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Euľópska únia slopenačltÝ PRoGRAM
KVALITA ŽtvorľĺÉľo PRosTREDIA

názov:

sídlo:

lČo:
DlČ:

A
DoDAToK č.5

K zMLuVE o PoSKYTNuTí NENÁVRATNÉHo FINANčNÉHo PRíSPEVKU
(d'alej len,,Dodatok")

číslo zmluvy: rŽp-po+-sc431-2o15- 6 l L82

uzavretý podl'a 5 269 ods. 2 zákona č.5I3/1991' Zb' obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
podl'a 5 25 zákona č. 292/201,4 Z'z' o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a ozmene a doplnení niektoných zákonov vznení zákona č. 357/2075 7.z'
ofĺnančnej kontroleaauditeaozmeneadoplneníneskoršíchzákonovapodl'a520ods'2zákonač.
523/2oo4 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách") medzĺ:

Poskytovatelbm

EuľÓpsky íond ľegionálneho roľoja sLovENsXÁ lNovAČNA
A FNEeGFT!cKÁ AGFNTt)RA

Minlsterstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta štúra ]., 812 35 Bratĺslava
42781870
2023L06679

a

v zastúpení
názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo: Bajkalská 27,827 99 Bratislava

lČo: o0oo2801
konajúcĺ: !ng. Peter BIaškovitš, generálny rĺaditel'
na základe splnomocnenĺa obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovatelským orgánom č.2I/2oI5/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.
(dä lej len,, Poskytovatel"')

Prijímatelbm

názov: Mesto šaľa
sídlo: Námestie Sv. Trojice 7 , 97215 šaľa
lČo: oo 306 185

Dlč: 2o2lo24o4g
konajúci: Mgr. Jozef Belický, primátor

!ng. Jana Nitrayová, splnomocnenec
(d'a l ej len,, Prijímatel"')

(Poskytovatel'a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú d'alej spoločne aj ako ,,Zmluvné strany"
alebo jednotlivo,,Zmluvná strana")



číslo dodatku: xŽp-poa-scas 7-2015-6 / I82/ os

člÁĺĺor t. zÁKtADNÉ UsTANovENtA

L.Ĺ Z dôvodov uvedených v dokumente Analýza nastavenia hodnôt meratel'ných ukazovatelbv
v rámci projektov Výzvy oPKZP-Po4-sc43I-2015-6 (d'alej ako ,,Analýza nastavenia MU")
poskytovatel' vykonal plošné spätné overenie správnosti určenia hodnôt meratel'ných

ukazovatelbv projektov zapojených do uvedene1 Výzvy, ktorého súčasťou bolo zavedenie

kontrolných postupov týkajúcich sa výpočtu všetkých meratelhých ukazovatelbv v rámci
predmetnej Yýzvy, ato spôsobom vyplývajúcim zpredmetnej Analýzy nastavenia MU.
Základom pre spätné overenie boli najmä údaje uvedené v prílohách č. 10 - Povolenĺe na

realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie a č. 15 - Energetický audit žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (d'alej ako ,,ŽoNFP"). Výsledkom spätného
overenia podl'a Analýzy nastavenia MU sú prepočítané a opravené hodnoty meratel'ných

ukazovatelbv na základe ĺdentifikovanej chyby v písaní alebo v počítanív nadväznosti na údaje

uvedené v prílohách č. 10 a č. 15 ŽoNFP' Takto opravené (t'j. od chýb v písaní a počítaní

očistené) a prepočítané cielbvé hodnoty meratel'ných ukazovatelbv nahradia už zazmluvnené

hodnoty meratel'ných ukazovatelbv uvedené v prílohe č.Z7mluvy o poskytnutíNFP a tiež budú

tvorĺťvýchodisko pre prípadné zmeny v meratel'ných ukazovatelbch a pre prípadné uplatnenĺe

sankčného mechanizmu namiesto hodnôt, ktoré pôvodne vyplynuli zo schválenejŽoNFP.

1,.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretítohto dodatku a akceptujú týmto výsledky a opravu chýb

alebo ĺných zrejmých nesprávností zĺstených v rámci spätného overenia správnosti určenia

hodnôt meratel'ných ukazovatelbv podl'a Analýzy nastavenĺa MU, ktoré budú po účinnosti

tohto dodatku predstavovať nové cielbvé hodnoty merateľných ukazovatelbv namiesto

hodnôt, ktoré pôvodne vyplynuli zo schválenej ŽoNFP, vrátane všetkých s tým súvisiacich

následkov upravených v Zmluve o poskytnutí NFP.

člÁĺĺor ll. PREDMET DoDATKU

2.L Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 03.08.2oI7, evidovanej pod číslom: KŽP'
Po4-sc431_2oL5-6ĺĹ82 (d'alej len ,,Zmluva o poskytnutí NFP") dohodli na nasledovných

zmenách:

2'I1 V článku L odsek 3 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmĺenky) sa

nahrádza znenie definície Meratel'ných ukazovatelbv Projektu novým znením, ktoré je
nasledovné:

,,Meroteľné ukazovatele Projektu - záviizná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré mojú byť dosiahnute

Realizóciou htavných oktivít Projektu, ich sledovonie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenio

Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni oP'
Poskytovateľ zahrnĺe do Výzvy nóvrh meratel'ných ukazovateľov, z ktorých Prijĺmatel' zahrnie do

Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré meratel'né ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie

následne PrijÍmateľ zodpovedó v rámci Realizócie hlavných aktivĺt Projektu o súčasne zodpovedó za ich

plnenie, resp. udržanie v rámci obdobia lJdržatel'nosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovnÍ Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitóm
Projektu a v zósade zodpovedojú výstupu Projektu' Meratel'né ukazovatele Projektu sú uvedené

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zloženívyptývojúcom zo schvólenej Žiodosti o NFP o v rozsahu
(vo výške), ktoró je výsledkom prepočítania o opravy chýb a iných zrejmých nesprávnostĺ v rómci

sptitného overenia spróvnosti určenia Merateľných ukazovoteľov podľa Anolýzy nastovenia hodnôt

meratel'ných ukazovateľov v rámci projektov Výzvy oPKZP-Po4-sc437-2075-6 (ďolej ako ,,Anolýzo
nastavenia MtJ'). Vzhl'adom k tomu, že Analýzou nastavenia MtJ poskytovatel'vykonal plošné spatné
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Číslo dodatku : KŽP-Po4-sc43 7-2075-6/ 782/ D5

overenie spróvnosti určenia hodnôt merateľných ukazovatel'ov projektov zapojených do uvedenej
Výzvy, ak so v súvislosti s nastavením cielbvej hodnoty Meratel'ných ukazovateľov Projektu v tejto
Zmluve o poskytnutí NFP uvódza v zmluvných ustanoveniach slovné spojenie ,,uvedené v Schvólenej
Žiadosti o NFP", rozumie sa tým ciel'ovó hodnota Merateľneho ukazovateľa Projektu, ktoró bola
výsledkom sptitného overenia spróvnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nostavenio
MU. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvódza pojem Meroteľný ukazovateľ Projektu vo
všeobecnosti, bez označenia ,,s prĺznakom" alebo ,,bez príznoku", zahŕňa takýto pojem aj Meratel'ný
ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merotel'ný ukozovatel'Projektu bez príznaku;"

2.7.2 V článku 6 zmluvy sa v dôsledku vykonaného spätného overenia správnosti určenĺa hodnôt
meratel'ných ukazovatelbv z dôvodov uvedených v článku l' tohto Dodatku a v súlade s tam
uvedenými skutočnosťamĺ meníznenie v odseku 6.2 písmeno d), v odseku 6.3 sa mení písmeno
c) a odsek 6.6 sa nahrádza novým znením, to všetko nasledovne:

2.L.2'I Znenie článku 6 odsek 6'2 písm' d) posledný pododsek zmluvy sa nahrádza novým znením
takto:

,,Ak dôjde v Projekte k znĺženiu cieľovej hodnoty Meratel'ného ukozovateľa Projektu o 5% alebo menej
oproti cieľovej hodnote Merotel'ného ukazovateľa Projektu, ktoró je výsledkom spiitného overenia
spróvnosti určenia Merateľných ukazovatelbv podl'a Analýzy nastavenia MIJ, takóto zmena nie je
predmetom postupov riešenia zmien podl'a tohto člónku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanovĺ v Próvnych
dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijĺmateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijĺmateľ je
povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Próvneho dokumentu
Poskytovateľa." .

2.L.2.2 Znenie článku 6 odsek 6.3 písm. c) zmluvy sa nahrádza novým znením takto

,,Meratel'ných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie ciel'ovej hodnoty o vioc oko 5% oproti výške
cielbvej hodnoty Merateľného ukozovateľa Projektu, ktoró je výsledkom spatneho overenio spróvnosti
určenia Meratel'ných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU (podľa podmienok uvedených
v odseku 6.6 tohto článku),"

2.7.2.3 Znenie článku 6 odsek 6.6 sa nahrádza novým znením takto:

,,V prípade zmeny podl'a odseku 6.j pĺsmeno c) tohto člónku sd samostatne posudzujú zmeny
v cieľových hodnotóch Meratel'ných ukazovateľov Projektu s prĺznakom v súvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na výšku poskytovoného NFP a v cielbvých hodnotách Merateľných ukazovateľov
bez príznaku. Cielbvé hodnoty Merotel'ných ukazovatel'ov sú výsledkom spdtneho overenia správnosti
určenia Merateľných ukazovateľov v zmysle definície Merateľných ukazovatel'ov Projektu v článku 7
ods. j VZP. Vo vzťahu k zmenóm tokto určených cieľových hodnôt Meroteľných ukazovoteľov Projektu
so Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Merateľných ukazovoteľoch Projektu s prĺznakom Poskytovateľ pri posudzovanĺ
požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovatel'ov
z hľadiska identifikócie rizĺk, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP, v rómci
spdtného overenia spróvnosti určenia Meratel'ných ukozovateľov a dokumentov aktuólne
predložených Prijímateľom preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie ciel'ových hodnôt
Merateľných ukazovoteľov Projektu s prĺznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijĺmatel'
objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je opróvnený v jednotlivom prípade tohto druhu
Merateľneho ukazovateľa Projektu s prĺznakom schvóliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riodne
odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oprotijeho výške, ktoró
je výsledkom spiitného overenia spróvnosti určenio Merateľných ukozovotelbv podlh Analýzy
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nostavenio MU. V prĺpade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijĺmateľa o nedosiahnutĺ cielbvej

hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s prĺznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod

minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schvóli, čĺm dochódza

k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Meroteľného ukazovateľa Projektu s príznokom zo

strany Poskytovatelb bez vplyvu na znĺženie výšky NFP.

