
na zákJade Splnomocnenia obsiahnutého v Zmlave o vykonávaní časti úloh riadiaceho
oľgánu spľostredkovateľským orgánom č. 22l20I5l5.I zo dňa 13. apríla 2015 v platnom
znení

poštová adresa: Slovenská agentíra životného prostľedia
Sekcia fondov EÚ
Kaľloveská 2
84104 Bratislava

(ďalej len,,Poskytovatel"')

I.2. Pľijímatel':

názov

sídlo

zaprsany v

konajúci

IČo

DIČ

: obec Klokočov

: Klokočov 962,023 22 Klokočov

Slovenská ľepublika

: Jana Foldinová, starostka

: 00 314 048

:2020553040

i
I

I

I

l,

i1

l

)
1l

l

I

(ďďej len ,,Pľijímatel"' a spolu s ''Poskytovatelbm" aj ako ,,Zmluvné stľany")

2. PREDMET DODATKU
2.I. Zm]uvné strany sa v zmysle članku 6' ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písm. a) Zĺllluvy

o poskytnutí nenávratného finančného pľíspevku č. OPKZP-POI-SCI17-2017-23130
v platnom znení (ďalej len ,,Zmluva o poslqtnutí NFP") z dôvodu ak.ĺ]alizácie Zmluvy
o poskytnutí NFP a Prflohy Zrnlavy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie
pravidiel a postupov obstarávaniazaíčelom ich zosúladenia s platným znením Systému
ľiadenia ESIF dohodli na zmene Zm\xy o poskytnutí NFP nasledovne:

2.Í]. Pôvodné znenie záhlaviaZm|avy o poskytnutí NFP sa mení aznie nasledovne:
rÁro ZMLUvA o PISKYTNUľÍ NENÁvRATNEHI FINANČNÉHI PRÍSPEVKU
je uzavretápodľa s 269 ods.2 zákona č. 513/199l Zb. obchodný zókonníkv znení
neskorších predpisov, (ďalej len,,obchodný zákon ík"), podľa $ 25 zákona č.
292/2014 Z. z. o príspevku poslcytovanom z európslcych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršťch
predpisov (ďalej len ,,Zákon o príspevku z EŠIF"1 a podľa $ 20 ods. 2 zdkona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej sprdvy a o zmene a doplnení
niektoých zókonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o rozpočtových
pravidlách") medzi:
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2.r.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.r.5.

2.1.6.

Pôvodne znenie PREAMBULY, písm. (A) Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení
aznie nasledovne:
Na základe vyhldsenej Výzvy na predkladanie žiadostí o posĺqtnutie nenávratného
finančného príspevku (ďalej ako ,,NFP"), Poslqtovateľ overil podmienlcy
poslcytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poslqtnutie NFP predloženej
Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa S]9 ods' 8 Zókona o príspevku z zŠĺr
tak, že vydal rozhodnutie o schvóIení žiadosti.
Pôvodný čl. 1 ÚvoDNÉ USTANOVENIA ods. I.2 Zrriluvy o poskytnutí NFP
sa mení aznie nasledovne:
Zmluvou o poslqtnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších
zmien a doplnení, ktoró bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poslqtovateľom
podľa próvnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na zóklade
vydaného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP podľa Š ]9 ods. 8 Zákona o príspevku
z ĺŠrc. Pre úplnosť sa uvádza, že ak Sa v texte uvódza ,,Zmllrva" s malým
začiatočným písmenom ,,7", myslí sa ým táto zmluva bez jej príIoh. Výnimku z
uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné
spojenie ,,prílohy Zmluvy o poslcytnutí NFP", čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj
modifihíciu obsahu pojmov podľa ods. ].] tohto čIánku' Prílohy uvedené v závere
zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o
poslqtnutí NFP.,
Pôvodný čl. 1 WODNE USTANOVENIA ods. Í.4 Zĺnlavy o poskytnutí NFP
sa mení aznie nasledovne:
V nadvriznostt na ustanovenie Š 273 obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú
VZP, v ktorých sa bližšie upravujú prdva, povinnosti a postavenie Zmluvných strón,
rôzne procesy pri poslcytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní,
riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s ým spojené otózlq,
ako aj ďalšie otá.zlq, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vznilcnúť pri
poslqtovaní NFP podľa Zmluvy o poslcytnutí NFP. Akákolvek povinnosť
vyplývajĺica pre ktorúkolvek Zmluvnú Stranu z VZP je rovnako závtiznó, ako keby
bola obsiahnutó priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve
a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutó v tejto zmluve.
Pôvodný čl. 2 PREDMET ĺ Účľr, ZMLWY ods. 2.4 Zmluvy o poskytnutí
NFP sa mení aznie nasledovne:
Prijímateľ sa zavĺizuje prijať poslqtnuý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami
uvedenými v Zmluve o poslcytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok
vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade So Schválenou žiadosťou o NFP
a súčasne Sa zavtizuje realizovať všetĺq Aktivity Projektu tak, aby bol
dosiahnurý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne
a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak,
ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku ] ods.
3 VZP. Na preukózanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy
je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetlcých potrebných
súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Meratellných ukazovateľov Projektu
sa preuka7uje spôsobom, ktoý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto
odseku sa rozumie napríklad súhlas s poslcytovaním údajov z informačného systému
tretej osoby.
Pôvodný čl. 2 PREDMET ĺ ÚčBL zNILavY ods. 2.6 Zn|uvy o poskytnutí
NFP sa mení aznie nasleďovne:
NFP postcytnuĺý v zmysle Zmluvy o poslcytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ
a štdtneho rozpočtu SR, y dôsledku čoho musia byť finančné prostriedlq tvoriace
NFP vynaložené:

