
DOHODA 
 
 

medzi 
 
 

Úradom pre verejné obstarávanie 
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, Slovak Republic;  

Identifikačné číslo: 31797903  
Štatutárny orgán: JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM,  

predseda Úradu pre verejné obstarávanie 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Č. účtu 
 

ďalej označovaný ako “predkladateľ projektu” 
 
 
a 
 
 

Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
2, rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, Paris, France 

  Zastúpenou p. Marcos Bonturi, riaditeľom Riaditeľstva pre správu vecí verejných, a 
p. Rosarii Coleman, vedúcou Divízie pre manažment rizikového kapitálu, Odbor programov 

rozpočtu a finančného manažérstva,Výkonné riaditeľstvo  
ďalej označovaný ako “OECD” 

 
ďalej označované jednotlivo ako “zmluvná strana” a spoločne ako “zmluvné strany” 

 
 
 

o implementácii projektu “Zodpovedné verejné obstarávanie” 
financovaného z Programu finančného mechanizmu EHP, číslo 

programu: PA16, názov: Dobré spravovanie  
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULA: 
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Predkladateľ projektu predložil žiadosť o projekt v rámci výzvy na predkladanie 
žiadostí o projekty, vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky, ako správcom 
programu pre program č. PA16, Dobré spravovanie (ďalej označovaný ako „správca 
programu“). Žiadosť o projekt bola správcom programu schválená a projekt bol 
zaregistrovaný pod č. GGCPP003. 

 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO: 

 

Článok 1 Rozsah a ciele 

1. Táto dohoda (ďalej označovaná ako „dohoda“) definuje práva a povinnosti 
zmluvných strán v súvislosti s realizáciou projektu pod názvom “Zodpovedné 
verejné obstarávanie” (ďalej označovaný ako “projekt). 

 
2. Účelom tejto dohody je stanoviť podmienky, za ktorých predkladateľ projektu 

poskytne OECD finančné zdroje (ďalej označované ako „podiel zo sumy 
projektového grantu“) na vykonanie činností opísaných v prílohe č. 1.  

 
3. Správca programu a predkladateľ projektu sú pri realizácii projektu povinní 

dodržiavať právny rámec Finančného mechanizmu EHP na roky 2014-2021.  
 

4. Zmluvné strany súhlasia, že práva a povinnosti OECD vyplývajúce z tejto dohody 
sa vykladajú ako práva a povinnosti zohľadňujúce skutočnosť, že podliehajú 
právnym rámcom OECD. Nič, čo je v tejto dohode uvedené, nemožno vykladať 
spôsobom, ktorý by porušoval príslušný právny rámec OECD alebo jej pravidlá a 
postupy. Najmä žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať ako potvrdenie 
zo strany OECD toho, že OECD sa riadi Finančnými mechanizmami EHP 2014-
2021 alebo že tieto sú pre OECD záväzné.  

 
5. Všetky prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade rozporov 

medzi prílohami a touto dohodou je rozhodujúce znenie tejto dohody.  
 

Článok 2 – Nadobudnutie účinnosti a trvanie  

1. Táto dohoda nadobúda platnosť po poslednom podpise zmluvných strán a po prijatí 
príspevku Rozpočtovým výborom OECD, podľa toho, ktorá z týchto skutočností 
nastane ako posledná. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dátume 
zverejnenia jej slovenskej verzie v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky. 
O dátume zverejnenia tejto dohody v Centrálnom registri zmlúv je predkladateľ 
projektu povinný OECD informovať. Ak táto dohoda nenadobudne účinnosť do 
troch mesiacov od jej podpísania, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť 
od povinností, ktoré pre ňu z tejto dohody vyplývajú, a to písomným oznámením 
zaslaným druhej zmluvnej strane.  
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2. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v anglickom a slovenskom jazyku. 

V Centrálnom registri zmlúv sa zverejňuje len jej slovenská verzia. Obe verzie sú 
rovnocenné. V prípade akýchkoľvek sporov vo veci výkladu jej ustanovení je 
rozhodujúce anglické znenie. 
 

Článok 3 – Hlavné úlohy a zodpovednosti strán 

1. Zmluvné strany prijmú všetky vhodné a potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť 
plnenie povinností a dosiahnutie cieľov vyplývajúcich z tejto dohody, vrátane 
bezodkladnej vzájomnej výmeny informácií relevantných pre realizáciu tejto 
dohody alebo vzájomných stretnutí, ktoré môžu byť v naliehavých prípadoch 
zvolané aj v krátkom termíne.  
 

2. Zmluvné strany si plnia svoje záväzky efektívne, transparente a s odbornou 
starostlivosťou. Navzájom sa informujú o všetkých skutočnostiach dôležitých pre 
komplexnú realizáciu aktivít, ktoré majú byť vykonané. Vo všetkých veciach konajú 
v dobrej viere a vždy v záujme projektu.  
 

3. Zmluvné strany zabezpečia, aby projekt realizovali kvalifikovaní pracovníci, ktorí 
sú povinní vykonávať svoju činnosť na najvyššej profesionálnej úrovni. Počas 
realizácie projektu podľa tejto dohody musia pracovníci a subjekty, ktorých zmluvná 
strana najme, dodržiavať predpisy, ktoré sa na túto stranu vzťahujú. 
 

4. Ak sa kedykoľvek počas plnenia tejto dohody pracovníci jednej zo zmluvných strán 
na požiadanie druhej zmluvnej strany nachádzajú v priestoroch druhej zmluvnej 
strany alebo na inom mieste v krajine druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana 
zabezpečí, aby jej priestory a zariadenia spĺňali všetky požiadavky predpisov a 
štandardov v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, ktoré sa 
na ňu priamo vzťahujú. Zmluvné strany prijmú všetky potrebné preventívne 
opatrenia na zabránenie vzniku akýchkoľvek zranení osôb alebo škôd na majetku 
druhej zmluvnej strany v súvislosti s realizáciou projektu.  
 

