
Zoznam povinných príloh k ŽoNFP k verejnému obstarávaniu: 
 

 Áno/nie/nie je potrebné 

 vypĺňa 

pri nadlimitnej zákazke postupom - verejnej súťaže: 
Konečný 

prijímateľ – 
predkladateľ 

projektu 
MAS PPA 

písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty 
zákazky 

   

zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania, uverejneného v úradnom vestníku 
Európskej únie – fotokópia z portálu vestníka EU   

   

zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania, uverejneného vo vestníku VO  -  fotokópia  

   

súťažné podklady – fotokópia    

záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia    

čestné vyhlásenie všetkých členov komisie  – fotokópia    

ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky 
– fotokópia 

   

zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - 
splnenia podmienok účasti a splnenie kritérií stanovených 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania - 
fotokópia 

   

výzva na účasť v elektronickej aukcii - fotokópia    

výsledok celkového vyhodnotenia  ponúk - fotokópia    

zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená  na základe 
výsledku elektronickej aukcie ( originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

   

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, (Smernica 
2004/18/ES) zverejnené v úradnom vestníku Európskej 
únie – fotokópia 

   

oznámenie  o výsledku verejného obstarávania, 
zverejnené vo vestníku, ktoré zaslal úradu pre VO 
spôsobom podľa § 23 – fotokópia 

   

v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy  podľa §135 
zákona č. 25/2006 Z. z.-  fotokópiu celej  dokumentácie 

   

1. 

čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa projektu 
v zmysle kapitoly č. 14. Usmernenia pre administráciu osi 
4 LEADER (konflikt záujmov) 

   

pri nadlimitnej zákazke postupom  -  užšej  súťaže :    

písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty 
zákazky 

   

zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania, uverejneného v úradnom vestníku 
Európskej únie – fotokópia z portálu vestníka EU   

   

zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania, uverejneného vo vestníku VO  -  fotokópia  

   

zoznam záujemcov ktorých vyzval na predloženie ponuky  
– fotokópia )  

   

fotokópie všetkých predložených žiadostí o účasť v užšej 
súťaži 

   

2. 

súťažné podklady – fotokópia     



záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia    

čestné vyhlásenie všetkých členov komisie  – fotokópia     

ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky 
– fotokópia  

   

zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk -  
splnenia podmienok účasti a splnenie kritérií stanovených 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – 
fotokópia 

   

výzva na účasť v elektronickej aukcii – fotokópia    

výsledok celkového vyhodnotenia  ponúk – fotokópia    

zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená  na základe 
výsledku elektronickej aukcie ( originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

   

oznámenie o výsledku verejného obstarávania, (v zmysle 
Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011) 
zverejnené v úradnom vestníku Európskej únie – fotokópia 

   

oznámenie  o výsledku verejného obstarávania zverejnené 
vo vestníku, ktoré zaslal úradu pre VO spôsobom podľa § 
23 – fotokópia 

   

v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy  podľa §135 
zákona č. 25/2006 Z. z.-  fotokópiu celej dokumentácie 

   

čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa projektu 
v zmysle kapitoly č. 14. Usmernenia pre administráciu osi 
4 LEADER (konflikt záujmov) 

   

pri nadlimitnej zákazke postupom  -  rokovacieho  konania 
so zverejnením: 

   

písomné zdôvodnenie zadávania zákazky priamym 
rokovacím konaním s uvedením písmena § 55, na základe 
ktorého splnil podmienku pre použitie uvedeného postupu 

   

zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania, uverejneného v úradnom vestníku 
Európskej únie – fotokópia z portálu vestníka EU   

   

zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania, uverejneného vo vestníku VO  -  fotokópia 

   

súťažné podklady – fotokópia     

záznamy s rokovaní so záujemcami - fotokópie    

záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia    

čestné vyhlásenie všetkých členov komisie  – fotokópia     

ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky 
– fotokópia  

   

zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - 
splnenia podmienok účasti a splnenie kritérií stanovených 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania - 
fotokópia 

   

výzva na účasť v elektronickej aukcii - fotokópia    

výsledok celkového vyhodnotenia  ponúk - fotokópia    

zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená  na základe 
výsledku elektronickej aukcie ( originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

   

3. 

oznámenie o výsledku verejného obstarávania, (v zmysle 
Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011) 
zverejnené v úradnom vestníku Európskej únie – fotokópia 

   



oznámenie  o výsledku verejného obstarávania zverejnené 
vo vestníku, ktoré zaslal úradu pre VO spôsobom podľa § 
23 – fotokópia 

   

v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy  podľa §135 
zákona č. 25/2006 Z. z.-  fotokópiu celej dokumentácie 