b
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a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmyste čI. 33
nariadenia 2018/1046,

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospoddrenia s verejnými

prostriedkami vyplývajúcimi Z s ]9 Zókona o rozpočtových pravidlóch.

Poslqtovateľ je oprávnený prtjať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie
splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahi k výdavkom
v rómci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Posĺqtovateľ vykonóva
v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poslcytnutí NFP (n,apríklad
v súvislosti s kontľolou Verejného obstaróvania, s kontrolou Žiadosti o platbu
vykonávanouformoufinančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroty), teda
až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo
pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
v súlade s čl. ]0 VZP.

Pôvodný čl. 3 vÝDAvKY PRoJEKTU A NFP ods. 3.5 Zmluvy o poskytnutí
NFP sa mení aznie nasledovne:
Prijímateľ sa zavtizuje, 'že 

nebude požadovať dotĺiciu, príspevok, grant alebo inú
formu pomoci na Realizticiu aktivít Projektu, na ktorú ji poilrytoroii NFP v zmysle
tejto zmluvy a ktoró by predstavovala dvojitéfinancovanie alebo spolufinancovanie
ých isrých výdavkov zo zdrojov iých rozpočtových kapitot štátneho rozpočtu SR,
štótnychfondov, z iých verejných zdrojov alebo zdrojov ĺÚ. ľrtiĺmarcľ je povinný
dodržať pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia
ESIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Postqltovateľ oprávnený žiadať
od Prijímateľa vrótenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrdtiť NFP
alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
Pôvodný čl. 3 vÝDAvKY PROJEKTU A NFP ods. 3.6 Zĺriluvy o poskytnutí
NFP sa mení aznie nasledovne:
Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každó jeho časť je finančným
prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu,SR. Na kontrolu a audit použitia
ýchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za pôrušenie
finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poslqtnu}í NFP, ,
prlunych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ fuajma v Zákone o príspevku z
ESIF, v Zákone o rozpočtových pravidlách a v Zákone o finančnej kontrole).
Prijímateľ sa súčasne zavtizuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poslgtnutí NFP
dodržiavať všetlcy predpisy a Próvne dokumenty uvedené v ods. 33}ohó čldnku.
Pôvodný čl. 3 vÝDAvKY PROJEKTU A NFP ods. 3.9 Zmlavy o poskytnutí
NFP sa mení aznie nasledovne:
Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s
podmienkami poslqtnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poslcytnutie NFP podľa
Zmluvy o poslqtnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štĺitnei po-oLt. Ak
prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rómci Projektu alebo i súvislosti s
ním vykonóvať akékolvek úkony, v dôsledku ktoých by sa pravidlá ýkajúce sa
štátnej pomoci stali uplatnitelnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo-vymôcť
vrótenie štátnej pomoci poslqtnutej v rozpore s uplatnitetnymi pravidlami
vyplývajúcimi z prdvnych predpisov ,SR a próvnych aktov E(I, spolu s úrolcrni vo
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnyóh predpisov SR a
próvnych aktov ĺÚ. rrĺiĺmateľ je sú-časne povinný vnitiť NFP atibo i:eho časť v
dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade i ĺl. to vzp.
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2.1.7.

2.1.8

2.r.9.
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ll

2.r.rc.