5. S cieľom zabezpečiť operatívnu zodpovednosť za realizáciu projektu, ako aj 
výmenu informácií, dokumentov a materiálov medzi zmluvnými stranami, zmluvné 
strany sa dohodli na kontaktných osobách uvedených v prílohe č. 4. 
 

Článok 4 – Povinnosti predkladateľa projektu 

1. Predkladateľ projektu je voči správcovi programu zodpovedný za úspešnú realizáciu 
projektu. Predkladateľ projektu zodpovedá za plnenie povinností a úloh, ktoré mu z 
tejto dohody vyplývajú. 
 
 

2. Predkladateľ projektu sa, okrem iného, zaväzuje: 
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a) bezodkladne OECD informovať o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by mohli 
negatívne ovplyvniť riadnu a včasnú realizáciu ktorejkoľvek z aktivít projektu 
spadajúcich do zodpovednosti OECD, ako aj o akejkoľvek udalosti, ktorá by 
mohla viesť k dočasnému či úplnému ukončeniu projektu alebo k akejkoľvek 
inej odchýlke od projektu; 

b) poskytnúť OECD prístup ku všetkým dostupným dokumentom, údajom a 
informáciám, ktorými disponuje a ktoré môžu byť pre OECD potrebné alebo 
užitočné v záujme plnenia jej povinností vyplývajúcich z tejto dohody; v 
prípadoch, kedy také dokumenty, údaje a informácie nie sú v angličtine, 
zabezpečí na požiadanie OECD ich anglický preklad, ak je taká požiadavka 
primeraná. Strany si navzájom prekonzultujú potrebu prekladu a dohodnú sa 
na tom, ktoré dokumenty musia byť do angličtiny preložené; 

c) previesť na účet určený OECD všetky splatné platby v stanovených lehotách 
splatnosti; 

d) zabezpečiť, aby bola OECD bezodkladne poskytnutá všetka asistencia, ktorú 
by OECD mohla požadovať na účely plnenia svojich úloh. 

Článok 5 – Povinnosti OECD  

1. OECD zodpovedá za výkon aktivít a plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z tejto dohody 
a z prílohy č. 1. 
 

2. Popri vyššie uvedených povinnostiach je OECD povinná: 
 

a) bezodkladne informovať predkladateľa projektu o relevantných 
okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť správnosť, včasnosť a úplnosť 
plnenia jeho povinností; 

b) uchovávať všetky podkladové dokumenty k projektu, vrátane vzniknutých 
nákladov, v súlade s bežnými postupmi OECD na účely auditu (interný a 
externý audit OECD); 

c) účinne spolupracovať pri propagácii cieľov, aktivít a výsledkov projektu 
prostredníctvom realizácie komunikačných aktivít uvedených v prílohe č. 1;  

d) spravovať podiel zo sumy projektového grantu, ktorú dostane na základe 
tejto dohody, v súlade s Finančnými predpismi OECD a inými relevantnými 
pravidlami, politikami a postupmi. 

Článok 6 – Rozpočet projektu a oprávnenosť výdavkov 

1. Zmluvné strany súhlasia, že podiel zo sumy projektového grantu, ktorá je poskytnutá 
OECD na základe tejto dohody, sa môže použiť len na úhradu skutočne vyvolaných 
oprávnených nákladov, ktoré sú podrobne uvedené v odseku 5 tohto článku. 
 

2. Podrobný rozpočet projektu, podiel OECD z tohto rozpočtu, ako aj rozdelenie 
rozpočtových prostriedkov medzi nákladové kategórie v rámci OECD, sú stanovené 
v prílohe č. 2. 
 

3. OECD sa zaväzuje použiť podiel zo sumy projektového grantu len na úhradu 
oprávnených výdavkov vo výške a v rozsahu podľa tejto dohody a v súlade s 
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finančnými predpismi OECD, ako aj inými relevantnými pravidlami, politikami a 
postupmi. 
 

4. Podiel zo sumy projektového grantu poskytnutý v prospech OECD je vo výške      
750 000,00 eur. V prípade, že výdavky sú nižšie, než prvotný podiel OECD z 
rozpočtu, OECD by si mala nárokovať len úhradu skutočne vzniknutých nákladov. 
Ak výdavky presiahnu prvotný podiel OECD z rozpočtu, OECD by si od 
predkladateľa projektu nemala nárokovať žiadne dodatočné finančné zdroje; 
príspevok OECD bude obmedzený sumou 750 000,00 eur. 
 

5. Kategórie oprávnených výdavkov OECD, ktoré budú financované na základe tejto 
dohody, sú tieto: 

 personálne náklady 
 súvisiace režijné náklady 
 poplatky expertom 
 náklady misie 
 podujatia/konferencie 
 rôzne náklady (vrátane nákladov na publikácie) 
 poplatok za mobilný pracovný priestor 
 grantový administratívny poplatok (5.3%) 

 
6. Nepriame náklady (grantový administratívny poplatok OECD) sa uplatnia pri 

paušálnej sadzbe stanovenej v súlade s Finančnými predpismi OECD a inými 
relevantnými pravidlami a politikami. Nepriame náklady OECD v rámci tohto 
projektu sú 39 750 eur. 
 

7. Zmluvné strany sa dohodli uplatňovať si výdavky z podielu zo sumy projektového 
grantu len od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2023. Výdavkové obdobie je 
možné v prípade potreby predĺžiť, najviac však do 30. apríla 2024, pričom tento 
dátum je posledným dátumom oprávnenosti výdavkov (ďalej označované ako 
„obdobie oprávnenosti”). 
 

Článok 7 – Finančný manažment and ustanovenie o platbách 

1. Podiel zo sumy projektového grantu sa OECD vyplatí formou zálohovej platby, 
priebežných platieb a konečnej platby podľa finančného harmonogramu 
stanoveného v prílohe č. 3. Predkladateľ projektu prevedie na bankový účet OECD 
uvedený v odseku 6 tohto článku príslušnú sumu zálohy, priebežné platby a 
vyplatenie konečného zostatku do 30 kalendárnych dní od pripísania platieb na 
bankový účet predkladateľa projektu.  
 