   

čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa projektu 
v zmysle kapitoly č. 14. Usmernenia pre administráciu osi 
4 LEADER (konflikt záujmov) 

   

pri nadlimitnej zákazke postupom  -  priamym rokovacím 
konaním: 

   

písomné zdôvodnenie zadávania zákazky priamym 
rokovacím konaním s uvedením písmena § 58, na základe 
ktorého splnil podmienku pre použitie uvedeného postupu 

   

písomné oznámenie o začatí priameho rokovacieho 
konania zaslané na ÚVO – fotokópia   

   

písomné oznámenie o začatí priameho rokovacieho 
konania zaslané do  úradného vestníka Európskej únie – 
fotokópia 

   

záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia    

čestné vyhlásenie všetkých členov komisie  – fotokópia     

súťažné podklady – fotokópia    

výzvu na rokovanie  – fotokópia    

Záznam/y s rokovania so záujemcom/ami s uvedením 
špecifikácie predmetu zákazky a z prerokovania zmluvy - 
fotokópia 

   

zápisnicu z priameho rokovacieho konania - fotokópia    

oznámenie  o uzavretí zmluvy, ktoré zaslal úradu pre VO 
spôsobom podľa § 23  (fotokópia) 

   

oznámenie  o uzavretí zmluvy, ktoré zaslal do  úradného 
vestníka Európskej únie – fotokópia 

   

v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy  podľa §135 
zákona č. 25/2006 Z. z.-  fotokópiu celej  dokumentácie 

   

zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená  na základe 
priameho rokovacieho konania ( originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

   

4. 

čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa projektu 
v zmysle kapitoly č. 14. Usmernenia pre administráciu osi 
4 LEADER (konflikt záujmov) 

   

pri podlimitnej zákazke postupom - verejnej súťaže:    

písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty 
zákazky 

   

zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania, uverejneného vo vestníku VO  -  fotokópia 

   

súťažné podklady – fotokópia     

záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia    

čestné vyhlásenie všetkých členov komisie  – fotokópia     

ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky 
– fotokópia  

   

v prípade, že neaplikuje § 43 - elektronická aukcia 
predkladá: 

   

 zápisnicu z otvárania ponúk – fotokópia    

5. 

 zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti  – 
fotokópia 

   



 zápisnicu z vyhodnotenia ponúk  – fotokópia    

 
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená  na 
základe z vyhodnotenia ponúk  ( originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

   

v prípade, aplikácie § 43 - elektronická aukcia predkladá:    

 

zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - 
splnenia podmienok účasti a splnenie kritérií 
stanovených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania - fotokópia 

   

 výzva na účasť v elektronickej aukcii - fotokópia    

 výsledok celkového vyhodnotenia  ponúk - fotokópia    

 
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená  na 
základe výsledku elektronickej aukcie ( originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia) 

   

oznámenie  o uzavretí zmluvy zverejnené vo vestníku, 
ktorú zaslal úradu pre VO spôsobom podľa § 23 – 
fotokópia 

   

v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy  podľa §135 
zákona č. 25/2006 Z. z.-  fotokópiu celej dokumentácie 

   

čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa projektu 
v zmysle kapitoly č. 14. Usmernenia pre administráciu osi 
4 LEADER (konflikt záujmov) 

   

pri podlimitnej zákazke postupom  -  užšej  súťaže :    

písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty 
zákazky 

   

zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania, uverejneného vo vestníku VO  -  fotokópia 

   

zoznam záujemcov ktorých vyzval na predloženie ponuky  
– fotokópia )  

   

fotokópie všetkých predložených žiadostí o účasť v užšej 
súťaži 

   

súťažné podklady – fotokópia     

záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia    

čestné vyhlásenie všetkých členov komisie  – fotokópia     

ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky 
– fotokópia  

   

v prípade, že  neaplikuje § 43 - elektronická aukcia 
predkladá: 

   

 zápisnicu z otvárania ponúk – fotokópia    

 zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti  – 
fotokópia 

   

 zápisnicu z vyhodnotenia ponúk   – fotokópia    

 
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená  na 
základe z vyhodnotenia ponúk ( originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia)   

   

v prípade, aplikácie § 43 - elektronická aukcia predkladá:    

 
zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk -  
splnenia podmienok účasti a splnenie kritérií 
stanovených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania – fotokópia 

   

6. 

 výzva na účasť v elektronickej aukcii – fotokópia    



 výsledok celkového vyhodnotenia  ponúk – fotokópia    

 
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená  na 
základe výsledku elektronickej aukcie ( originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia) 