b) Zníženie cielbvej hodnoty jednotliveho Meratel'ného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac

4ko 50% oproti výške, ktorá je výstedkom sptitného overenia spróvnosti určenia Merotel'ných

ukozovateľov podľa Analýzy nostovenia MlJ, predstavuje nedosiahnutie ciel'a Projektu a tým

Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto člónku a vyvolóva próvne

nóstedky uvedené v odseku 6'2 pĺsmeno Í) tohto člónku.

c) Meratel'né ukazovatele Projektu bez príznaku sú zóvtizné z hľadisko dosiahnutia ich plónovanej

hodnoty. Znĺženie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľo Projektu bez príznaku

o viac ako 20% oproti jeho výške, ktoró je výstedkom spatného overenia spróvnosti určenia

Meratel'ných ukazovateľov podľa Anatýzy nastavenia MU, predstavuje nedosiohnutie ciel'a Projektu

a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto člónku a vyvolóva právne

nástedky uvedené v odseku 6'2 pĺsmeno f) tohto čtánku' Schvólenie žiadosti o zmenu, predmetom

ktorejbolo zníženie cieľovej hodnoty Merote!'ného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne

účinky vo vzťahu k nóslednému uplatneniu sankčného mechanizmu podh člónku 70 odsek 1 VZP

a Prijĺmatel' preto na základe schvólenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúdo žiadne legĺtímne

očokóvanie týkajúce sa výšky NFP, ktoró mu bude vyplatenó, a to z dôvodu rozdielov v podstate

charakteru Merateľného ukazovoteľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovoteľu

Projektu s príznakom (podl'a písmena o) tohto odseku).

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovoného NFP primerane k

znĺženiu hodnoty Meroteľného ukazovatel'a Projektu pri dodržoní minimólnej hranice a ostatných

pravidiel uvedených v predchódzajúcich písmenóch tohto odseku (vrótane výnimky z tohto postupu

uvedenej v pĺsmene a) vyššie), o to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu

znižovaného Meroteľného ukozovateľa Projektu v zmysle člónku 70 odsek 7 VZP a vykonó

zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu'

V prĺpade, ak jednou Aktivitou dochódza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovotel'a,

výška NFP so zníži priomo úmerne k zníženiu ciel'ovej hodnoty Merateľneho ukazovateľa Projektu po

zopočítanĺ úrovne p!nenia ostotných Merateľných ukozovatelbv Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý

druh Merateľneho ukazovatelb Projektu ide."

2.L.3 V prílohe č. 1 Zmluvy ,,Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného

finančného príspevku", v článku 3 oBSTARÁVANlE sLUŽlEB, ToVARoV A PRÁc PRlJíMATEĽoM,

sa ods. 25 ruší a nahrádza textom:

25. V prípade, ak Poskytovatel'identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov Vo a/alebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z

právnych aktov EÚ a/alebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, zVýzvy,

z usmernení, metodických pokynov CKo, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, orgánu

audĺtu, Európskej Komisie alebo ĺných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovatel'a záväzné a v

dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného Vo z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímatel'a a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou
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oprávnených výdavkov v ŽoP,vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vypltývajú
z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného
obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto Vo do
financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žĺadosť o platbu v rozsahu takýchto
výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex _ante finančnej
opravy. Vo veci určenĺa ex -ante opravy a súčasného prĺpustenĺa kontroĺovaného Vo k
financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu cKo č' 5 k určovaniu
finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má rĺadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel
a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné
potvrdenie ex -ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok
určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto Vo budú môcť byť pripustené k
financovaniu za podmienky zníženia oprávnených v'ýdavkov vo výške určenej ex -ante finančnej
opravy. v prípáde uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo
stavebných prác medzi Prijímateľom a óodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa
prĺpustenia súvisiacĺch výdavkov do financovania a ex -ante finančnej opravy uvedené v prvej
vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

2'L-4 V prílohe č. 1 Zmluvy,,Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku", v článku 3 oBSTARÁVANlE sLUŽlEB, ToVARoV A PRÁc PRuíMATEĽoM,
sa ods. 28 rušía nahrádza textom:

28' Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky
finančnej opravy prĺslúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje
Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex _ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5
(Finančné opravy za porušenie pravĺdiel a postupov obstarávania)'

2.7.5 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ,,Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou
Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddelĺteľnú súčasť tohto Dodatku.

2.L.6 Príloha č. 5 Zmluvy ,,Finančné opravy" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

čnruor lll. osTATNÉ UsTANoVENIA

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak v dôsledku aktualizácie cieľových hodnôt
merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU a tohto dodatku vznikol v porovnaní
so skutočne dosiahnutými cíeľorĺými hodnotami po ukončení realizácie hlavných aktivít
projektu dôvod na uplatnenie sankčné'ho mechanizmu podľa článku 10 ods. 1 písm. j) Prílohy
č' 1 k Zmluve o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky), Prijímateľ tento stav
akceptuje vrátane právnych následkov s tým súvisiacĺch. V prípade, ak v dôsledku skutočností
podľa predchádzajúcej vety vznikla nezrovnalosť, zaväzuje sa takto vzniknutú nezrovnalosť
vysporiadať spôsobom vyplrývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP pri aplikácii ustanovení tohto
Dodatku.

ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom
dotknuté, svoj obsah nemenĺa, zostávajú zachované a účĺnné v doterajšej úprave.

Dodatok č' 4
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Číslo dodatku : KŽP_Po4_sc43 t-2oL5-6 l 782/ D5

čuĺvor v. ávenečĺvÉ USTANoVENIA

4.t Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účĺnnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to V súlade s
ustanovením 5 47a zákon a č. 4o/L964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a
5 5a zákona č. 27L/2ooo Z. z. o slobodnom prístupe k informácíám a o zmene a doplnení
niektoných zákonov (zákon o slobode informácĺí) v zneníneskorších predpisov.

4'2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktoných Prijímateľ
dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

4'3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku rĺadne a dôsledne prečítati, jeho obsahu aprávnym účinkom z neho vyphývajúcim porozumeli, ich zmluvné' prejavy sú dostatočne
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto
Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali'

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

'], ľnlj 7t.]i0

l ľrl

& T\ -i1'|ľ{äitiffiá"+lí*

-180c- @

Za Prijímate ľ", ......9)q.|ľ...............', dňa /f. //. Z020

ĺ

Podpis: ..

Pečiatka

Podpis:

Podpis: .

Pečiatka

ry NFP

....... !ng. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ

Mgr. Jozef Belický primátor

lng. Jana Nitrayová, splnomocnenec
':: '.1-r ).1......

'ŕĺ

Príloha:

Príloha č. 2

Príloha č. 5 Finančné opravy

nn//J

Dodatok č.4
D-Zcĺ\lF P'i KZPlsc43 l 2015_6;,reĺ1
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Príloha č' 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Predmet podpory NFPI

ripravy dajov Zo stľany Ro nie je možné gaľantovať plrrĺr kompatibilitu vystuprrej zostavy s vlastnym vzorom definovanym zo stľany Ro.

1. Všeobecné infoľmácie o pľojekte

Zníženie náročnosti budoly MsÚ Šal'a

3100414 73

NFP3r0040A673
3l0000_ opeľačny program Kvalita životného pľostredia

Eurĺpsky álneho rozvoja

4. Eneľgeticky eÍ'ektívne nízkouhlíkové hospodáľstvo vo všetk; ch sektoľoch
4.3.l Zníženie spotľeby eneľgie pri prevádzke verejn; ch budov
LDR - menej ľozvinuté ľegiĺ ny
013-obnova veľejnej inÍiaštrukt ry s ciel'om zabezpečiť energetickrĺ rĺčinnosť, demonštračné projekty a podpoľné
opatľenia
22- činnosti srĺvisiace so životnym pľostľedím a Zmenou ktímy

Názov pľojektu:

Kĺĺd pľojektu

K d ŽoNFP
opeľačn pľogram:

SpoluÍinancovan , zz

Prioritná os:

ŠpeciÍick1 ciet':

Kategĺíľie regirinov:

Oblast' intervencie:

Hospodáľska činnost':

2. Financovanie projektu

Číslo čtu vo foľmáte IBAN/banka:

sK27 5600 0000 0009 lt57 3010

Prima banka Slovensko a.s.

sK49 5 00 0000 0009 1157 3002

Pľima banka Slovensko a.s.