2. Zálohová platba predstavuje 20% (dvadsať percent) celkovej sumy uvedenej v 
prílohe č. 2 (Rozpočet). Predkladateľ projektu po prijatí zálohovej platby pripraví a 
do 30 kalendárnych dní odošle správcovi programu žiadosť o mimoriadnu platbu 
pre OECD. 
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3. Priebežná platba uvedená vo faktúre sa prevedie po potvrdení skutočnosti, že 

minimálne 50% predchádzajúcej platby bolo minutých. 
  

4. Konečná platba sa vykoná po predložení záverečnej finančnej správy podľa článku 
9.2, spolu so záverečnou žiadosťou o platbu správcom programu.  

  
5. Faktúry sa predkladajú predkladateľovi projektu spolu s finančnou správou. 

Finančná správa sa poskytuje v štandardnom formáte správ OECD, ktorý je 
podpísaný riaditeľstvom príslušného riaditeľstva OECD a vedúcim účtovníctva 
OECD.  
 

6. Platby v prospech OECD sa poukazujú na bankový účet OECD vedený v eurách na 
toto bankové spojenie:  

  

Bank: 
Beneficiary:  
Account: 
BLZ:   
SWIFT/BIC: 
IBAN:  
Address: 

JP Morgan, AG, Frankfurt, Germany 
OECD 
6161603441 
50110800 
CHASDEFX 
DE95501108006161603441 
Taunus Turm 
Taunustor 1 
60310 Frankfurt am Main, Germany 

  

7. Platby sa považujú za vykonané v deň ich pripísania na účet OECD. 

Článok 8 – Preukazovanie výdavkov 

1. Náklady vzniknuté OECD musia byť zdokladované potvrdenými faktúrami alebo 
účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty v súlade s finančnými 
predpismi OECD a ostatnými relevantnými pravidlami, politikami a postupmi. 
 

2. Podkladové dokumenty opodstatňujúce vzniknuté náklady uchováva OECD v 
súlade s bežnými postupmi OECD na účely auditu (interný a externý audit OECD). 
 

3. Finančné správy prikladané k faktúram uvedeným v článku 7, podpísané riaditeľom 
príslušného riaditeľstva OECD a hlavným účtovníkom OECD, potvrdzujúce 
skutočnosť, že uvedené výdavky boli vynaložené v súlade so zásadami 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a s pravidlami uvedenými v tejto dohode, 
ako aj to, že finančné údaje uvedené v správach sú v súlade s finančnými záznamami 
OECD, sa považujú za dostatočné preukázanie vzniknutých nákladov. 
 

4. Nepriame náklady (grantový administratívny poplatok OECD) nárokované v 
žiadosti pri paušálnej sadzbe nemusia byť podložené účtovnými dokladmi. 

5. Predkladateľ projektu môže požadovať dodatočné informácie a potrebnú súčinnosť 
počas skúmania priebežných správ o projekte alebo záverečnej správy o projekte v 
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rozsahu, ktorý sa týka výstupov projektu realizovaných OECD v príslušnom období 
vykazovania. Informácie požadované predkladateľom projektu musia byť primerané 
a relevantné. OECD vynaloží všetko primerané úsilie, aby informácie, ktoré má k 
dispozícii, poskytla do 15 pracovných dní. Ustanovenia tohto článku nemožno 
použiť na vyžadovanie dodatočných informácií ani na vykonanie dokladovej 
kontroly, verifikácie alebo auditu.  
 

Článok 9 – Správy 

1. Počas realizácie projektu OECD predkladá predkladateľovi projektu priebežné 
správy o projekte a priebežné finančné správy za minimálne šesťmesačné obdobie, 
ktoré zahŕňajú vykonané aktivity a skutočne vzniknuté náklady. Tieto správy budú 
predkladané do troch mesiacov od konca obdobia, za ktoré sú vypracované. OECD 
týmito správami potvrdí, že prostriedky boli použité v súlade s touto dohodou. 
 

2. OECD predloží záverečnú správu o projekte, vrátane záverečnej finančnej správy, 
do 90 dní od ukončenia projektu. 

Článok 10 – Audity 

1. Výdavky budú zaznamenané na účtoch OECD, ktoré podliehajú postupom interného 
a externého auditu v súlade so štandardnými ustanoveniami OECD o audite. 
 

2. Ak správa z auditu vypracovaná externým audítorom OECD a predložená Výboru 
pre audit OECD obsahuje zistenia týkajúce sa aktivít uskutočnených podľa tejto 
dohody, kópia relevantných častí správy z auditu, spolu s poznámkami OECD k nim, 
sa poskytne predkladateľovi projektu v rámci limitov stanovených pravidlami a 
postupmi OECD. 
 

Článok 11 – Obstarávanie  

Obstarávanie tovarov alebo služieb zo strany OECD musí byť v súlade s predpismi OECD 
pre obstarávanie, vrátane prípadných medzinárodných súťažných konaní. 

Článok 12 – Konflikt záujmov 

Zmluvné strany prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, 
ktorá by mohla spochybniť nestranné a objektívne plnenie tejto dohody, alebo takúto 
situáciu ukončiť. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických 
záujmov, politickej alebo štátnej príslušnosti, rodinných vzťahov či emocionálnych väzieb, 
ako aj iných relevantných prepojení alebo zdieľaných záujmov. 

Článok 13 – Práva duševného vlastníctva 

1. S cieľom vylúčiť pochybnosti, majetkom predkladateľa projektu zostávajú tieto 
materiály: 
a. Stratégia pre podporu používania MEAT kritérií na Slovensku, v súvislosti 
s ktorými OECD poskytne usmernenie podľa tejto dohody; 
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b. Obsah a dizajn vyhradeného webového sídla, v súvislosti s ktorým bude 
OECD poskytovať svoju spätnú väzbu podľa tejto dohody. 
 