Povinnosti Prijímateľa uvedené v čIánku 6 ods. 5 VZP nie sú ťýmto ustanovenírn
dotlcnuté.
Pôvodný čl. 4 KoMUNIKÁCIA ZMLWNÝcľr STRÁN A DoRUčovANIE
ods. 4.1 Zm|uvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikdcia súvisiaca so Zmluvou o poslcytnutí
NFP si pre svoju zóvĺiznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné
strany povinné uvódzať ITMS 2014+ kód Projektu a nózov Projektu podľa čĺĺinku 2
ods. 2.] zmluvy. Zmluvné Strany sa,zavtizujú, že budú pre vzájomnú písomnú
komunilaiciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v zóhlaví Zmluvy
o posĺcytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súIade s
čldnkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunihicie sa
bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania
zó.sielok alebo obyčajného doručovania poštou alebo v elektronickej podobe podľa
odseku 4.2 tohto člónku.
Pôvodný čl. 4 KoMUNIKÁCIA ZMLUvNÝcľr STRÁN A DoRUčovANIE
ods.4.2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení aznie nasledovne:
Zmluvné Strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v
elektronickej podobe, a to najmri v prípade bežnej komunikdcie prostredníctvom
elektronickej spróvy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS 2014+
(neľýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je povalované za podanie
prostredníctvom Ústedného portálu verejnej sprdvy) alebo prostredníctvom
Ústedného portóIu verejnej správy (pričom zo Strany Poslqtovateľa nejde o ýkon
verejnej moci, iba o využívanie existujúcich techniclcých prostriedkov vhodných na
komunikáciu)' Elektronickó komunikácia prostredníctvom ITMS 2014+ predstavuje
aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s
tým, aby po splnení všetlcých techniclcých podmienok pre 7avedenie elektronickej
komunikácie prostredníctvom ITMS 2014+ ako preferovaného spôsobu
komunikácie Zmluvných strón Poslcytovateľ vydal usmernenie rýkajúce sa
komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany zó.vĺjzné.
Pôvodný čl. 4 KoMUNIKÁCIA ZMLWNÝcH STRÁN A DoRUčovANIE
ods. 4.3 Zmlluvy o poskytnutí NFP sa mení aznie nasledovne:
Posĺcytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikdcia Zmluvných strán
súvisiaca so Zmluvou o poslqtnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a
zóroveň môže určiť aj podmienlcy takejto komunikĺicie. Aj v rámci ýchto foriem
komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS 2014+ kód Projektu a názov
Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zdroveň dohodli ako
mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielokv listinnej podobe doručovanie
osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poslqtovateľovi je možné
výIučne v úradných hodinóch podateľne Poslqtovateľa zverejnených verejne
prístupným spôsobom.
Pôvodný čl. 4 KoMUNIKÁCIA ZMLUvNÝcrr STRÁN A DoRUčovANIE
ods. 4.5 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení aznie nasledovne:
Návrh čiastkovej správy zkontroly/ndvrh správy zkontroly v zmysle článku ]2 odsek
2 vZP sa považuje pre účely Zmluvy o poslqtnutí NFP za doručený dňom jeho
prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy zkontroly/návrh správy zkontroly
v zmysle článku ]2 odsek 2 vZP sa považuje pre účely Zmluvy o poslcytnutí NFP za
doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia
jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/nĺivrh spróvy kontroly
nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.] tohto
člónku, prípadne ak došlo k ozndmeniu zmeny adresy v súlade s čIónkom 6 Zmluvy,
na takto ozndmenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia

I

2.I.II

2.1.r2

2.r.r3
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2.r.r4.

2.I'É.

2.r.16.

nedoručeného nóvrhu čiastkovej spróvy alebo návrhu spróvy Poslqtovateľovi, aj
keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).
Pôvodný čt. 4 KoMUNIKÁCIA ZMLUvNÝcľr STRÁN A DoRUčovANIE
ods. 4.9 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení aznie nasledovne:
Zmluvné strany sa zavĺizujú, že vzájomná koľnunikócia bude prebiehať v slovenskom
jazyku. Všetka dokumentócia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zĺnluvou o-pošIqmutí 