Foľma Íinancovania:

Záiohové platby:

PredÍinancovanie:

Refundácia:
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Západné Slovensko

Nitriansky kraj

Šaľa
Sal'a

Slovensko

Regiĺn (NUTS It):

Vyšší rizemn celok

Okľes (NUTS rV):

Obec

3. Miesto ľealizácie pľojektu

Štĺt:

Iľelevantné

(relevantné v prípade projektov spolufinancovan 'ch z prostriedkov ESF):

4. Popis ciel'ovei skuPinY

61

t0t20t7

01t2019

Ukončenie ľealizácie hlavn ch
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo

viacerych aktivít, ak sa ich rca|izácia ukončuje
časv

aktivít Pľojektu

5. IIIavné aktivity pľojektu:

Celková aĺ*a ľealfuácie hlavn ch aktivít
pľojektu (v mesiacoch):

Začiatok ľealizácie hlavn ch aktivít Pľoj ektu
(začiatok prvej hlavnej aktivity) :
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Zoznam hlavn ch aktivít Pľojektu:

Zníženie eneľgetickej náľočnosti verejnej budovy MsÚ Šal'a

Podporné aktivity Projektu

Hlavná aktivita 1

Iilamrí*ktiYi+aa

Podpoľné aktivity projektu s nasledovné:

6. Meľatel'né ukazovatele pľoiektu:
6.1 Pľíspevok aktivít k meľatel'n m ukazovatel'om proiektu:

Čas plnenia

U - v ránrci udržatel'nosti pľojektu

U - v ránlci udrŽate|1rosti projektu

K - koniec ĺealizácie projektu,

U - v rámci udrŽatel'nosti projektu

K - koniec realizácie projekhr

K - koniec ĺealizácie projektrr

Ciel'ová hodnota

0,0000

0,0000

65,2569

4,0000

r,0000

Meľná iednotka

MWh/rok

MWh/rok

t ekviv. CO2

Počet

Počet

Meľatel'n ukazovatelo pľo.iektu
Množstvo elektrickej energie vyľobenej
v zariadeniOZE

MnoŽstvo tepelnej energie vyrobenej v
zariadeni OZE

odhadovane ročné zniŽenle enrtsti
skleníkovych plynov

Počet opatľení na zniŽenie spotreby energie
ľealizovanych vo verejnej brrdove

Počet veľejnych budov na ĺľovnl
nízkoeneľgetickei alebo

Hlavná aktivita proiektu
ZniŽenie energetickej
náročnosti verejnej budovy
MsU Šaľa
Zniženie energetickej
náročnosti verejnej budovy
MsU Sal'a
ZniŽenie energetickej
náročnosti verejnej budovy
MsU Šaľa
Zníženie energetickej
náročnosti verejnej budovy
MsU Sal'a
ZníŽenie energetickej
náročnosti vereinei budovy
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K - koniec realizácie projektu

U - v rámci udľŽatel'nosti projektu

K _ koniec realizácie projekťu

U - v rámci udržatel'nosti projektu

K - koniec realizácie projektu

U - v rámci udržatel'rrosti projektu

U - v ránrci udrŽateľnosti projektrr

U - v rámci udržatel'nosti projektu

U - v rámci udržatel'nosti projektu

K _ koniec realizácie projektu

K - koniec realizácie projektu

K - koniec realizácie projekĺr

3 071,2000

84,8428

434,3983

3495ss,s664

510t87,7440

23.7000

12,2079

24,9409

451013,4535

0,0000

0,0000

0,0000

r

MWVrok

MWh/rok

kWh/rok

kWh/ľok

Kg/rok

Kg/rok

Kgirok

kWhirok

MWe

MW

MWt

ultranízkoenergetickej alebo s takmeľ
nulovou potľebou energie
Podlahová plocha budov obnovenych nad
rámec minimálnyclr požiadaviek

Spotreba energie v budove po realizácii
opatľení energetickej efektívnosti

Spotreba energie v budove pred realizáciou
opatľení eneľgetickej efektívnosti

Zniženie konečnej spotreby energie vo
veľejnych budovách

ZniŽenie potľeby energie vo verejnych
budovách

Zĺižeĺie pľodukcie emisií Nox

Zniženie produkcie enrisií PM10

Zniženie produkcie enrisií So2

Zniženie ročnej spotľeby primáľnej energie
vo verejnych budovách

Zvyšená kapacita v'roby elektľiny z
obnovitel'nych zdrojov

Zvyíená kapacita vyroby eneľgie z
obnovitel'nych zdrojov

Zvyšená kapacita v 'roby teplaz
obnovitel'n'ch zdľojov

MsU Saľa

Zniženie energetickej
náročnosti verejnej budovy
MsU Šaľa
ZniŽenie energetickej
náročnosti verej nej budovy
MsU Šal'a
Zníženie energetickej
náročnosti verejnej budovy
MsÚ Ša|'a
Zniženie energetickej
náročnosti verejnej budory
MsU Šal'a
Zniženie energetickej
náročnosti verejnej budovy
MsU Šaľa

ZniŽeníe energetickej
náročnosti verejnej budovy
MsU Šaľa
ZniŽenie energe t i ĺ; kej
náročnosti verejnej budovy
MsU Šaľa
ZniŽenie energetickej
náročnosti verejnej budovy
MsÚ Šaľa
Zniženie energetickej
náročnosti verej nej budovy
MsU Šal'a
Zniženie energetickej
náročnosti verej nej budovy
MsU Šaľa
Zniženie energetickej
náročnosti verejnej budovy
MsÚ Šaľa
ZníŽenie energetickej
náročnosti verejnej budovy
MsU Šaľa
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Relevancia k HP

UR

UR

UR

UR

UR, PraN

UR, PraN

UR

UR

UR

UR

Pľíznak rizika

Ano

Áno

Ano

Nie

Nie

Nie

Ano

Ano

Ano

Áno

Celková ciel'ová
hodnota

0,0000

0,0000

65,2569

4,0000

1.0000

3 071,2000

84,8428

434,3983

349555,5664

510187,7440

Meľná
iednotka

MWh'/rok

MWlVľok

t ekviv
co2

počet

počet

m2

MWh/rok

MWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

Názov

MnoŽstvo elektľickej energie
vyrobenei v zaĺiadeni OZE
Množstvo tepelnej energie
vyrobenej v
zariadeni OZE
odhadovane ročné zniženie
emisií
skleníkoví'ch plynov
Počet opatľení na zniŽenrc
spotľeby eneľgie
ľealizovanych vo verejnej
budove
Počet veľejnych budov na
ílľovni
nízkoenergetickej alebo
ultľanĺzkoeneľgetickej alebo
s takmeľ
nulovĺru potrebou energie
Podlahová ploclra brrdov
obnovenych nad rámec
minimálnych požiadaviek
Spotľeba energie v budove
po rea|izácli
opatrení energetickej
efektĺvnosti
Spotreba eneľgie v budove
pľed ľealizáciou
opatľení eneľgetickej
efektivnosti
Zniženie konečnej spotľeby
eneľgie vo
veľeinych budovách
Zniženie potľeby energie vo
veľejnych
budovách

6.2 Pľehl'ad ukazovateltov
Kd

P0080

P0084

P0r 03

P0250

P0470

P06t2

P062'7

P0628

P0687

P0689
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UR

UR

UR

UR

UR

UR

UR

Ano

Ano

Áno

Ano

Nie

Nie

Nie

23,1000

12,2019

24,9409

451013,4535

0,0000

0,0000

0,0000

Kg/ľok

Kg/rok

Ks/rok

kWh/ľok

MWe

MW

MWt

ZniŽenie produkcie enrisi í
NOx
Zniženie prodrrkc ie enristi
PMlO
Zniženie pľodukc ie enli si í

so2
Zniženie ľočnej spotľeby
pľimáľnej eneľgie vo
veľeinilch budovách
Zvyšená kapacita vyroby
elektľiny z
obnovitel'n ch zdroiov
Zvyšená kapacita v 'roby
eneľgie z
obnovitel'niĺch zĺlroiov
Zvyšená kapacita vyroby
tepla z
obnoviteľnĺ,ch zdroi ov

P0 9r

P0692

P0694

P070 I

P0705

P0706

P0701

PraN

UR

UR

UR

Relevancia k HP
UR

UR

UR

UR

URMWt

o//o

MWh/ľok

MWh/ľok

MWh/ľok

Meľná iednotka
n2

rn2

MWe

MWt

Miera zabezpečenia bezbaľieľového prístuprr os b so zĺlravotnym
ektuedkomstihnutím k

MľloŽstvo vyľobeneho tepla - slnečná energia

ne čerpaĺllála-MnoŽstvo vyrobeného

MnoŽstvo vyrobenej elektľiny - slnečná energia

Názov
lnštalovaná plocha FV parrelov - slnečná eneľgia

lnštalovarrá plocha slnečnych tepelnych kolektoľov _ slnečná eneľgia

Inštalovany vykon elektľick ' - slnečná eneľgia

Inštalovany vykon tepeln '- slnečná energia

Inštalovany vykon tepeln '- tepelné čerpadlá

D0044

D0048

D0023

D0025

D0031

D0032

D0260

D0043

7. Iné na riľovni
Kd
D0022
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PraN

PraN
PraN

PraN

UR

UR

UR

UR

UR

PraN, UR

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

UR

EUR
EUR
EUR

EUR

počet

počet

počet

počet

počet

počet

FTE

FTE

FTE

FTE

FTE

FTE

FTE

o//o

o//o

Kg/rok

Mzda muŽov refundovaná z projektu (medián)

Mzda muŽov refundovaná z projektu (priemer)

Mzda Žien refllndovaná z pľojektu (medián)

Mzda žien refundovaná z projektu (pľiemer)

Počet administrativnyclr budov na rirovni nízkoenergetickej alebo
ultranízkoeneľgetickej alebo s takmeľ nulovou potľebou energie
Počet budov obnovenych na ľove budov s takmeľ nulovou potrebou
energre

Počet budov obnovenych na ľove nĺzkoenergetickych budov

Počet budov obnovenych na ťlľove ultľanízkoenergetickych budov

Počet budov šk l a školsk ch zariadeni na r"'rrovni nízkoeneľgetickej
alebo ultranĺzkoeneľgetickei alebo s takmer nulovou potrebou energie
Počet nástľojov zabezpečuj cich prístrrpnosť pľe osoby so zdravotnym
postihnutím
Počet pracovníkov, pľacovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami
dlhodobo nezamestnanymi' ľefundovan ch z projektu mimo
technickei pomooi OP/OP TP
Počet pracovníkov, pľacovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovan ch z pľoiektu mimo technickei pomoci oP/oP TP
Počet pľacovníkov, pracovníčok patľiacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovan ch z projektu mimo teclrnickej pomoci
OP/OP TP
Počet pracovníkov, pracovníčok - príslušníkov, príslušníčok tretích
kraiín. refundovanÝch z oroiektu mimo technickei oomoci oP/oP TP
Počet pracovnikov, pracovníčok refundovan ch z projektu mimo
technickei pomoci OP/OP TP
Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotnym postihnutím
refundovanirch z proiektu mimo technickei pomoci OP/OP TP
Počet pracovníkov, pľacovníčok staľšĺch ako 54 rokov veku
ľefundovanÝch z proiektu mimo technickei pomoci oP/oP TP

Podiel Žien na inych ako ľiadiacich pozíciách projektu

Podiel Žien na ľiadiacich poziciách projektu

ZniŽenie pľodukcie emi sí TZL

D0262

D0261

D0264

D0263

D0077

D0081

D0082

D0083

D0084

D0128

D0258

D0251

D0257

D0259

D0249

D02s0

D02s6

D0267

D0266

D0229
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t 532 355,47 ,

80 50,29

0,00

I 613 005,76

95ín..'