2. Podľa štandardnej politiky OECD uplatňovanej pri všetkých podobných projektoch 
sú všetky ostatné výstupy uvedené v prílohe 1, ktoré vypracovala OECD v rámci 
činností financovaných podľa tejto dohody („výstupy projektu“), a to v akejkoľvek 
forme, výlučným vlastníctvom OECD. 
 

3. S výhradou práv tretích strán a tiež podľa pravidiel a politík OECD týkajúcich sa 
klasifikácie a odtajnenia dokumentov, udeľuje OECD prijímateľovi a správcovi 
programu nevýhradné právo na: 
 
a) kopírovať, používať a distribuovať na nekomerčné účely konečnú verziu 
výstupov projektu; a 
b)  vytvoriť stiahnuteľné verzie výstupov projektu, ktoré budú dostupné z jeho 
webového sídla; a 
c) preložiť finálnu verziu výstupov projektu do slovenského jazyka za 
nasledujúcich podmienok: 

a. Ku všetkým prekladom musí byť pripojené toto vyhlásenie:  
Tento preklad nie je dielom OECD a nemal by sa považovať za oficiálny preklad 
OECD. Za kvalitu prekladu a jeho súlad s pôvodnou jazykovou verziou diela 
zodpovedá výlučne autor alebo autori prekladu. V prípade akéhokoľvek rozporu 
medzi pôvodným dielom a prekladom sa za platný považuje iba text pôvodného 
diela. 

b. na preklade nesmie byť uvedené logo OECD; 
c. predkladateľ projektu zodpovedá za to, že vždy, kedy to bude 

potrebné, získa od tretích strán povolenie použiť v preklade ich umelecký materiál 
(t. j. fotografie) včlenený do výstupov, autorské práva ku ktorému sú uvedené na 
stránke autorskej tiráže, pričom zabezpečí, aby boli v preklade uvedené všetky 
potrebné informácie o držiteľoch autorských práv. Všetky súvisiace náklady znáša 
predkladateľ projektu. 

 
4. Vo všetkých prípadoch, pokiaľ OECD nedá iný pokyn, predkladateľ projektu a 

správca programu potvrdia, že vlastníkom výstupov projektu je OECD.  

Článok 14 – Nezrovnalosti, podvody, korupcia alebo iná nezákonná činnosť 

Zmluvné strany príjmu opatrenia na prevenciu, odhaľovanie a korekciu nezrovnalostí, 
podvodu, korupcie a inej nezákonnej činnosti počas realizácie projektu. Ak sa v 
akomkoľvek štádiu jedna zo zmluvných strán dozvie alebo nadobudne podozrenie, že došlo 
k nezrovnalosti, podvodu, korupcii alebo inej nezákonnej činnosti, predmetnú záležitosť 
bezodkladne vyšetrí a ak vyšetrovanie preukáže, že došlo k nezrovnalosti, informuje druhú 
zmluvnú stranu, pričom príjme všetky primerané opatrenia v súlade so svojimi pravidlami 
a politikami, s cieľom zabezpečiť, aby stav nepretrvával a aby opätovne nenastal. 

Článok 15 – Ukončenie dohody 
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1. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvného vzťahu založeného touto dohodou, 
nastane: 
 

a) keď si zmluvné strany riadne a včas splnia všetky svoje záväzky 
vyplývajúce z tejto dohody, 

b) vzájomným písomným súhlasom oboch zmluvných strán. 
 

2. Predkladateľ projektu má právo, po konzultácii s OECD, dohodu vypovedať: 
a) ak OECD poruší svoje zmluvné povinnosti spôsobom, ktorý bráni realizácii 

projektu, 
b) ak OECD neplní alebo úmyselne poruší zmluvné záväzky,  
c) v prípade, že plnenie dohody nie je možné z objektívnych dôvodov, ktoré 

nastali na strane OECD. 

3. Ukončenie dohody je účinné odo dňa doručenia oznámenia o ukončení dohody OECD. 

Na požiadanie správcu programu si môže predkladateľ projektu nárokovať preplatenie celej 
sumy podielu na projektovom grante alebo jej časti, ak bola použitá spôsobom, ktorý nie je 
v súlade s ustanoveniami tejto dohody.  
 
4. V prípade ukončenia dohody z dôvodov iných, než dôvody uvedené v článku 15 ods. 2 
písm. a) a b), predkladateľ projektu uhradí akékoľvek náklady, ktoré OECD vznikli alebo 
ku ktorým sa neodvolateľne OECD zaviazala až do dátumu účinnosti vypovedania dohody, 
avšak len za predpokladu, že také náklady sú v súlade s touto dohodou. 
 
5. Článok 15 ods. 4 sa neuplatní v prípade, ak sa OECD vedome podieľala na podvode, 
korupcii alebo inej nezákonnej činnosti. 

Článok 16 - Postúpenie 

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto dohody bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany. 
 

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že každé postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto 
dohody je podmienené predchádzajúcim súhlasom správcu programu. 
 

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody takisto prechádzajú na právnych 
nástupcov dotknutej zmluvnej strany. 

Článok 17 – Zmeny a doplnenia 

Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody, vrátane jej príloh, si vyžadujú vzájomný 
súhlas zmluvných strán, pričom musia mať formu písomných dodatkov k dohode.  

Článok18 – Oddeliteľnosť ustanovení 

 
1. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody (alebo jeho časť) je neplatné, nezákonné alebo 

nevykonateľné, považuje sa toto ustanovenie alebo jeho časť v požadovanom rozsahu 



 10 

za súčasť dohody a platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení dohody tým nie je 
dotknutá.   
 

2. Ak sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody (alebo jeho časť) je nezákonné, 
neplatné alebo nevykonateľné, zmluvné strany budú v dobrej viere rokovať s cieľom 
zmeniť dotknuté ustanovenie tak, aby bolo po jeho zmene zákonné, platné a 
vykonateľné a aby v maximálne možnej miere napĺňalo pôvodný zámer zmluvných 
strán. 