NFP a/alebo s Projektom bude predkladanĺi v slovenskom jažyku a v
prípade, ak bola vyhotovená v inoĺrt ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre
účely Projektu a/alebo Zmluvy o poslcytnutí NFP je potrebné, aby Prijímateľ
zabezpečil úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poslqtovateľ výslovne
nevylúči vo Výzve alebo v Prdvnom dokumente, môže byť predkladanó aj v českom
jazyku bez potreby úradného prekladu. Poslqtovateľ môže vo Výzve alebo v
Próvnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku
bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
Pôvodný čl.' 5 osoBITNE DOJEDNANIA ods. 5.2 písm. d) Zmluvy
o poskytnutí NFP sa mení aznie nasledovne:
d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na

zrealizovanie Projektu minimáIne vo výške spolufinancovania oprávnených
výdavkov Projekta a celkových Neopróvnených výdavkov Projektu podľa
podmienok stanovených Poslcytovateľom v príslušnej Výzve a jej prílohách
alebo po schválenĺ zoupp v Právnych dokumentoch; uvedenó podmienka sa v
prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnopróvnymi subjektami, preukazuje rým, že
výdavIq podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuáIne
rozpočtové obdobie a v nóvrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak
tabýto nóvrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych
predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizóciou aktivít Projektu zo strany
zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ
nap oj ený finančnými v zťahmi.

Pôvodný čl.6 ZNIBNA ZMLWY ods. 6.L Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení
aznie nasledovne:
Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poslcytovateľovi všetlcy zmeny alebo
skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poslcytnutí NFP alebo
dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle člónku 2 ods. 2.2 zmluvy vo vzťahu k
cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

)'

Poslqtovateľ je súčasne opróvnený požadovať od Prijímateľa poslqtnutie
vysvetlení, informócií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré
odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej
s Projektom, ak má vplyv na opróvnené výdavlq Projektu, Realizáciu aktivít
Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

2.I'I7. Pôvodný čl.6 ZMENA ZMLWY ods. 6.2 písm. c) Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení aznie nasledovne:
c) Formólna zmena spočívajúca v údajoch rýkajúcich sa Zmluvných strán

(obchodné meno/nózov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch,

zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo ind zmena, ktoró má vo vzťahu

k Zmluve o poslqtnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte

Poslqtovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne závtizného právneho
predpisu, nie je zmenou, ktoró pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o

poslcytnutí NFP. To unamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvnd strana
druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnurým v čI. 4 zmluvy a premietne sa do
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2.r.r8.

2.r.19.

2.r.20.

2.r.2r.

2.1.22.

2.r.23.

Zmluvy o poslqtnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou
oznámenia sú doklady, z ktoých zmena vyplýva, najmci výpis z obchodného

registra alebo iného registra, v ktorom je Zmluvnó Strana, ktorej sa formólna
zmena týka zapísand, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny
predpis a podobne.

Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.2 písm. d) bod (iii) Zmluvy
o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:-(iii) 

ak prečerpanie v rĺimci jediej zo skupín výdavkov neprekročí ]5 ?o

kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za
p o dmi e nlcy n e p r ekr o č e ni a C e lkový ch o p r óvn ený c h vý dav kov P r oj ekt u. T át o
odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné
aktivity Projektu,

Pôvodný ó|. 6 ZNÍENA ZMLWY ods. 6.2 písm. f) Zmluvy o poskytnutí NBP
sa mení aznie nasledovne:
Í) Podstatnú'zmenu Projektu tak, ako je definovaná v čl. ] ods. 3 VZP, Prijímateľ

oznamuje Poslcytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je
vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poslcytnutí
NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou
Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. l0 VZP, a to vo výške,

ktorô je úmerná obdobiu, počas ktorého došIo k porušeniu podmienok v
dôsledku vzniku Podstatnej Zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny
nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu
podmienokv dôsledkuvzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému
hľadisku s a neaplikuj e.

Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.3, čast' pľed písm. a) Zmluvy
o poskytnutí NFP sa mení aznie nasledovne:
V prípade významnejšej zmeny podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktoý sa
nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.]0 tohto člónku, je Prijímateľ povinný požiadať
o zmenu Zmluvy o poslqltnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred
uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne
zánikom skutočnosti, ktoró sa má prostredníctvom výonania umeny odvrótiť, to

všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:
Do čl. 6 ZMENA ZMLWY ods. 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ďopíňa písm.
n), ktoľé znie nasledovne:
n) v inej zmene' ktorá je ako významnejšia zmena označerui v Príručke pre

Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente'
Pôvodný č|. 6 ZNÍENA ZMLUVY ods. 6.6, časť pľed písm. a) Zmluvy
o poskytnutí NFP sa mení aznie nasledovne:
V prípade Zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku sa samostatne posudzujú

zmeny v cieľových hodnotách Meratelných ukazovateľov Projektu s príznakom
v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku posĺqtovaného NFP
a v cieľových hodnotách Merateľrych ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo
vzťahu k zmenóĺll cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné
strany dohodli, že:
Pôvodný č|.6 ZMENA ZMLWY ods. 6.6 písm. b) Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení aznie nasledovne:
b) Merateľné ukazovatele Projektubezpríznaku sú zá.vtizné zhľadiska dosiahnutia

ich cieľovej hodnoty. Poslqltovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto

druhu Meratelhého ukazovateľa Projektu schváliť zníženie jeho cieľovej
hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričoĺn cieľovd hodnota nesmie
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klesnúť podhranicu 80 vo výštcy uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie
cieľovej hodnoty jednotlivého Meratelhého ukazovateľa Projektu bez príznaku
o viac ako 20 vo oproti jeho výške, ktoró bola uvedenó v Schvólenej žiadosti o
NFP, môže predstavovať Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uledených v
odseku 6.7 tohto článku a vyvolóvať próvne nĺistedlq uvedené v odseku 6.2 písm.
f) tohto čIánku.

Vo vzťahu kfinančnému plneľliu Poslcytovateľ vždy zníži výšku poslqtovaného
trŕFP s ohľadom na schvóIenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného
ukazovateľa Projektu bez príznaku, vo vzťahu k Úm Aktivitám, v ktorých
prichódza k dosiahnuttu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez
príznaku v zmysle čl. 10 ods. I písm. i) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie
ýdavkov na podporné aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochódza k naplneniu viac ako jedného
Meratelhého ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníii p7io^o úmerne k
zníženiu cieľovej hodnoty Meratelhého ukazovateľa Projektu po započítaní
úrovne plnenia ostatných Merateľých ukazovateľov Projektu, 

-b"z 
,hľodr ro

to, o ktoÚ druh Meratelhého ukazovateľa Projektu ide.
2-L24. Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLWY ods. 6.10 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení

aznie nasledovne:
V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto čIónku, je
Prijímateľ povinný.požiadať o zmenu Zmluvy o poslqtnutí NFP najneskôr 30 dní
pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako pria zohĺno aspoň nižktoré výdavlq,
ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prij1marcľa
vyplývajúce mu zo Zókona o finančnej kontrole rýkajĺice saiykonóvania áiktadnej
finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykoruivania zdkladnej finančnejkontroly vzťahuje. opróvnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa Žákoro o
finančnej kontrole' osobitne sa stanovuje, že v dôstedku porušenia povinnosti
predložiť žiadosť o zmenu najneskôr j0 dní pred predložení- Žiodorti o platbu v
zmysĺe tohto čIónku, budú všetĺq výdavlq, ku ktoým sa vzťahujú vykonanZ zmeny'
zamietnuté. Prijímateľ je opróvnený do ďatšej Žiadosti o platbu, po splnení všettcých
aplikovatel'ných podmienok opróvnenosti, zahrnúť ai takéto pôvodne zamietnuté
výdavlcy. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poslqtnutí NFP, podanó v-zmysle tohto odseku
6.]0, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie z^rry,
a) Akejkoľvek odchýllcy v rozpočte Projektu ýkajúcej sa oprávnených výdavkov,

to neplatí, ak ide o zníženie výšlcy oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemó
vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto
zmluvy. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia
štandardného formuláru rýkajúceho sa žiadosti , z*"rr, ktorý vyddva
P o s lqlt ov at e ľ, aj na s I e do vn é info rmdc i e/údaj e :

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná lmena
v rozpočte Projektu, preukdzanie súladu takejto zrueny s režimom zmien
dohodnuých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateťom a s ustanovením
$ 18 zĹkona o Vo, alebo S 10a zókona č. 25/2006 Z. z.(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktoý k zmene došlo, osobitne v
prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje
zlepšente oproti pôvodnému stavu Projektu,

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje
znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zrnenu
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25 7o vzťahuje Sa na každ(l
zrozde|enych zákaziek

10 vo vzťahuje sa na každ '
zrozdelenych zákaziek

25 Va

I0 7o

5Vo

Verejn obstarávatel' porušil $ 6 ods' 16 Zvo,
nadlimitnej zákazky ľozdelil predmet zákazky avy
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVo
zákazky s vyu žitím elektron ického tľhovi ska).

ked' namiesto vyhlásenia
hlásil podlimi tné zákazky,
alebo v EKS (podlimitné

Veľejny obstaľávatel' porušil $ 6 ods' 16 Zvo, ked' namiesto vyhlásenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou,
ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímatel'a a informácia
o zverejnení zaslaná na mailovy kontakt zakazkycko@vlada'gov.sk