33,25
84,51

l 11 l
9

Celková v škaopľávnen; ch q davkov za aktivitu

0,00

Celková za aktivituka

I 13 005,76

Percento spolttfinancovw azo zdrojov EU a ŠR (%)

Maximálna v 'ška nenávratného fi nančného
príspevku (EUR)

V 'ška spolufinancovania z vlastn 'ch zdrojov
žiadatel'a (EUR)

Podporné aktivity

5l8 - ostatné sluŽby

Zazmluvnená v ška NFP
Celková v 'ška opľávnen 'ch v 'davkov (EUR)

Celková vyška oprávnen 'ch v 'davkov pľe projekty

generuj ce pĺíjem (EUR)

náročnosti verejnej

a
1 -021 Stavby
z_930 Rezerva na nepredvídané vydavky
3 - 5l8 ostatné s

Nepľiame v davky:

Podporné aktivity pľoj ektu

8. Rozpočet pľojektu:

Priame v davlĺy:

Tvp
náročnosti verejnych budovZníženie

ektuHlavné
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Prílohač'5ZmlwyoposkytnutíNFP_prezákazkyvyhlásenépodl'azákonač'34312015Z.z.aoZmeneadoplneníniektorychzákonovvznení
neskorších pľedpisov*

+ pľíloha č. 5 sa primerane pouŽije aj pre postup určovania finančnych opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektor'ch zákonov v znenĺ neskoršĺch pľedpisov (ďalej len ,,zákon o Vo") a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pÔsobnosť ZYolzákona
oVO

Táto Pľiloha Zmluvy o poskytnutí NFP sl ži na uľčovanie vyšky vľátenia poslrytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante
finančné opravy v nadväznosti na zistené poľušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVo. Všetky percentuálne sadzby sa tykajri prípadov,
keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na q sledok Vo/obstaľávania'

Zistenia nedostatkov Vo, ktoré nie sĺl zaradené do prílohy č. 5, by sa mali riešiť v s lade so zásadou proporcionality a podl'a možnosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v prílohe č. 5 Zm|uvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávanizákaziek' na ktoré sa p sobnosť
ZYolzákona o Vo nevzťahuje (fyka sa aj zákaziekzadávanych osobou, ktorej poskytne verejny obstarávateľ 50oÁ a menej finančnych prostriedkov na doĺlanie
tovaru, uskutočnenie stavebn 'ch pľác a poskytnutie sluŽieb z NFP), Ro na základe anal gie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí
NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porr'ršeniu a na zák|ade tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.



25%

100%NedodrŽanie postupov zverej ovania
zákazky alebo neoprávnené použitie
priameho rokovacieho konania

Verejny obstarávateľl neposlal oznámenie
publikačnému riradu a UVo podľa $ 27

v eur pskom vestniku a vestníku UVo'

o vyhlásení verejného obstarávania
ZYo za čelom jeho zverejnenia

Verejny obstarávatel'neposlal vymuna predkladanie pon k na zverejnenie do

vestníka UVo v prípade podlimitnej zäkazlq bez vyaŽitia elektronického

trhoviska.

Verejn' obstarávatel' zada| zilkazku priamo, bez splnenia povinnosti

postupovať podl'a ZYo v zmysle $ l0 ods. l, čo zárove znamená nedodržanie

postupov povinnosti zverej ovania zélkazky, nakoľko verejn ' obstarávateľ

neap likorrun im zákonnych po stupo v sitčasne nedodrŽí povinno sť adekvátneho

zveiejnenia zadávaĺiazákazky.Tieto prípady sli napr.: neoprávnenosť použitia

vynimky zo ZYo v zmysle $ 1 oĺts. 2 aŽ 14 ZYo,uzavretie zmluvy priamym

'okouu.í- 
konaním podľa $ 8l ZVo bez splnenia podmienok na jeho použitie.

Pre uplatnenie ťrnančnej opravy vo vyške l00 % je potrebné splniť podmienku,

Že zátkazka nebola v bec nena vidiel zvo
Verejn' obstarávate ľ vyhlásil nadlimitnťl zitkazku, pncom oznamenle

o whlásení veľeJného obstarávania nebolo zveÍeJnené v euľ pskom
vo vestníku UVo

vestníku,

ale zadävante zitkazky bolo korekÍne zverejnené (vereJ ny

obstarávateľ nesprávne použil podlimitny formulár).

Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle

pľUímatel'a a nespl nente SI povinnosti zas laťinfoľmáciu o tomto zveľeJnenl na

osobitny mailov' kontakt zakazkycko@vlada. gov sk alebo nezvereJ nente

zákazky nad l 00 000 EUR na webovom sídle prijímatel'a a nesp lnenie SI

povinnosti zas|ať informáciu o tomto TveÍeJnenl na osobitn' mal lov' kontakt

zakazkycko@vlada. gov. sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktoľej vereJ ny

obstará vatel' 50 % a na dodanie

I

l označenie ,,Verejn obstarávatel"' sa vzťahuje aj na obstarávatel'a podl'a $ 9 ZVo a osobu podl'a $ 8 ZVo



100 % vzťahuje sa na
každil z ľozdelenych
zékaziek

t0%

tovaru, uskutočnenie stavebnych prác a poskytnutie služieb z nenávratného
finančného príspevku.

Zákazkana poslqrtnutie služby bola nespĺárrne zaradená do pľílohy č. 1 k ZVo
a malo ísť o nadlimitnri alebo podlimitnri zákazkl, ale verejné obstarávanie
bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na
webovom sidle prijímatel'a a informácia o zverejnení zaslaná na mailov'
kontakt zakazhvcko@vlada.gov.sk (ľ'ka sa zákaziek s nízkou hodnotou a
zákaziek vyhlásenych osobou, ktorej verejny obstarávatel' pos\rtne 50oÁ a
menej finančn 'ch prostriedkov z NFP)'

Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zveľejnená na webovom
sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zas|ať informáciu o
tomto zverejnení na osobitny mailov' kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk
alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejn '

obstaľávateľ poskytne 50 %o a menej finančn 'ch prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebnych prác a poskytnutie služieb z nenávratného
finančného pľíspevku, bola zverejnená na webovom sídle pľijímateľa, ale
prijímateľ si nesplnil povinnosť zas|ať infoľmáciu o tomto zverejnení na
osobitnj' mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (p|atí aj pľe prípady, ak
prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitny mailov kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zäkazka nebola zverejnená na webovom sídle
alebo ak odkaz na webové sídlo priiímateľa nie ie funkčn ).
Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnriť sa použitiu postupu
zaďžw ania n adl i mi tnej zákazky al eb o p o stup u zadáx ania pod l i mi tnej zákazky .

Verejny obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ak namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zátkazky rozdelil predmet zákazky
arealizova| tak napľ. niekol'ko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR'
čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sri spojené s povinnosťou
zverej ovania oznámenia o vyhláseniYoll"yzvy na predkladanie ponrik.

Nedovolené rozdelenie pľedmetu
zákazky

2
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l0 oÁ vzťahuje sa na každi
z rozdelenych zákaziek

25%

25 oÁvzťahuje Sa na kaŽdil
z rozdelenych zákaziek

Verejn obstarávateľ porušil $ 6 ods' 16 ZYO, ak bol obíden ' postup

zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v d sledku zahmutia takej

dodávky tovaru alebo poskytnutjĺch služieb, ktoľé nie s nevyhnutné pri plnení

zákazky na stavebné práce do PHZ.

ostatné prípady nedovoleného spájania ľ zroľodych
obmedziť hospodársku s: lť aŽ.

zákaziek, kÍoré mohlo

Verejny obstarávatel' porušil ustanovenie $ 28 ods. 2

v ozrámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo s
od vodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky

Tento typ porušenia sa ťahuje aj na prípady, ak od vodnenie nerozdelenia
zákazky na časti nebolo dostatočné'

ZYo, keď neuviedo|
ilťažnych podkladoch

Verejn 'obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického
alebo Metodického pokynu CKo č. 14, keď namiesto
osobou, ktorej verejny obstarávateľ poskyto| 50 oÁ a menej ťrnančn 'ch
prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac
zŕtkaziekv hodnote do l00 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou

realizoval 2 a|ebo viac zŕkaziek do 30 000 euľ

pokynu CKo č. l2
zákazky zadávanej

nad 30 000 eur,

Verejn' obstarávateľ poľušil $ 6 ods. 16 Zvo, keď namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky rozdelil pľedmet zákazky avyhlásil podlimitné zákazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku UVo alebo v EKS (podlimitné
zŕlkazky s využi tím el ektľoni c kéh o trhovi ska).