Článok 19 – Oznámenia a jazyk 

1. Všetky oznámenia a iná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje 
písomnou formou a zasiela sa kontaktným osobám uvedeným v prílohe č. 4. 
 

2. Jazykom rozhodným pre vykonávanie tejto dohody je angličtina. Všetky dokumenty 
a iné druhy komunikácie, ktoré rámec tejto dohody predpokladá, sú v angličtine. 
 

3. Zmluvné strany sú povinné informovať sa navzájom v písomnej/elektronickej forme 
o akýchkoľvek zmenách údajov uvedených v tejto dohode alebo prílohách k nej a o 
zmenách kontaktných osôb. 
 

4. Zmluvné strany doručujú akékoľvek dokumenty kontaktným osobám uvedeným v 
odseku 1 tohto článku. Dokument podľa predchádzajúcej vety sa považuje za 
doručený, ak je odosielateľovi vrátený z dôvodu, že adresát zásielku neprevzal. 
 

5. Pokiaľ kontext nevyžaduje iný účel, akýkoľvek odkaz v tejto dohode na akýkoľvek 
dokument znamená odkaz na tento dokument a zmeny a doplnenia dohody.  
 

Článok 20 – Rozhodné právo a riešenie sporov 

1. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie, ktoré by tomu odporovalo, sa táto dohoda 
riadi výlučne podmienkami v nej uvedenými. Nebude sa uplatňovať žiadna iná 
dohoda, pravidlo alebo predpis. 
 

2. V prípade sporu medzi predkladateľom projektu a OECD sa obe zmluvné strany 
zaväzujú riešiť ho vzájomnou dohodou alebo zmierom. 
 

Článok 21 – Výsady a imunity 

Nič, čo je v tejto dohode uvedené, sa nevykladá ako vzdanie sa výsad a imunít, ktoré OECD 
požíva ako medzinárodná organizácia. 

 

Článok 22 – Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvný vzťah založený touto dohodou nemá povahu dodávateľsko-
odberateľského vzťahu. 
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2. Zmluvné strany sú si vedomé, že neexistuje právny nárok na získanie podielu na 

grante za realizáciu projektu, ktorý presahuje sumu vedenú článku 6 ods. 4. 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu riadne a pozorne prečítali, rozumejú jej 
obsahu a právnym účinkom, že ich úmysel vyjadrený v tejto dohode je slobodný, že 
túto dohodu neuzatvárajú pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
že ich zmluvná voľnosť nie je nijak obmedzená, že ich zmluvné úkony sú dostatočne 
jasné, presné a zrozumiteľné a že osoby, ktoré túto dohodu podpisujú, sú  riadne 
oprávnené k jej podpisu a  na znak svojho súhlasu s touto dohodou pripájajú svoje 
podpisy. 

 

 

 
 

za predkladateľa projektu   za OECD 

Podpísané v Bratislave dňa ………….. Podpísané v Paríži dňa ……………. 

 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM p. Marco Bonturi 
predseda riaditeľ 
Úrad pre verejné obstarávanie   Riaditeľstvo pre správu vecí verejných 

 
 
 

                                                                        p. Rosarii Coleman 
                                                                        vedúca Divízie pre manažment rizikového    

kapitálu 
Odbor programov, rozpočtu a finančného 
manažmentu 
Výkonné riaditeľstvo 
 

Prílohy: 

 Príloha č. 1 – Výstupy projektu; 
 Príloha č. 2 – Návrh rozpočtu; 
 Príloha č. 3 – Finančný rozvrh; 
 Príloha č. 4 – Kontaktné osoby projektu  
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Príloha č. 1 – Detailný opis projektu  

  

1.1 Východiská a kontext: 

Zákon č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, novelizovaný zákonom č. 345/2018 
Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019, upravuje slovenský system verejného 
obstarávania. V súlade s európskymi smernicami z roku 2014 poskytuje rámec, 
ktorý umožňuje strategickejší prístup k verejnému obstarávaniu.  

Hoci sa možnosti posilniť kúpnu silu verejného obstarávania rozšírili, slovenskí 
verejní obstarávatelia sa pri zadávaní verejných zákaziek stále väčšinou spoliehajú 
na kritérium najnižšej ceny (Úrad verejného obstarávania Slovenskej republiky, 
2018). Toto jednorozmerné kritérium bráni verejným obstarávateľom pri 
dosahovaní širších cieľov politiky v oblasti verejného obstarávania a pri 
zohľadňovaní iných rozmerov pri nákupe tovaru, prác alebo služieb. Obmedzené 
používanie kritérií, ktoré zohľadňujú iné dimenzie než cenu, taktiež bránia 
verejnému sektoru hľadať inovatívne riešenia, ktoré by mohol poskytnúť trh. 

Napríklad v roku 2016 slovenskí verejní obstarávatelia a ďalšie subjekty zapojené 
do verejného obstarávania vykonali 3 899 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 
zákazky 4 384 542 EUR. Z nich bola najnižšia cena ako jediné kritérium pre 
vyhodnotenie ponúk aplikované v 80% prípadoch. 

1.2 Ciele projektu 

Cieľom projektu je prispieť k efektívnejšiemu systému verejného obstarávania na 
Slovensku, najmä prostredníctvom posilnenia uplatňovania princípu „hodnota za 
peniaze“, vrátane ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (MEAT) v postupoch 
obstarávania. Predkladateľom projektu je Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) 
Slovenska. 

OECD bude prispievať k trom hlavným aktivitám: 

1. Príprava analýz a stratégie, 
2. Tvorba usmernení a štandardizovaných vzorov, 
3. Budovanie kapacít a zvyšovanie informovanosti o strategickej 

implementácii projektu 

 

OECD posúdi súčasnú situáciu, poradí sa s hlavnými zúčastnenými stranami, 
pripraví analytické rámce a poskytne politické odporúčania založené na normách 
OECD a medzinárodných osvedčených postupoch. OECD sa bude osobitne 
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zameriavať na prípravné trhové konzultácie a analýzy súčasného stavu používania 
kritérií MEAT na Slovensku. 