Verejny obstarávatel' porušil pravidlá
alebo Metodického pokynu CKo č'
osobou, ktorej veľejny obstarávatel'
prostriedkov z NFP v hodnote nad

podl'a Metoďckého pokynu CKo č. 12
14, ked' namiesto zákazky zadávanej
poskytol 50 vo a menej finančnych
100 000 euľ, realizoval 2 alebo viac

zákaziek v hodnote do 100 000 eur, ľesp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou
nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur
Verejny obstaráVatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ak bol obídeny postup
zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v d sledku zahrnutia takej

poskytnutych služieb, ktoré nie s nevyhnutné pri plnenídodávky tovaľu alebo
zákazky na stavebné práce doPHZ'

ostatné prípady nedovoleného spájania r znorodych zákaziek, ktoré mohlo
obmedziť hospodársku srit'až.

Verejny obstaľávatel' porušil ustanovenie $ 28 ods. 2 ZVO, ked' neuviedol
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo sriťažnych podkladoch
od vodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak od vodnenie neľozdelenia
zákazky na časti nebolo dostatočné.

t{ázov poľušénia

Nedovolené spájanie r znoľodych
predmetov zákaziek, pričom zákazka
nebola rozdelená na časti

Neod vodnenie nerozdelenia zákazky
na časti

J

4

Strana 4 z 20



Strana 4 z2O

ro0 ?o

25 7o

10 7o

Lehota na predkladanie ponrik (alebo na predloženie žiadosti o ričasť) bola
kratšia ako minimálna lehota ustanovená Zvo. v uvedenom prípade je
potrebné zohl'adniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponrik
elektronick1Ími pľostriedkami (ak releÝantné).

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 vo zo zákonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie ponrík bola 5 dní a menej.

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 7o zo zákonnej
lehoty, ale menšie ako 857o.

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

Verejn1ĺ obstarávatel' nepredĺžil lehotu na predkladanie ponlilďlehotu na
predkladanie žiadostí o ričasť v prípade podstatn ch zmien v podmienkach
zadáxania zákazky (napľ. ' prava Pldmienok ričasti, ktorá zabezpečuje širšiu
hospodáľsku s ťaŽ) ďebo nepredlžil dostatočne lehotu na predkladanie
pon lďlehotu na predkladanie žiadostí o časť v prípade podstatnych zmien v
pod mienkach zadáv ania zákazky .

V prípade' že skľáteĺlie lehoty bolo menšie ako 30 vo zo zákonnej lehoty.

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie ponrílŕ

alebo,

Nedodržanie minimálnej ziákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o ričasť3

Nepredĺženie lehoty na predkladanie
ponlíVlehoty na predkladanie žiadostí
o časť v prípade podstatn ch zmien
v podmienk ach zadáv anía zákazky

alebo

5

2 Uveden1í typ porušenia sa pĺimerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponrík upraĺené v MP CKo č. I4kzadávaĺiu zákazieknad 30 000 eur a na minimálne
lehoty na predkladanie pon k upravené v Metodickom pokyne cKo č. 12

'rcľ,Ĺty srí stanovené pre užšiusríťaž a rokovacie konanie Ĺo zveľejnením.
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l0 Vo

5Vo

25 Vo

I0 Vo

Verejn1i obstarávatel' nepredĺžil lehotu na predkladanie ponríVlehotu na
predkladanie žiadostí o časť, ked'neposkytol vysvetlenie nizáklade žiadosti
záujemcu najnesk r 6 dní pľed uplynutím lehoty na predkladanie ponrik za
pľedpokladu, že o vysvetlenie požiadalzáujemcadostatočne vopred (v prípade
nadlimitn ch zákaziek)' resp. 3 pracovné dní pred uplynuiím lehoty na
predkladanie ponrík za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca
dostatočne vopred (v prípade podlimitn1Ích zákaziek).