   

oznámenie o uzavretí zmluvy zverejnené vo vestníku, 
ktorú zaslal úradu pre VO spôsobom podľa § 23  – 
fotokópia  

   

v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy  podľa §135 
zákona č. 25/2006 Z. z.-  fotokópiu celej  dokumentácie 

   

čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa projektu 
v zmysle kapitoly č. 14. Usmernenia pre administráciu osi 
4 LEADER (konflikt záujmov) 

   

pri podlimitnej zákazke postupom  -  rokovacieho  konania 
so zverejnením: 

   

písomné zdôvodnenie zadávania zákazky priamym 
rokovacím konaním s uvedením písmena § 55, na základe 
ktorého splnil podmienku pre použitie uvedeného postupu 

   

zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania, uverejneného vo vestníku VO  -  fotokópia 

   

súťažné podklady – fotokópia     

záznamy s rokovaní so záujemcami - fotokópie    

záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia    

čestné vyhlásenie všetkých členov komisie  – fotokópia     

ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky 
– fotokópia  

   

v prípade, že  neaplikuje § 43 - elektronická aukcia 
predkladá: 

   

 zápisnicu z otvárania ponúk – fotokópia    

 zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti  – 
fotokópia 

   

 zápisnicu z vyhodnotenia ponúk  – fotokópia    

 
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená  na 
základe z vyhodnotenia ponúk  ( originál alebo úradne 
osvedčená fotokópia) 

   

v prípade, aplikácie § 43 - elektronická aukcia predkladá:    

 

zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - 
splnenia podmienok účasti a splnenie kritérií 
stanovených v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania - fotokópia 

   

 výzva na účasť v elektronickej aukcii - fotokópia    

 výsledok celkového vyhodnotenia  ponúk - fotokópia    

 
zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená  na 
základe výsledku elektronickej aukcie ( originál alebo 
úradne osvedčená fotokópia) 

   

oznámenie  o uzavretí zmluvy zverejnené vo vestníku, 
ktorú zaslal úradu pre VO spôsobom podľa § 23  – 
fotokópia  

   

v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy  podľa §135 
zákona č. 25/2006 Z. z.-  fotokópiu celej  dokumentácie 

   

7. 

čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa projektu 
v zmysle kapitoly č. 14. Usmernenia pre administráciu osi 
4 LEADER (konflikt záujmov) 

   

pri podlimitnej zákazke postupom  -  priamym rokovacím    



konaním: 

písomné zdôvodnenie zadávania zákazky priamym 
rokovacím konaním s uvedením písmena § 58, na základe 
ktorého splnil podmienku pre použitie uvedeného postupu 

   

záznam o vymenovaní členov komisie - fotokópia    

čestné vyhlásenie všetkých členov komisie  – fotokópia     

výzvu na rokovanie  – fotokópia    

súťažné podklady – fotokópia    

písomné oznámenie o začatí priameho rokovacieho 
konania  zaslané na ÚVO – fotokópia   

   

záznam s rokovania so záujemcom s uvedením 
špecifikácie predmetu zákazky a z prerokovania zmluvy - 
fotokópia 

   

zápisnicu z rokovacieho konania bez zverejnenia – 
fotokópia 

   

oznámenie  o uzavretí zmluvy, ktorú zaslal úradu pre VO 
spôsobom podľa § 23 –  fotokópia 

   

v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy  podľa §135 
zákona č. 25/2006 Z. z.-  fotokópiu celej  dokumentácie 

   

8. 

čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa projektu 
v zmysle kapitoly č. 14. Usmernenia pre administráciu osi 
4 LEADER (konflikt záujmov) 

   

§ 9 odsek 9 zákona ak ide o zákazku ktorá nespĺňa 
podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 a  ak je 
predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia ako 
1 000 € bez DPH: 

   

písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty 
zákazky 

   

fotokópia zverejnenia takejto zákazky v profile, z ktorej 
bude zrejmá adresa profilu na ktorom sa zákazka 
zverejňuje. 

   

cenová ponuka/y týkajúca/e sa predmetu projektu (originál 
alebo úradne osvedčená fotokópia). 

   

zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení 
stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená 
s dodávateľom (fotokópia) 

   
9. 

čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa projektu 
v zmysle kapitoly č. 14. Usmernenia pre administráciu osi 
4 LEADER (konflikt záujmov) 

   

ak je predpokladaná hodnota zákazky nižšia  ako 1 000 € 
bez DPH: 

   

cenová ponuka/y týkajúca/e sa predmetu projektu ( 
originál alebo úradne osvedčená fotokópia). 

   

10. čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa 
projektu v zmysle kapitoly č. 14. Usmernenia pre 
administráciu osi 4 LEADER (konflikt záujmov) 

   

 
 
 
 