Verejny obstarávatel' porušil $ 6 ods' 16 Zvo, keď namiesto vyhlásenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zákazkv, vyhlásil zitkazky s nízkou hodnotou,

ktoré boli korektne nerejnené na webovom sídle pľijímatel'a a informácia
o zverej nen í zas|aná n a mai l ovy kontakt zakazky cko@vl ada. gov. sk

Neod vodnenie nerozdelenia zákazky
na časti

Nedovolené spájanie r znorod ch
pľedmetov ziĺkaziek, pričom zákazka
nebola rozdelená na časti

4
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Lehota na predkladanie ponrik (alebo na predloženie Žiadosti o ričasť) bola
kratšia ako minimálna lehota ustanovená zvo. v uvedenom prípade je
potrebné zohľadniť zverejnenie predbeärého ozrámenia a predkladanie ponrik
elektroniclc mi prostriedkami (ak relevantné)'

V prípade, že skľátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 %o zo zákonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie pon k bola 5 dni a menej.

V prípade, Že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 %o zo zákonnej
lehoty, ale menšie ako 85%.

V prípade' že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 oÁ zo zákonnej
lehoty, ale menšie ako 50%.

Verejn obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponťrlďlehotu na
predkladanie žiadostí o časť v prípade podstatn 'ch zmieĺ v podmienkach
zadávania zákazky (napľ. ripľava podmienok ričasti, ktorá zabezpečuje šiľšiu
hospodáľsku sriťaž) alebo nepľedĺžil dostatočne lehofu na pľedkladanie
ponrilďlehotu na predkladanie žiadostí o časť v pľípade podstatn 'ch zmien v
p o dmienkach zadán ania zäkazky'

V prípade, že skĺátenie lehoťy bolo menšie ako 30 %o zo zákowtej lehoty

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie pon k2

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na pľedloženie žiadosti o ričasť3

NepredĺŽenie lehoty na predkladanie
ponrik/lehoty na predkladanie žiadostí
o ričasť v pľípade podstatn ch zmien
v podmienka ch zadáv ania zákazky

alebo

alebo

5

2 Uveden 'typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponlik upľavené v MP CKo č. 14kzaďávaniuzákaziek nad 30 000 eur a na minimálne
lehoty na predkladanie pon k upravené v Metodickom pokyne CKo č. l2
3 Lehoty sti stanovené pre užšiu s: lťažaľokovacie konanie so zverejnením.
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V pľípade' ak lehota na prijímanie Žiadostí o sriťažné podklady je menej ako

80 % lehoty na pľedkladanie ponťrk (v s lade s príslušnymi ustanoveniami
zvo).

V pľípade, ak lehota na pľijímanie žiadostí o sťlťažné podklady je menej ako

50 % lehoty na predkladanie pon k (v sťrlade s pľíslušnymi ustanoveniami
zvo).

Lehota stanovená na pľijímanie žiadostí o s ťažné podklady je rovnaká alebo
kľatšia ako 5 dní, čím sa vytvära neopodstatnená prekážka k otvoľenej siťaŽi
vo veľejnom obstarávaní.

Verejny obstaľávatel'neposkytol bezodplatne neobmedzen ', tipln 'a priamy
prístup prostrednícťvom elektronickych prostriedkov k s ťažn 'm podkladom
alebo inym dokumentom, ktoré s potrebné na vypľacovanie Žiadosti o

čast/ponuky odo d a uverejnenia oznámenia o vyhlásení veľejného
obstarávania , onlámeniapoužitého ako vyzvana síÍaž,oznámenia o

vyhlásení s ťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku. a

V prípade, že siťaŽné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sri potľebné na

\Ypľacovanie Žiadosti o ričasť/ponuky, boli aŽ do uplynutia lehoty na

predkladanie ponrik zverejnené v profile a verejn 'obstarávateľ k nim poskytol
bezodplatne neobmedzeny, ripln a priamy prístup prostredníctvom
elektronick 'ch prostriedkov, finančná oprava sa neuplat uje.

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí
o sťlťažné podklady/sriťaŽné podmienky
(vďahuje sa na verejn siťaž, suťaž
návrhov alebo podlimitné zákazky bez
vylŽitia el ektroni ckého tľhovi ska)

obmedzenie pristupu k sriťaŽn 'm
podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré sri potrebné na vypracovanie
žiadosti o ričast7ponuky

alebo

6

4 Ak bol poskytnut , prístup prostľedníctvom elektronick ,ch prostrieĺlkov k suťaŽn m podklaĺlom alebo in m dokumentom, ktoré sri potrebné na vypracovanie žiadosti

oznátmeÄiao vyhlásení sriťaži návľhov alébo oznámenia o koncesii v eurĺipskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie pon k, uplatní sa Íinančná oprava 25 %, 10 %

alebo 5 % podÍaobdobn1 ch pravidiel, ako v pľípade určenia lehoty na prijímanie Žiadostí o s ťaŽné podklady.
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Lehota na predkladanie ponrik (alebo lehota na pľedloŽenie žiadosti o ličasť)
bola predĺžená (ej p vodne uľčená lehota bola v srilade so ZVo), pričom
verejn obstarávateľ nezverejnil trito skutočnosť foľmou redakčnej opravy
v eur pskom vestnílan/vo vestníku UVo'

Verejny obstarávatel' nepredĺžil lehotu na predkladanie ponrilďtehotu na
predkladanie žiadostí o ťrčasť, keď neposkytol vysvetlenie nazäklade žiadosti
záujemcu najnesk ľ 6 dni pľed uplynutím lehoty na predkladanie pon k za
predpokladu, že o vysvetlenie poŽiadalzáujemca dostatočne vopľed (v prípade
nadlimitn 'ch zákaziek)' resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponrik za pľedpok7adu, Že o vysvetlenie poŽiada záujemca
dostatočne vopred (v prípade podlimitn 'ch zákaziek)'

Lehota na predkladanie ponrik (alebo lehota na predloŽenie žiadosti o ilčasť)
bola predížená (ej p vodne určená lehota bola v s lade so ZVo), pričom
verejn obstarávateľ nezverejnil t to skutočnosť foľmou redakčnej opravy
v euľ pskom vestníkrr/vo vestníku UVo, ale zverejnenie bolo zabezpečené
in'm sp sobom (napr. ako všeobecné ozĺrámenie hospodárskym subjektom,
ktoru sťl ľegistrované v rámci zákazky zadávanej s vyržitím elektronického
pľostriedku), ktoľé zaručuje, že informáciou o pľedĺženej lehote na
predkladanie ponrik mohli disponovať aj zánjemcoviaz in chčlensk ch štátov
EU.
Verejny obstarávateľ zadá zákazku na zálklade rokovacieho konania so
zverejnením alebo postupom sriťažného dial gu, avšak takjrto postup nie je
oprárnreníĺ aplikovať podľa dotknut 'ch ustanovení ZVo'
Verejny obstarávatel' nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho
konania so zveľejnením a sriťaŽného dial gu, ale v rámci pouŽitého postupu
bola zabezpečená tľanspaľentnosť, s časťou dokumentácie k zákazke bolo
od vodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny počet záujemcov' ktoÚ boli
vyzvani na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké
zaobchädzan ie so vš etlc'mi uchádzačmi.

NedodrŽanie postupov zverej ovania
opravy ozrámenia o vyhlásení
verejného obstaľávania/v zvy na
predkladanie ponrik v prípade

- pľedlženia lehoty na
pľedkladanie ponrik

- pľedĺženia lehoty na žiadosti o
ťlčasť5

nepredĺženie lehoty na preĺlkladanie
pon k

alebo

Neoprávnené pouŽitie ľokovacieho
konania so zverejnením alebo
sriťažného dial gu

7

I

5 Lehoty sti stanovené pre užšiu sÚtťaŽ aľokovacie konanie so zverejnením'
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Podmienky ričasti ďalebo laitériá na vyhodnotenie
nie sri uvedené v oznámení o vyhlásení Vo ďalebo

ponik, vrátane váhovosti
v sriťaŽn 'ch podkladoch.

Verejn obstarávateľ nedodržal po l8.10'2018
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo
srilade s {i 20 ZYo alebo porušil pravidlá pľe centralizovan činnosť vo

verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na v 'sledok Vo a/alebo uvedené

pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačovlzáujemcov od
predloženia ponuky/žiadosti o ričasť'

Uveden ' typ porušenia sa t 'ka aj nedostatkov identifikovanych pri zaďävani

zäkazieŔ cez dynamick ' nákupn ' systém, uzatvitani rámcov ch doh d7,

elektronick 'ch aukciách, postupov, v ľámci ktoľ'ch sa ponuky predkladajťl vo

forme elektľonického katal gu.

povinnťl elektronicku
podlimitnej zátkazky v

Verejn' obstarávateľ nedodržal po 18.10'2018
komunikáciu v pľípade zadíwania nadlimitnej alebo
srilade s $ 20 ZYo a|ebo porušil pravidlá pre cenhalizovan činnosť vo
verejnom obstaľávaní, čo malo vplyv na v'sledok Vo.

Uveden ' typ porušenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadávani
zákazieŔ cez-dynamicky nákupn ' systém, uzatvirani rámcovych doh d6,

elektroniclc'ch aukciách, postupov, v rámci ktor'ch sa ponuky pľedkladajri vo
forme elektronického katal gu.

povinnri elektľonickťl
podlimitnej zátkazky v

Neuvedenie:

Nedodržanie povinnej elektronickej
komunikáci e pri zadáxaní nadlimitnjĺch
a podlimitn'ch zákaziek Vo po
1 8. 1 0.201 8 a nedodrŽanie pľavidiel pľe

centralizovanri činnosť vo verejnom
obstarávaní

10

9

napr. akje ľámcová dohoda uzavretána obdobie presahujrice 4 roky, pričom nejde o v nimočn 'prípad od vodnení preĺĺmetom ľámcovej dohody
7 napr. akje rámcová dohoda uzavretána obdobie presahujĺce 4 roky, pĺeo* nejde o v nimočn 'prípad od vodnení predmetom rámcovej dohody
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oanámenie o vyhlásení Vo' ani s ťaŽné podklady neobsahujri technické
špe c i ťtkác ie pre dmetu zákazky al a|eb o zmluvné po dmi enky.