 

Aktivity OECD budú zahŕňať činnosti zamerané na budovanie kapacítna 
dosiahnutie udržateľnej a dlhodobej transformácie. 

1.3 Aktivity a výstupy 
 
Nasledujúce činnosti a výstupy podrobne popisujú, za čo bude zodpovedať OECD. 

Zvyšovanie efektívnosti verejného obstarávania na Slovensku – výstupy OECD 

Zložka projektu Opis Aktivity Výstupy 

1) Zhodnotenie 
uplatňovania 
kritérií MEAT 
na Slovensku a 
podpora pre 
vymedzenie 
ďalších krokov  

OECD a) vykoná analýzu 
súčasného prostredia a 
použitia kritérií MEAT na 
Slovensku. 

Táto analýza bude zameraná 
na týchto päť kľúčových 
oblastí: 

1. Štatistická analýza 
kritérií MEAT na 
Slovensku. 

2. Analýza rizikových 
oblastí v postupoch 
verejného obstarávania pri 
použití kritérií MEAT. 

3. Analýza prístupu 
ÚVO ku kritériám MEAT 
so zameraním na výskum už 
uverejnených metód a 
usmernení. 

4. Analýza problémov 
verejných obstarávateľov 
pri použití kritérií MEAT. 

Pre výstup a): 

• vykoná výskum pre prípravu 
štatistickej tabuľky s použitím 
nasledovnej typológie:  

o veľkosť verejného 
obstarávateľa; 

o  druh predmetu 
zákazky; 

o  typ použitého 
postupu; 

o  použitie kritérií 
MEAT v doprave a 
zdravotníctve 

• bude šíriť a analyzovať 
nadobudnuté štatistiky; vykoná 
misie na zisťovanie 
skutočností  

• vykoná výskum s cieľom 
pripraviť dotazníky na analýzu 
rizikových oblastí v postupoch 
obstarávania a na analýzu 
postupov a výziev 
obstarávateľov pri použití 
kritérií MEAT; vykoná 
vyhodnotenie poskytnutých 
odpovedí na  dotazníky a ich 
analýzu; vykoná misie na 
zisťovanie skutočností 

a) Správa o používaní 
kritérií MEAT na 
Slovensku s 
odporúčaniami na 
zvýšenie jeho využívania v 
systéme obstarávania 
Slovenskej republiky 
(vrátane vypracovania 
Akčného plánu na 
implementáciu 
odporúčaní) 

b) Technické poradenstvo 
a usmernenie týkajúce sa 
výstupov vypracovaných 
predkladateľom projektu, 
najmä „Stratégie na 
podporu využívania 
kritérií MEAT“ a 
nasledujúce konkrétne 
dimenzie: 

o Cieľové skupiny, 
ktoré môžu viac 
využívať kritéria 
MEAT 

o Kategórie 
obstarávania, ktoré 
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Zvyšovanie efektívnosti verejného obstarávania na Slovensku – výstupy OECD 

Zložka projektu Opis Aktivity Výstupy 

5. Analýza príkladov 
dobrej praxe s využitím 
kritérií MEAT na Slovensku 
a v zahraničí. 

 

Analýza sa bude tiež opierať 
o medzinárodné osvedčené 
postupy a úspešné 
skúsenosti členských krajín 
OECD pri používaní kritérií 
MEAT. Tieto postupy a 
skúsenosti musia zohľadniť 
kontext Slovenska a odrážať 
zistenia a odporúčania. 

OECD bude konzultovať so 
zainteresovanými stranami 
za účelom 
získaniainformácii a 
názorov na súčasné postupy 
a rámec v Slovenskej 
republike. 

 

OECD bude b) podporovať 
Slovenskú republiku pri 
definovaní „Stratégie na 
podporu využívania kritérií 
MEAT“. 

• preskúma a analyzuje 
existujúce usmernenia ÚVO za 
účelom preskúmania 
súťažných podkladov ,v 
ktorých boli použité kritérií 
MEAT 

• vypracuje návrh kapitol správy 
o „používaní kritérií MEAT na 
Slovensku“ 

• na základe výsledkov procesu 
preskúmania poskytne analýzu 
existujúcich postupov 
týkajúcich sa používania 
kritérií, stratégií, politík a 
programov MEAT a navrhne 
podrobné odporúčania 

• vypracuje akčný plán v rámci 
preskúmania na implementáciu 
odporúčaní (po konzultácii s 
predkladateľom projektu) 

Pre výstup b): 

• poskytne technické 
poradenstvo a usmernenia 
týkajúce sa výstupov 
vypracovaných 
predkladateľom projektu, 
najmä v súvislosti so 
„Stratégiou na podporu 
využívania kritérií MEAT“ a 
tieto konkrétne dimenzie: 

o cieľové skupiny, 
ktoré môžu viac 
využívať kritérií 
MEAT 

o kategórie 
obstarávania, ktoré 
môžu byť predmetom 
zvýšeného 
využívania kritérií 
MEAT. 

môžu byť 
predmetom 
zvýšeného 
využívania kritérií 
MEAT 

o identifikácia 
príkladov dobrej 
praxe v Slovenskej 
republike 

o návrh tréningového 
plánu 

o identifikácia tém 
pre ďalšiu 
metodologickú 
podporu 
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Zvyšovanie efektívnosti verejného obstarávania na Slovensku – výstupy OECD 

Zložka projektu Opis Aktivity Výstupy 

o identifikácia 
príkladov dobrej 
praxe v Slovenskej 
republike 

o návrh tréningového 
plánu 

o Identifikácia tém pre 
ďalšiu metodologickú 
podporu 

2) Podpora pre 
implementáciu 
účinných 
postupov 
týkajúcich sa 
kritérií MEAT 

OECD vypracuje 
usmernenia, praktické 
nástroje a šablóny, ktoré 
budú podporovať 
poradenskú úlohu 
predkladateľa projektu  