Lehota na. predkladanie ponrik (alebo
bola pľedlžená (ej p vodne určená

časť)

opravy
pričom

o
zvo)

žiadosti
so
ľedakčnej

srílade
formou

V

predloženiena
bola

skutočnosť

lehota
lehota

Úvo
trito

vestníku
nezverejnil

vestníku/vo
obstarávatel'

eur pskom
verejn

vy

na
štátov

čast)
pričom
opra

o

bjektom,

lehote

su

o),

zabezpeéené

ZV

elektronického

člensk ch

žiadosti
so
redakčnej
bolo

in ch
predĺženej

z

nenre

vyažitím

srílade

o

formou

hospodárskym

v
predloženie

zvereJ

na

vaneJ

bola

ale

zadá

záujemcovia

oznámenie

skutočnosť

infoľmáciou
aJ

ÚVo'
tto

ze
zákazky

g,

všeobecné
vestníku

disponovať

ramct
ako

v
zaručuj

nezverejnil

mohli

(napr

ktoré

vestníku/vo

pon k

registrované

obstarávatel'v

su
sp sobom

n
eur pskom

vereJ

inym
ktoni
prostriedku),
predkladanie
EÚ
Veľejn obstarávatel' zadá zákazlll na základe rokovacieho konania so
zverejnením alebo postupom s ťažného dial gu, avšak

ustanovení ZVo.
tak to postup nie je

od vodnenie tohto postupu, nebol obmedzen počet záujemcov' ktor: boli
vyzvaní na predloženie ponuky apočas rokovania bolo zabezpečené rovnaké
zaobchádzanie so všeth. mi uchádzačmi.

Verej

bolo
postupu

rokovacieho

zákazkek
použitého

postupu
ramcrale

dokumentácie

uplatneniena
dial gu,

sričasťou

podmienky
s ťažnéhoa

nesplnil

transparentnosť
zveľejnením

obstarávatel'
so

n

zabezpeéená
konania
bola

postupov zverej ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania/v. zvy na
predkladanie,pon k v pľípade

- predlženia lehoty na
predkladanie pon k

- predlženia lehoty na žiadosti o
čast'5

nepredĺženie lehoty na predkladanie
ponrík

alebo

Nedodržanie

použitie rokovacieho
konania So zverejnením alebo
stiťažného dial gu

Neoprávnené

7

8

5 Lehoty sti stanovené pre užšiu s ťaŽ arokovacie konanie so zverejnením.
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25Vo

váhovosti
podkladoch

vráÍane
sÍftaŽn ch

ponrik,
ďaleboov

vyhodnoteniena
vyhlásenío

kÍitéľiá
oznámení

ličasti
uvedenésunle

Uveden1ítypporušeniasatykaajnedostatkovidentifikovan 
chprizaďávaĺí

zákaziek cez dynamick nákupn}ĺ systém' lzatváraní ľámcov ch doh dl'

e'ektronick 
"ľ, 

uor..ĺáJľr,'p""'p"", v iámci ĺ<tor ch sa ponuky predkladajri vo

forme elektronického katal gu'

Uvedentypporušeniasat kaajnedostatkovidentifikovan chprĺzadá*aní

zákaziek """ 
aynu'.,iJŕy í^r'p".y ,y-'t{ lzatvátaní rámcoÝ ch doh d6'

elektronick 
"ľ, 

uor."iáJil]d*ŕ* v ŕamci ktoľ ch sa ponuky predkladajrí vo

forme elektronického katal gu'

Verej

vo
zákazky

činnosť

elektľonicktipovinnri
podlimitnej

centralizovanri

18

vo

alebo
.20

pľe

018.1

v1ísledokna
pravidlá

po
nadlimitnej

vplyv
porušil

malo

zadáxania
nedodržal

co
alebo

prípade
zvo

v
20

obstarávatel'

obstarávaní,
$s

ĺ

s lade
vereJnom

komunikáciu

Neuvedenie:

centralizovan činnosť vo vereJnom

obstarávaní

10

6 naor. ak ie rámcová dohoda uzayretána obdobie

' ;. ut1".a*"ouá dĺihoda uzavretá na obdobie 8220



Y oznámení o vyhlásení Vo ďalebo v s ťažn ch podkladoch absentuje
detailn popis kritérií na vyhodnotenie ponrik ala|eho absentujrí pravidiĺ
uplatnenia kľitérií na vyhodnotenie pon k? resp. pravidlá uplatneniá kritérií srí
upravené nedostatočne, neuľčito.

