 
Uvedené pravidlá sa rovnako vzťahujú aj na dopĺňanie dokumentácie. 

 
Príloha: Zoznam dokumentácie predkladanej na kontrolu 
 

Dokumentácia predložená v písomnej forme 
 Príloha č. 1 Príručky pre realizáciu verejného obstarávania: Žiadosť o vykonanie finančnej 

kontroly verejného obstarávania 

Dokumentácia predložená v elektronickej forme 

 

                                                           
2 Na vedomie SO OPII sa zasiela iba v prípade projektov prioritnej osi 7 OPII 
3 Nehodiace sa prečiarknuť 
4 Uviesť ak relevantné 
5 Nehodiace sa prečiarknuť 
6 Nehodiace sa prečiarknuť 
7 Prečiarknuť ak irelevantné – (platí pre kontrolu verejného obstarávania vo fáze “pred/po podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom”) 
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Dokumentácia predložená prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) 

 Cenová ponuka 

 Zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov formou referenčnej 
zmluvy 

 Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR) 

 Kópia výpisu z Obchodného registra SR 

 Výzva na cenovú ponuku 

 Príloha č. 9_výzvy - Technická špecifikácia (data sheet) 

 Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 Originál resp. overená kópia zmluvy vrátane príloh s dodávateľom 

 Ponuky predložené od všetkých uchádzačov 

 Doklad o odoslaní výzvy na súťaž 

 Zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov formou referenčnej 
zmluvy 

 Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR) 

 Kópia výpisu z Obchodného registra SR 

 
 
 
 
......................................                                                               ...................................................  
Dátum                           (Podpis)  

                           Michal Toman 
.......................................                     starosta obce   
Miesto 