V omámení o vyhlásení Vo ďalebo v sťrťaŽnych podkladoch absentuje
detailny popis kĺitérií na vyhodnotenie ponrik ďalebo absentuj pravidlá
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponrik' resp. pravidlá uplatnenia kritérií sri
upravené nedostatočne, neurčito.

Vysvetlenie alebo dopl ujrice informácie k podmienkam ričasti alebo kritériám
na vyhodnotenie pon k neboli poskytnuté všetkym záujemcom alebo neboli
zverejnené.

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia
ponrik z d vodu nezákonnych a/alebo diskriminačn 'ch podmienok ričasti
alalebo kritériĺ na vyhodnotenie pon k stanoven ,ch v oznámení o vyhlásení
Yolvyzve na pľedkladanie ponrik alebo v sriťaŽľl 'ch podkladoch' napr.
- povinnosť hospodárskych subjektov mať vž zriadeni spoločnosť alebo
zástupcu v danei kaiine. ľesi ne alebo meste/obci alebo

podmienok časti v oznámení
o vyhlásení Vo, ľesp. vo v zve
na predkladanie pon k,
lcitérií na vyhodnotenie ponrik
(a váh kritérií) v oznétmení
o vyhlásení Vo, resp. vyzve na
pľedkladanie ponrik alebo
v s ťažn 'ch podkladoch
techniclc'ch špecifikácií
pľedmetu zákazky a zmluvnych
podmienok v sťlťažn ch
podkladoch

ch bajťlce pravidlá uplatnenia kĺitéľií na
vyhodnotenie pon k, ľesp. pravidlá
uplatnenia kľitéľií sri upravené
nedostatočne, neurčito

vysvetlenie alebo dopl uj ce
informácie k podmienkam ričasti alebo
laitériám na vyhodnotenie ponrik neboli
poslqrtnuté všetlcm záujemcom alebo
neboli zverejnené

alebo

alebo

Nezákonné alalebo diskľiminačné
podmienky ričasti alalebo kritéria na
vyhodnotenie ponrik ďalebo technické
špecifikácie pľedmetu zékazl<y
stanovené v sriťažn 'ch pokladoch alebo
omámeni o whlásení Yolvyzve na

II
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Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo
ďalebo požiadavky na pľedmet zátkazky ďalebo kĺitéľiá na vyhodnotenie
ponrlk znamenaji, Že ponuku je sp sobil ' pľedložiť iba jeden hospodársky

subjekt a uvedená situácia nie je od vodniteľná jedinečnym predmetom

zákazky a\ebo

určenie minimálnych poŽiadaviek pre zákazlg (tyka sa minimálnych
požiadaviek pre ričely splnenia podmienok časti, požiadaviek na predmet

zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponrik, ktoré nesrivisia s predmetom

zákazky, čím sa nezabezpeči rovnaky prístup pre uchádzačov alebo dané

požiadavky vyĺváraj:||- neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej

sriťaži vo verejnom obstarávaní, napr' nepľimerané požiadavky viažuce sa
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnut 'ch služieb alebo

uskutočnenych stavebnych prác pre ričely splnenia technickej alebo odbornej

sp sobilosti.

diskĺiminačné podmienky časti

na
oblasť

volávajilodzákazkypredmetu
bchodné

oplsuramcVsapožiadavkyechnickéT
konkrétneho

- povinnosť uchádzača mať skŕrsenosť v danej kľajine, ľegi ne

meste/obci alebo
-povinnosť uchádzačadisponovaťmateriálno-techniclc'mvybavením v
danej kľajine, regi ne alebo meste/obci alebo
- použitie kitérii na vyhodnotenie pon k, ktoľé sri nezákonné a diskriminačné
a sí založené na neod vodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej

preferencii určitych hospodárskych subjektov.

alebo

Ide o prípady, ktoľ'ch demonštratívny vpočet je uveden ' vyššie,
predložen ' vyšši počet predloŽen 'ch ponrik uchádzačov, ktoľí
podmienky ričasti a požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predloŽenych pon k sa posudzuje individuálne s ohľadom na

predmet zákazky a v prípade reverznej sriťaŽe a zákaziek zadávanych
s využitím elektronického trhoviska sa berie do ťrvahy celkovy počet

ale bol
splnili

predloŽen ch pon k.

Iné nezákonné ďalebo diskriminačné
podmienky ťrčasti alalebo kľitéria na
vyhodnotenie ponťlk al a|ebo technické
špeciťrkácie predmetu zŕĺkazky
stanovené v sťrťažn 'ch pokladoch alebo
ozrámení o vyhlásení Yolv zve na
predkladanie ponrik

predkladanie ponťtk, ktoré s za|oŽené
na neod vodnenej náľodnej, regionálnej
alebo miestnej preferencii určitych
hospodáľskych subj ektov

12



10%

s%

alebo miesto p vodu alebo v ľoby bez moärosti predloženia ekvivalentu
(okrem prípadov, ak predmet zäkazky nebolo moŽné určit7opísať in .m
sp sobom) a uvedené pochybenie sa f'ka nadlimitn 'chzákaziek'

Ide o pľípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byt'odradení od predloženia
ponrik z d vodu nezákonnych a/alebo diskriminačn 'ch podmienok časti
ďalebo kritériĺ na vyhodnotenie pon k stanovenych v oznámení o vyhlásení
Yolvyzve na predkladanie ponlik alebo v sriťaŽn ch podkladoch' napľ.

- určenie minimálnych požiadaviek pre záĺkazktl (f'ka sa minimálnych
požiadaviek pre ličely splnenia podmienok ričasti, požiadaviek na
predmet zákazky alebo kritérií na lyhodnotenie pon k, ktoré sĺce
srivisia s predmetom zákazky, ale nie sri primerané (napľ.
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre čely splnenia
podmienok časti s ohľadom na v 'šku predpokladanej hodnoty
zákazky), čím sa nezabezpeči rovnalcj' prístup pre uchádzačov alebo
ďané požiadavky vytvárajír neopodstatnené prekáŽky k otvorenej
hospodárskej siťaži vo verejnom obstarávaní
podmienky ričasti boli určené ako kľitéľium na vyhodnotenie ponťrk,

- technické poŽiadavky sa v rámci opisu predmetu zálkazky odvolávajri
na konlaétneho vyľobcu, vtobn postup, obchodné označenie' patent,
typ, oblasť alebo miesto p vodu alebo v ľoby bez možnosti
predloženia ekvivalentu (olaem pľípadov, ak predmet zékazky nebolo
možné určit7opísať in m sp sobom) a uvedené pochybenie sa t'ka
in 'ch ako nadlimitn 'ch zákaziek

Ide o prípady, ktorych demonštratívny vpočet je uveden vyššie, ale bol
predložen ' vyšší počet predložen 'ch ponrik uchádzačov, ktorí splnili
podmienky ričasti a požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predloženych ponrik sa posudzuje individuálne s ohl'adom na
pľedmet zékazky a v prĺpade reverznej sitaže azákaziek zadávanych
s ryužitím elektronického trhoviska sa berie do vahy celkovy počet
predložen 'ch ponrik.



l Zvo, keď na nie bežne dostupné
dynamicky nákupny systém.

r0%

tovary, l

ods.

písm.

8
q1uži

5

I

stavebné

$

ods.

prace

8

alebo
0I$

rozpore
lužby

stavebné

s
ľesp

alebo

tovary
ustanovením

luŽby

s

tľhoviska,
stupné

ho
do

rozpore

cké
bežnee

oval
nl

elektroni
na

postup

tímvy,lži
zŕkazky
s

keď
obstarávateľ

o,
zadáxal

ZV
erejnyV

a)
prace

ktoré nie sri intelektuálnej povahy, bežne dostupn 'ch na trhu, ale na

obstarávanie použil postup zadávania zálkazky s nízkou hodnotou alebo

podlimitny postup bez využitia elektronického tľhoviska (t 'ka sa zákaziek,

ktoré boli vyhlásené do l.1 l.2017)

5%
b,

tím
služie

vwzts

poskytnutie
postupom

alebo
tnym

toVaľu,
podlimival

dodanieoideak
nepostupo

trhoviska,
obstaľávateľeľejnyV

elektronického

5%

doĺlávateľov

ť
eJ

na

by

člen

nle
vwzt

bo

zákazky

u
kton'

montážou
ale

com

bo
a

zákazky
pn

ale

)

vanl

umoznuJ

stnením
uchádzač

1uŽby
zadá

zákazky
s ťaŽe

umle

pn

subdodávatel'a,

S

ky
ť

pnamo

en

ene

vatel'
hodnoty

vwzt

z

poskytnutie
spoJ
konal

podmi
o//o

na
bstará

vy

o

resp.

činnosti

)

lohy

možnosť

aJ

určitého

zlakazky

u

vereJny
do

zákazky

prác,
aby

dstatné

iba

zahtha
po

obmedzuj

ité
ktorá

urc

predmetu

stavebnych

by

s: 'ťaže

od vodnené,
bdodávatel'a

tovaru,

časť
su
I

kyen

ty

dodanie

Podmi
realizova
kapaci
dostatočne
uskutočnenie
na
vyžadova|,

uchádzačov rozhodné pre pľípravu kvalifi kovanej

ich rozhodnutie predloŽiť ponuku/žiadosť o ričasť

t0%
bsahuj

)

pre
asn'neJ)

ovplyrmiť
informácie

mozeco
uce

)

nedostatočnyeJ

ponuky
rozhoduje

podkladoch
neoresp,

sriťažnych
ecnevšeob

zákazky
opisany

predmetuOpis
neurčity

Zadanie zákazky na nie beŽne dostupné
tovary, služby alebo stavebné práce s

vylžitím elektronického tľhoviska
alebo v rámci dynamického
nákupného systému

obmedzenie moŽnosti použiť
subdodávatel'ov

Porušenie povinnosti zadávať
podlimitn zákazktl na nákup tovarov,
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na trhu, prostľedníctvom elektronického
trhoviska
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E netyka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky m že byť upraveny na zitklaďe v 'sledkom rokovaniďdialĺigu (pľiame

so zverejnením, s t,aŽn; dial g, inovatívne partneľstvo) alebo ak je opis piedmetu zákazky doĺlatočne upľaveny sp sobom, ktor je

zžkazky b o| zverej neny pre všetk 'c h potenoiálnych záuj emc ov a uchádzačov

rokovacie konanie, rokovacie konanie

dostatočn a doplneny opis predmeĺl



25%

s%Verejn 'obstaĺávateľ postupoval v rozpoÍe s ustanovením $ 108 ods. 1 písm.
a) ZYO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadáva| s vyržitím
elektronického trhoviska' resp. v rozpore s $ 58 ods. l Zvo, keď na nie beäre
dostupné tovary vpžil dynamicky nákupn 'systém (pozn. bežnát dostupnosť
vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená v'kladov'm
stanoviskom Uvo, z uvedeného d vodu je náročnejšie posridiť otázku bežnej
dostupnosti).