Táto podpora sa bude 
osobitne zameriavať na a) 
trhové konzultácie, b) 
spôsob, ako operatizovať 
používanie kritérií MEAT a 
c) ako ju použiť na podporu 
širších politických cieľov 

Pre výstup a): 

• vypracuje usmernenia o vplyve 
trhových konzultácií s cieľom 
vymedziť vhodné kritériá 
MEAT v súlade s kapacitami 
trhu 

• poskytne praktické 
poradenstvo v nasledujúcich 
rozmeroch: 
o ako definovať rozsah 

trhových konzultácií 
o ako zapojiť trh; 
o ako dokumentovať 

analýzu z konzultácií s  
trhom 

o súvisiace povinnosti 
verejných obstarávateľov 

Pre výstup b): 

• vypracovanie podrobných 
usmernení o používaní kritérií 
MEAT so zameraním na: 

o identifikáciu 
čiastkových kritérií 

o definícia váhy 
každého čiastkového 
kritéria 

o výber vhodného 
bodovacieho vzorca 

a) Usmernenia, šablóny a 
metodika na podporu 
konzultácií s trhom na 
vymedzenie kritérií MEAT 

b) Usmernenia, šablóny a 
metodika na 
prevádzkovanie 
využívania kritérií MEAT 

c) Usmernenia, šablóny a 
metodika na kombinovanie 
používania kritérií MEAT 
a podpory širších cieľov 
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Zvyšovanie efektívnosti verejného obstarávania na Slovensku – výstupy OECD 

Zložka projektu Opis Aktivity Výstupy 

o Alternatívy pre 
posilnenie dôležitosti 
vybraného kritéria 

Pre výstup c): 

• Vypracovanie podrobných 
usmernení o tom, ako 
skombinovať používanie 
kritérií MEAT s podporou 
širších cieľov (napr. 
ekologické verejné 
obstarávanie, sociálne aspekty 
a inovácie) 

3) Budovanie 
kapacít a 
zvyšovanie 
informovanosti o 
strategickej 
realizácii 
projektu 

OECD bude podporovať a) 
budovanie personálnych 
kapacít v oblasti verejného 
obstarávania na Slovensku; 
b) bude podporovať 
predkladateľa projektu pri 
organizovaní 
medzinárodného podujatia; 
c) prispievať k tlačovým 
konferenciám a vytvoreniu 
špecializovaného webového 
sídlaa d) zvýši 
informovanosť o tejto téme 
na dvoch medzinárodných 
konferenciách v priebehu 
projektu 

 

 

Pre výstup a): 

• Uskutočňovať semináre s 
verejnými obstarávateľmi 
rôznej veľkosti, verejnými 
obstarávateľmi z odvetvia 
dopravy a zdravotníctva a s 
novinármi 

• Navrhne semináre a pripraví 
materiály pre workshopy 
podľa publika 

• Podľa potreby identifikuje a 
zapojí rovnocenné inštitúcie. 

 
Pre výstup b): 
 
• Poskytne technické 

poradenstvo v oblasti rozvoja 
medzinárodného podujatia 

• Identifikuje medzinárodných 
rečníkov pre pokrytie témy 
zahraničných príkladov dobrej 
praxe 

• Zúčastní sa podujatia 
 
Pre výstup c): 

 Zúčastní sa na tlačových 
konferenciách 

a) 32 workshopov s 
rôznymi zainteresovanými 
stranami na témy kritérií 
MEAT, ako integrovať 
širšie ciele do kritérií 
MEAT a ako využiť trhové 
konzultácie s cieľom 
navrhnúť kritériá MEAT 

b) 1 medzinárodné 
podujatie v Slovenskej 
republike (OECD 
zabezpečí prezentácie a 
panelové diskusie) 

c) 2 tlačové konferencie a 
písomná spätná väzba o 
štruktúre a obsahu 
vyhradeného webového 
sídla 

d)  

Diskusie o kritériách 
MEAT na dvoch 
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Zvyšovanie efektívnosti verejného obstarávania na Slovensku – výstupy OECD 

Zložka projektu Opis Aktivity Výstupy 

 Poskytne poradenstvo a 
odporúčania týkajúce sa 
vytvorenia špecializovaného 
webového sídla 
predkladateľovi projektu na 
propagáciu projektu vrátane 
nástrojov týkajúcich sa 
dizajnu a pútavého 
užívateľského rozhrania. 

 
Pre výstup d): 

 Zahrnie diskusie na tému do 
konferencií OECD 

 Identifikuje medzinárodných 
rečníkov pokrývajúcich 
osvedčené postupy 

konferenciách 
organizovaných OECD 

 
 

1.4 Indikatívny harmonogram komponentov projektu 
Obdobie realizácie tohto projektu sa očakáva v trvaní 48 mesiacov. Poradie jeho 
jednotlivých komponentov je uvedené v tabuľke (indikatívny harmonogram). 
 

Tabuľka č. 1: Indikatívny harmonogram (po 6-mesačných úsekoch od začiatku 
projektu) 

Komponent projektu  1 6 12 18 24 30 36 42 48 

1. Zhodnotenie uplatňovania kritérií MEAT na 
Slovensku a podpora pre vymedzenie ďalších krokov 

         

2. Podpora pre implementáciu účinných postupov 
týkajúcich sa kritérií MEAT 

         

3. Budovanie kapacít a zvyšovanie informovanosti o 
strategickej realizácii projektu 

         

 

Vzhľadom na počet workshopov, ktoré sú plánované počas obdobia vykonávania projektu, 
sa v nasledujúcej tabuľke uvádzajú ďalšie podrobnosti o ich rozvrhu (orientačná tabuľka). 
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Tabuľka č. 2: Indikatívny rozvrh wokshopov v rámci projektu 
 
Workshops - 
audience 

Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 

Kľúčoví VO 1 2 3 3 
Strední VO 1 2 2 3 
Malí VO 1 2 2 3 
Vybrané 
segmenty 

  2 3 

Médiá   1 1 

VO – verejní obstarávatelia 
 
1.5 Riziká 

S realizáciou projektu je spojených niekoľko rizík, k identifikácii a zmiereniu ktorých 
OECD spolu so svojimi partnermi prijme príslušné kroky. Viď nižšie uvedenú tabuľku č. 3 
s informáciami o vonkajších rizikách. 

