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Horizontálne základné podmienky 

 

 

Základná 

podmienka 
Fond Špecifický cieľ Kritériá Gestor 

1. Účinné 

mechanizmy 

monitorovania 

trhu verejného 

obstarávania 

 Uplatniteľné na 

všetky špecifické 

ciele 

Boli zavedené mechanizmy monitorovania, ktoré sa vzťahujú na všetky verejné zákazky a ich 

obstarávanie v rámci fondov v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti verejného 

obstarávania. Táto požiadavka zahŕňa: 

1. Opatrenia na zabezpečenie zhromažďovania účinných a spoľahlivých údajov o postupoch 

verejného obstarávania presahujúcich prahové hodnoty Únie v súlade s oznamovacími 

povinnosťami podľa článkov 83 a 84 smernice 2014/24/EÚ a článkov 99 a 100 smernice 

2014/25/EÚ. 

Úrad pre verejné 

obstarávanie 

2. Opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa údaje vzťahovali aspoň na tieto prvky:  

a) kvalita a intenzita hospodárskej súťaže: meno víťazného uchádzača, počet prvotných 

uchádzačov a zmluvná hodnota;  

b) Informácie o konečnej cene po dokončení a o účasti MSP ako priamych uchádzačov, ak 

vnútroštátne systémy takéto informácie poskytujú. 

3. Opatrenia na zabezpečenie monitorovania a analýzu údajov príslušnými vnútroštátnymi 

orgánmi v súlade s článkom 83 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ a článkom 99 ods. 2 smernice 

2014/25/EÚ 

4. Opatrenia na verejné sprístupnenie výsledkov analýzy v súlade s článkom 83 ods. 3 smernice 

2014/24/EÚ a článkom 99 ods. 3 smernice 2014/25/EÚ 

5. Opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa všetky informácie poukazujúce na podozrenie zo 

situácií, ktoré predstavujú kolúziu vo verejnom obstarávaní, oznamovali príslušným 

vnútroštátnym orgánom v súlade s článkom 83 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ a článkom 99 ods. 2 

smernice 2014/25/EÚ 
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Základná 

podmienka 
Fond Špecifický cieľ Kritériá Gestor 

2. Nástroje a 

kapacita na účinné 

uplatňovanie 

pravidiel štátnej 

pomoci 

 Uplatniteľné na 

všetky špecifické 

ciele 

Riadiace orgány majú nástroje a kapacitu na overovanie dodržiavania pravidiel štátnej pomoci: 

1. V prípade podnikov v ťažkostiach a podnikov, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na vymáhanie. 

Protimonopolný úrad SR 

2. Prostredníctvom prístupu k odbornému poradenstvu a usmerneniam v otázkach štátnej 

pomoci, ktoré poskytujú experti miestnych alebo vnútroštátnych orgánov v oblasti štátnej 

pomoci. 

3. Účinné 

uplatňovanie a 

implementácia 

Charty základných 

práv Európskej 

únie 

 Uplatniteľné 

na všetky špecifické 

ciele 

Sú zavedené účinné mechanizmy na zabezpečenie dodržiavania Charty základných práv 

Európskej únie (ďalej len „charta“), ktoré zahŕňajú:  

1. Opatrenia na zabezpečenie súladu programov podporovaných z fondov a ich vykonanie s 

príslušnými ustanoveniami charty 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR 

2. Mechanizmy podávania správ monitorovaciemu výboru týkajúcich sa prípadov nesúladu 

operácií podporovaných z fondov s chartou a sťažností týkajúcich sa charty predložených v 

súlade s opatreniami prijatými podľa článku 69 ods. 7. 

4. Implementácia a 

uplatňovanie 

Dohovoru OSN o 

právach osôb so 

zdravotným 

postihnutím 

(UNCRPD) v súlade 

s rozhodnutím 

Rady 2010/48/ES 

 Uplatniteľné na 

všetky špecifické 

ciele 

Je zavedený národný rámec na zabezpečenie implementácie UNCRPD, ktorý zahŕňa:  

1. Merateľné ciele, zber údajov a mechanizmy monitorovania. 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR 

2. Opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola politika v oblasti prístupnosti, právne predpisy a 

normy riadne zohľadnené pri príprave a vykonávaní programov. 

3. Mechanizmy podávania správ monitorovaciemu výboru týkajúce sa prípadov nesúladu 

operácií podporovaných z fondov s UNCRPD a sťažnosti týkajúce sa UNCRPD predložené v 

súlade s opatreniami prijatými podľa článku 69 ods. 7. 

 