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v pľípade, ak bol predložen ' vyšší
počet predloženych ponrik uchádzačov. Vyšší počet predloženych ponrik sa
posudzuie individuálne s ohľadom na predmet zákazky.
Prijímateľ (verejny obstarávateľ) nezaslal v srilade s kapitolou 3.3.7.2.5.2
Systému riadenia nŠr v1'zvu na predkladanie pon k minimálne trom
vybran 'm záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur,
resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez
webové rozhľanie).

Prijímateľ - osoba, ktoľej verejny obstarávateľ poskytne 50Yo a menej
ťrnančnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a
poslqrtnutie služieb z NFP nezaslal v rw na predkladanie pon k minimálne
trom vybran 'm potenciálnym dodávateľom v pľípade zákaziek do 100 000
eur' resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr.

cez webové ĺozhĺanie).

Tento typ porušenia sa aplikuje aj vprípade, že v rámci prieskumu trhu pri
zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zílkazke zadáwanej osobou, ktorej
verejn 'obstarávateľ poslqrtne 50oÁ a menej finančn 'ch prostriedkov z NFP v
hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez
webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávatel'ov).

Finančná oprava sa neuplat uje, ak ide o v'nimočn ' prípad, kedy ide o
jedinečn ' predmet zákazky, v d sledku čoho pľijímateľ oslovil menej ako
troch potenciálnych dodávateľov. V 'nimka musí byt' zo strany prijímateľa
riadne zd vodnená a Wpracovaná ešte pľed whlásenim zétkazky a d kamé

Nezaslanie vŠ,zvy na predkladanie
ponrik minimálne trom vybranym
záuj emc om/ po tenc i álnym
dodávateľom, ktoľí sri opľávnení dodať
predmet zákazL<y, v prípade zŕkazky s
nízkou hodnotou alebo zákazky
zadävanej osobou, ktoľej verejn '

obstarávateľ poskytne 50%o a menej
finančn 'ch prostľiedkov La dodanie
tovaru' uskutočnenie stavebn 'ch ptác a
poslgrlnutie služieb z NFPt7



25%

10%

Podmienky ričasti alebo poŽiadavky na predmet

špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponilWžiadostí o časť, čo

malo za následok prijatie pon lďŽiadostí o ričasť whádzačovlzáujemcov,
ktoÚch ponuky by neboli prijaté alebo vylričenie uchádzačovlzáujemcov,
ktoďch ponuka by bola prijatä, ak by sa posfupovalo podl'a zverejnen ch

podmienok časti alebo poŽiadaviek na predmet zákazky-

Podmienky ličasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické

špecifikácie) boli lryhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného

o-bstarávaniďvyzvou na predkladanie ponrik a sliťaŽnymi podkladmi, čo malo

zákazky (technické

emcovstí o ričasťza následok

bremeno preukŕnania skutočnosti, Že na ľelevantnom
1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ

tľhu neexistuje viac ako

Prijímatel' (verejny obstarávatel') nezaslal v srilade
Systému riadenia BŠĺp a Metodickym pokynom
predkladanie pon k minimálne trom vybran 'm záujemcom v pľípade zákaziek
s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.

Prijímatel' - osoba, ktorej verejny obstarávatel' poskytne 50oÁ a menej

finančnych pľostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebnych prác a

poskytnutie služieb z NFP nezas|al v zvu na predkladanie ponrik minimálne
trom vybranym potenciálnym dodávateľom vprípade zákaziek nad l00 000

eur.

Finančná oprava sa neuplat uje, ak ide o v 'nimočn ' prípad, kedy ide o

jedinečn ' predmet zákazky, v d sledku čoho pľijímateľ oslovil menej ako

tľoch potenciálnych dodávateľov' Vynimka musí byt' zo strany prijímateľa

riadne zd vodnená a vypľacovaná ešte pred vyhlásenim zákazky a d kazné

bremeno preukilzania skutočnosti, že nare\evantnom trhu neexistuje viac ako

1 alebo 2 dodávateliaznáša prijímateľ.

s kapitolou 3.3.7.2.5.1
CKo č. 14 vyzvu na

Podmienky ťrčasti alebo požiadavky na
predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli upravené po oťvorení
ponlilc/žiadostí o ričasť

Podmienky ilčasti alebo poŽiadavky na
predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli vyhodnotené

alebo

s oznamenlm ov

l8



25%

t0%

ponuky by neboli pľijaté alebo vyl čenie uchádzačovlzáujemcov, ktorych
ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnenych podmienok
časti alebo požiadaviek na predmet zitkazky.

Počas hodnotenia ponrik whádzačovlzáujemcov neboli dodrŽané kritéria na
vyhodnotenie pon k/kritériá na vyber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
s ťaži alebo pravidlá na uplatnenie kľitérií (pľípadne podkritériá alebo váhy
kritérií) definované v oznámeni o vyhlásení veľejného obstarávanialvyzve na
predkladanie ponrik alebo v sÍlťažn ,ch podkladoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie ponrik V rozpoTe s oznámenímlvyzvou a s ťažnymi
podkladmi a nesprávne určeľlie rispešného uchádzača.

Počas hodnotenia ponrik uchádzačovlzáujemcov boli uplatnené dopl ujrice
kitériá na lyhodnotenie pon k/kritériá na v,ber obmedzeného počtu
záujemcov v uŽšej sriťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávaniďvyzve na predkladanie ponťrk a s ťažn ch podkladoch.

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali
diskľiminačny chaľaktet založeny na náľodnej, ľegionálnej alebo miestnej
preferencii určitju ch hos podárskych subj ektov'

Počas hodnotenia ponrik uchádzačovlzáujemcov neboli dodržané kľitéria na
vyhodnotenie pon lďkĺitéiána vyber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
siťaži alebo pravidlá na uplatnenie kľitérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kritérií) definované v ozrámení o vyhlásení verejného obstarávaniďvyzve na
predkladanie pon k alebo v sriťažnych podkladoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie ponk v rozpoľe s ozrámenimlvyzvoa a s ťažn 'mi
podkladmi a nesprávne určenie rĺspešného uchádzača.

Počas hodnotenia ponrik uchádzačovlzáujemcov boli uplatnené dopl ujrice
kritériá na vyhodnotenie pon lďkritéľiá na vyber obmedzeného počtu
záujemcov v užšej sriťaŽi, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení
vereiného obstarávaniďv zve na predkladanie ponrik a sriťaŽn ch podkladoch.

verejného obstarávaniďvyzvou na
predkladanie ponirk a sťaŽn 'mi
podkladmi
Vyhodnocovanie pon k uchádzačov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
pon k/kritériami na vyber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej
sriťaŽi a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zvercjnené v oznámení o
vyhlásení veľej ného obstarávania l vyzve
na predkladanie ponrik a sriťaŽnych
podkladoch

Vyhodnocovanie ponťrk uchádzačov na
základe dopl ujťrcich kľitéľií na
vyhodnotenie ponrilďkľitéľií na vybeľ
obmedzeného počtu záujemcov v užšej
siťaži, ktoré neboli zveľejnené
v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávanialvyzve na predkladanie
ponrik a srĺťažn 'ch podkladoch

alebo

l9



25%

t00%

25%

finančná oprava m Že byť
zniŽená na l0 % alebo
5 % vzávislosti od
zéxaŽnostl porušenia.

25%

Verejny obstarávatel' umoŽní uchádzačovi/záujemcovi
jeho ponuku/Žiadosť o ričasť počas hodnotenia pon k/žiadosti o časť, čo má

za následok prijatie ponuky/Žiadosti o časť tohto uchádzačalzáujemaĺ

Vo verejnej siťaži alebo uŽšej s ťaŽi verejny obstarávatel' rokuje
s uchádzačmilzäujemcami počas hodnotiacej fáry, čo vedie k podstatnej

modifikácii (zmene) p vodn 'ch podmienok uvedenych v oznámeni
ovyhlásení verejného obstarávanialvyzve na predkladanie ponrik alebo

v

modifikovať (zmeniť)

Verejn' obstarávateľ opakovane v určenej lehote
dokumentáciu k postupu zadávania zŕtkazky, na zák|ade čoho nie je možné

oveľiť dodržiavanie pravidiel a postupov veľejného obstaľávania.

nepredloŽil kompletnri

Dokumentácia k postupu zadiwania zäkazky j e nedostato čĺá ĺa
ponuky/žiadosti o časť boli správne vyhodnotené, čoje V ľozpoľe s pľincípom
transpaľentnosti, napr. zäpisnicaz vyhodnotenia ponťlk neexistrrje alebo proces

t'kajrici sa konkľétneho prideľovania bodov pre kaŽdn ponuku je

nej asn'/nedostatočny z hľadiska transparentnosti alebo neexistuj e.

pos denie, či

Napr. nepožiadanie uchádzačal záujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazuj cich splnenie podmienok ilčasti, ak z pľedloŽen ch dokladov
nemožno pos diť ich platnosť alebo splnenie podmienky časti'

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktoľej nie je zrejmé splnenie
požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie
mimoriadne nizkej ponuky.