 

Table 3: Analýza vonkajších rizík a opatrenia na ich zmiernenie 

Riziko Zmiernenie 

Politická zmena a 
nedostatočná politická 
podpora, čo môže 
spôsobiť prípadné 
meškania v prijímaní 
rozhodnutí, meškania 
odborných vstupov 
stratu schopnosti 
mobilizovať 
zainteresované strany 
a prekonať odpor voči 
zmene  

• Zameranie na odbornú činnosť realizovanú s aktívnym 
zapojením úradníkov 

• Včasná identifikácia aktivít, ktoré si vyžadujú politickú 
podporu 

• Čo možno najskôr po parlamentných voľbách (ktoré sa 
budú konať na jar 2020), bude predkladateľ projektu 
komunikovať dôležitosť podpory realizácie projektu zo 
strany všetkých ustanovených predstaviteľov vlády. 
Pravidelná komunikácia o aktivitách v rámci projektu 
a ich pokroku, pričom sa zdôrazní ich pozitívny dosah 
na dôveryhodnosť štátnych inštitúcií a slovenských 
občanov 

Negatívne mediálne 
pokrytie aktivít a 
zamýšľaných reforiem 

• Pravidelná komunikácia o aktivitách projektu a ich 
pokroku, zdôrazňujúc ich pozitívny dosah na 
slovenských občanov – zapojenie mimovládnych 
organizáci – medzinárodné podujatie, tlačová 
konferencia 
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• Úzka spolupráca s ÚVO pri zabezpečení 
konzistentnosti posolstiev komunikovaných verejnosti 
cez médiá 

• Zapojenie médií a mimovládnych organizácií do 
programu budovania kapacít a iniciatív na zvyšovanie 
povedomia 

Obmedzená absorpčná 
kapacita verejných 
obstarávateľov 
vzhľadom na rozsah 
projektu a 
kapacitné/časové 
obmedzenia 

• Včasné zapojenie zainteresovaných strán 
• Jasné plánovanie aktivít a očakávaných vstupov 
• Vypracovanie plánu realizácie, ktorý bude presahovať 

obdobie trvania projektu 

Obmedzená 
spolupráca zo strany 
relevantných 
ministerstiev a iných 
verejných orgánov 
(neúčinná mobilizácia 
kľúčových 
pracovníkov, omeškané 
odborné vstupy) 

• Včasná identifikácia kľúčových partnerov 
• Priame zapojenie predstavitľov ÚVO do všetkých 

aktivít 
• Podpora pre ÚVO pri kontaktovaní a zapojení 

príslušných inštitúcií a predstaviteľov  
• Včasná komunikácia o plánovaní projektu 
• Zapájanie prostredníctvom technických pracovných 

skupín 
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Príloha č. 2 – Návrh rozpočtu 
 

Zlepšovanie verejného obstarávania v Slovenskej republike - FMO 
projekt 

  
  
    

Kategória 

Celkové 
odhadované 
náklady 

  EUR 
  

Personálne náklady 
                    
505,870  

  
Súvisiace režijné náklady (kancelárske priestory, IT, 
atď.) 

                      
66,233  

  

Experti - odmeny  
                      
42,000  

  

Náklady na misie (zamestnanci OECD + experti) 
                      
45,750  

  

Podujatia/konferencie 
                      
12,936  

  
Ostatné priame náklady (MWS, tlač, publikácie, 
dizajn, atď.) 

                      
37,461  

  

OECD Grant Administration Charge (5.3%)  
                      
39,750  

  
    

CELKOVÉ NÁKLADY 
                    
750,000  

    
  
Poznámka: akékoľvek prečerpanie jednej rozpočtovej linky môže byť 
kompenzované nedočerpaním inej rozpočtovej linky za predpokladu 
dodržania celkového rozpočtu 
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Príloha č. 3 – Finančný harmonogram 

 

 Míľník 

Približný 
datum 

splatnosti 
Suma % 

Zálohová 
platba 

Po podpísaní dohody 

Q4 2019 
predbežne    

19. decembra 

€ 150,000.00 20% 

1. priebežná 
platba 

Po doručení priebežnej správy 
pokrývajúcej výdavky od decembra 
2019 do júla 2020 

Q3 2020 
predbežne    
20. októbra 

€ 112,500.00 15% 

2. priebežná 
platba 

Po doručení priebežnej správy 
pokrývajúcej výdavky od augusta 
2020 do marca 2021 

Q2 2021 
predbežne    
21. júna 

€ 112,500.00 15% 

3. priebežná 
platba 

Po doručení priebežnej správy 
pokrývajúcej výdavky od apríla 2021 
do novembra 2021 

Q1 2022 
predbežne    

22. februára 

€ 112,500.00 15% 

4. priebežná 
platba 

Po doručení priebežnej správy 
pokrývajúcej výdavky od decembra 
2021 do júla 20222 

Q3 2022 
predbežne    
22. októbra 

€ 112,500.00 15% 

5. priebežná 
platba 

Po doručení priebežnej správy 
pokrývajúcej výdavky od 
augusta 2022 do marca 2023 

Q2 2023 
predbežne    
23. júna 

€ 112,500.00 15% 

Konečná 
platba 

Po doručení záverečnej finančnej 
správy pokryvajúcej výdavky od 
apríla 2023 do novembra 2023 

Q1 2024 
predbežne    

24. februára 

€ 37,500.00 5% 
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Príloha č. 4 – Kontaktné osoby projektu 
 

Meno a priezvisko Organizácia E-mail Telefón 

Úrad pre verejné 
obstarávanie, 
Odbor dohľadu  

 +

Úrad pre verejné 
obstarávanie, 
Odbor dohľadu 

+

vedúci Jednotky 
pre verejné 
obstarávanie, 
OECD 

+ 

 

 
 
 
  