UmoŽnenie obhliadky miesta na dodanie pľedmetu zŕlkazky iba niektor'm
záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o vysledku vyhodnotenia ponrik niektorym záujemcom,

ktorí boli vyhodnotení ako nerispešní.

Rokovanie v priebehu siťaže alebo
modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia ponrik

Nedostatky v dokumentáciik zaĺJáv aniu
zákazky alebo ch 'baj ťrca dokume ntácia
alebojej časť

Nedodržiav anie zásady transparentnosti
a l a\eb o ľovnaké ho zaob chádzani a p o čas
postupu zadávania zákazky (tento typ
porušenia je moŽné uplatniť iba
v pľípade, ak identifikované zistenia nie
je možné ani na zák|ade anal gie a
proporcionality priradiť k in 'm t}?om
porušenia podl'a tejto pľílohy č. l )

2l
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2s%

2s%

100 %

V rámci zadávania koncesie verejny obstarávatel' umožní
uchádzačovilzáujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kľitériá na
vyhodnotenie ponťlk alebo iné podmienky zadávanlakoncesie, na základe čoho
j e zadaná kon c e s i a tomuto uchádzač ovilzáuj emc ovi .

Verejny obstarávatel'predzačatim postupu verejného obstaľávania uskutočnil
prípravné trhové konzultácie za ilčelom jeho prípľaly a infoľmovania
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania,
pričom na tento ričel najmä poŽiadal o radu alebo prijal radu od nezávislych
odborníkov, nezávislych inštitricií alebo od ričastníkov trhu, ktoru možno
použiť pľi plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri
vedení prípravnych trhovych konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej
sitaŽe a porušeniu pľincípu neĺĺiskľiminácie a transparentnosti, nakoľko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa ričasťou daného záujemcu alebo
uchádzač a nenarušila ho spĺldárska silť až.
V rokovacom konaní so zverejnením p vodné podmienky zákazky boli
podstatnym spÔsobom zmenené, čo by bolo d vodom na vyhlásenie novej
zákazky alalebo zmenou podmienok zäkazka prestala spĺ ať podmienky
od vod uj ce pouŽitie rokovacieho konania so zverejnením'

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo
vzťahu k tovaru, stavebnym prácam alebo službe a verejny obstarávatel' pred
vyl čením takejto ponuky pĺsomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie
tjlkaj ce sa tej časti ponuky, ktoré sr pre jej cenu podstatné alebo ak verejn '

obstarávatel' vylriči ponuku uchádzač,a, ktoÚ na základe vysvetlenia
mimoriadne nizkej ponuky dostatočne od vodnil nízku Úlrove cien alebo
nákladov.
Konflikt záujmov medzi zainteľesovanou osobou verejného
obstarávatel'alprljimatel'a a spešnym uchádzačom' V rámci ktorého neboli
priiaté primerané opatrenia a wkonaná náprava'

Prípravné tľhové konzultácie alebo
predbeŽného zapojenia záujemcov
alebo uchádzačov, pri ktorych došlo
k narušeniu hospodárskej s ťaŽe

V rámci rokovacieho konania so
zverejnením nastala podstatná
modifikácia (nnena) podmienok
uvedenych v oznáĺmeni o vyhlásení
verejného obstaľávania alebo
v sriťaŽnÝ'ch podkladoch
Neod vodnené odmietnutie
mimoriadne nizkej ponuky

Konflikt záujmov s vplyvom
v,sledok verejného obstarávania9

na

23

24

25

26

9 Podrobnosti upravuje Metodick pokyn CKo č. 13 ku konfliktu záujmov
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Veľejn 'obstaľávateľ poľušil ustanovenie $ 11 ZVo, nakoľko
koncesn zmluvu alebo rámcovťl dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi,
ktorí majri povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektoralo) a

nie sťl zapisani v registri partnerov verejného sektora'

Uvedené sa tyka aj zákaziek realizovanych osobami, ktor 'm verejn '

obstarávatel' pos$rtne 50oÁ a menej finančn 'ch prostľiedkov na dodanie

tovaru' uskutočnenie stavebnych prác a pos$rtnutie služieb z NFP-

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim oľgánom, prijímatel'

wzve rispešného uchádzača na zálpis do registľa partnerov verejného sektora.

Finančná oprava sa uplat uje iba v prípade, ak spešny uchádzač nie je
v dodatočne určenej primeranej lehote zapisany v ľegistri paľtnerov verejného

uzavrel zmluvu,

sektora.

Ide o prĺpady, ak iba ričastníci kartelovej dohody predloŽia
zadäyania zákazky, ktor' je predmetom kontroly. Zárovei musí byt' splnená
podmienka, Že ličastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstarávatel'alebo
osoba rykonávajica kontrolu postupu zadávania zikazky.

ponuku do postupu

Ide o prípady, ak okľem ričastníkov kartelovej dohody predložil
postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ričastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ričastník kaľtelovej

dohody sa stal spešnym ucháĺlzačom. Zároveí musí byt' splnená podmienka,

že častníkom kaľtelovej dohody nie je veľejn ' obstarávateľ alebo osoba

vykonávaj c a kontro lu po stup u zadiw ania zákazky .

ponuku do

lde o prípady, ak bol častníkom dohody obmedzujricej s ťaž (ďalej len

,,kartelová dohoda") aj verejn ' obstarávateľ alebo osoba vykonávaj ca

kontľolu postupu zadíxania zákazky a častník kartelovej dohody sa stal

rispešnym uchádzačom.

IJzavretie zmluvy s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majťl povinnosť
zapisovať sa do registra partneľov
verejného sektora a nie sri zapisaĺi v
registri partneľov verejného sektora
alebo ktoľ'ch subdodávatelia, ktorí
majťl povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sri

zapísani v ľegistľi partneľov verejného
sekÍora

Dohoda obmedzuj ca siiaŽ potvrdená
Protimonopoln m ľadom SR alebo
sridom

Rozhodnutie UVo, podl'a ktorého mal
prijĺmatel'postupovať podl'a $ 40 ods. 6

písm. g) ZVo

alebo
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V škaÍinančnei oDľaW
t0%

Realizácia zákaz|<y
25 %, z ceny zmluvy
a hodnota dodatočnych
vydavkov vychádzajírcich
zo zmien zmluvy.

Popis porušeniď pľíkladv
Veľejny obstarávateľ poľušil ustanovenie $ 11 ZVo' nakol'ko uzavre| zmluvu,
koncesn zmluvu alebo ľámcov dohodu s uclrádzačom alebo uchádzačmi,
kton-ŕch subdodávatelia, ktorí majťr povinnosť zapisovať sa do registľa
partnerov verejného sektora a nie sit zapisani v ľegistľi partnerov verejného
sektora.

Uvedené Sa tyka aj zákaziek realizovanyclr osobami, ktorym veľejny
obstaľávatel' poskytne 50Yo a menej finančnych pľostriedkov na dodallie
tovaru, uskutočnenie stavebrrych prác a poskytlrutie sluŽieb z NFP.

V prĺpade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgálrom' prijímatel'
vyzve subdodávatel'a írspešného uchádzača na zápís do ľegistra partneľov
verejného sektora. Finančná oprava sa uplat uje iba v pľípaĺle, ak subdodávateľ
spešného uclrádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeľanej

lehote zapisanÝ v registri partnerov vereiného sektoľa.

Po uzavľetí zmluvy boli doplnenélzmenené podstatné náleŽitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykaj ce sa povahy a ľozsahu pľác, lehoty na rea|izácil
predmetu zmlttvy, platobnych podmienok a špeciÍikácie nrateľiálov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vždy posridiť od pľípadrr k pľípadu' či sa danom prípade
ide o ,,podstatni" Zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravená v $ 18 ods.2 ZYo avMetodickom pokyne
CKo č. l2 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje p sobnosť
zvo.

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva' ľámcová dohoda alebo koncesná
zmluva je v rozpore so sĺrťaärymi podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloŽenou spešn 'rn uchádzačom alebo uchádzačmi
a prípady, ked'bol zniženy rozsah zákazky.

Zárovei ide o prípady, ak ncboli splnené podmienky na Zmenu zmlulry,
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa $ 18 oĺĺs. l písm' a) a písm.
d)Zvo, resp. poĺlmienky uvedené v Metodickom pokyne CKo č. l2 (kapitola
8) v prípade zákazlek. na ktoré sa nevzťahuie p sobnost'Zvo.

Názov porušenia

Zmena zmlrrvy (dodatok), ktorá nie je
v sŕilade s pľavidlami ustanovenymi
v ZYO alebo v Metodickom pokyne
CKo č. l2 v pľípade zákaziek, na ktoré
sa nevzťahtrje p sobnosť ZYo

Č.
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25 %o z ceny zmluvY
a 100 % hodnoty
dodatočn ch v'davkov
vychádzajrĺcich zo zmien
zmluvy.

Finančná oprava sa v prípade zákaziekrealizovan ch podľa ZVo neuplat uje,
ak
a) ak hodnota všetlc'ch zmien je niŽšia ako finančn ' limit pre nadlimitnri

zŕlkazkll a zánove je niŽšia ako
b) 15 % hodnoty p vodnej anluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku

na uskutočnenie stavebny ch prác,
c) 10 % hodnoty p vodnej znluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zitkazku

na dodanie tovaru alebo na poslcytnutie služby, alebo
d) 10 % hodnoty p vodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
Zmenou sa zárove nesmie meniť charakteľ zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

opakované zmeny zmluvy nie je moŽné vykonať s cieľom vyhnriť sa použitiu
postupov podľaZYo.

Ide o pľípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu
ods. 1 písm. b) ZVo alebo podľa $ 18 ods. 1 písm. c) ZYo ďalebo jednou

zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k nav'šeniu hodnoty plnenia o viac ako 50
oÁ zhodnoty p vodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

zmluvy podľa $ 18