Vysvetlenie alebo dopl ujrĺce informácie k podmienkam časti alebo kritériám
na vyhodnotenie ponrík neboli poskytnuté všeth m záujemcop alebo neboli
zveľejnené'

podmienky
neobsahujri

vnezmlualalebo
anlvo,

zÍil<azky

vyo
predmetu

oznámenie
špecifikácie

alebo meste/obci alebov
boale

ričasti
hlásenívyo

predloženia

napr

od

spoločnosť

podmienok
oznámenív

odradení

podkladoch,
zriaden

byť

IJZ

mohli

s ťažn ch

diskriminačn; ch

mať

stanoven ch

ďebo

alebo
pon k
alalebo
boli

bjektovsu
pon k

emcovtazáuj

vyhodnotenie
nezákonn1ch

ked'

predkladanie
hospodáľskych

na

d vodu
kritérií

prípadyo

povinnosť
Olv zve

Ide

alalebo
pon k

V

o vyhlásení Vo, resp. vo v, zve
na predkladanie pon k,
kritéľií na vyhodnotenie pon k
(a váh kritéri| v oznámení
o vyhlásení Vo, ľesp. v, zve na
predkladanie ponrík ďebo
v s ťažn ch podkladoch
techniclq ch špecifikácií
predmetu zákazky a zmluvn ch
podmienok v s ťažn ch
podkladoch

chybajríce pravidlá uplatnenia kritérií na
vyhodnotenie ponrik, ľesp. pravidlá
uplatnenia kritérií srÍ' upravené
nedostatočne, neurčito

vysvetlenie alebo dopl ujrice
informácie k podľnienkam časti alebo
kritériám na vyhodnotenie pon k neboli
poskytnuté všetk m záujemcom alebo
neboli zverejnené

alebo

alebo

podmienok

alalebo diskriminačné
podmienky ričasti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie ponrik alalebo technické
špecifikácie predmetu zákazk3
stanovené v sriťažn ch pokladoch alebo

Nezákonné

oznámení o na

11
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I0 Vo

25 7oIde o prípady, keď určené nezákonné alebo diskľiminačné podmienky časti
ďďebo požiadavky na predmet zákazky ďalebo kitériá' na vyhodnotenie
ponrik znamenajil, že ponuku je sp sobil predložiť iba jeden hospodársky
subjekt a uvedená situácia nie je od vodnitelhá jedinečn m predmetom
zákazky alebo

určenie minimálnych požiadaviek pľe zákazkll (t ka sa minimálnych
požiadaviek pľe ričely splnenia podmienok ričasti, požiadaviek na pľedmet
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponrik, ktoré nes visia s predmetom
zákazky, čím sa nezabezpečí rovnak prístup pre uchádzačov alebo dané
poŽiadavky vytvárajíl neopodstatnené prekážky kotvorenej hospodárskej
s(lťaži vo verejnom obstarávaní' napr. neprimerané požiadavky viažuce sa
k predloženiu Zoznam.o dodávok tovaru, poskytnut ch služieb alebo
uskutočnen ch stavebn ch prác pre ričely splnenia technickej alebo odbornej
sp sobilosti.

Technické požiadavky sa v rámci opisu pľedmeta zákazky odvolávaj na
konkrétneho v robcu, v robn postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť

- povinnosť uchádzaéa mať skrisenosť v danej krajine, regi ne alebo
meste/obci alebo
-povinnosťlchádzačadisponovaťmateriálno-technickymvybavením v
danej krajine, regi ne alebo meste/obci alebo
- použitie kritéľií na vyhodnotenie ponrik, ktoré s nezákonné a diskriminačné
a s ' zaloŽené na neod vodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej
preferencii určitych hospodárskych subjektov.

Ide o prípady, ktor ch demonštratívny v počet je uvedeny vyššie' ale bol
predložen vyšší počet predložen ch ponrik uchádzačov, ktorí splnili
podmienky ričasti a požiadavky na predmetzákazky'

Vyšší počet predloženych ponrik sa posudzuje individuálne s ohl'adom na
predmet zákazky avprípade reverznej s ťaže azákaziek zadávan' ch
s využitím elektronického trhoviska sa berie do rivahy celkovy počet
predložen ch pon k.

predkladanie pon k, ktoré sri založené
na neod vodnenej náľodnej, regionálnej
alebo miestnej preferencii určit ch
hospodárskych subjektov

Iné nezákonné ďalebo diskriminačné
podmienky ričasti alalebo kritéria na
vyhodnotenie ponrik alalebo technické
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v sriťažn ch pokladoch alebo
oznátmení o vyhlásení Yolvyzve na
pľedkladanie ponrík

t2
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typ, oblasť alebo miesto p vodu alebo v roby bez možnosti
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Vyš9í počet predložen ch ponrÍk sa posudzuje individuálne s ohlädom na
predmet zákazky a -v prlpade reverznej s ťaže azákaziek zadávan ch
s využitím elektronického trhoviska sa berie do rívahy celkovy počet
predložen ch ponrĺk.

bol
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ale
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vyššie,uvedenl
uchádzačov
Je

zákazky
pon k

v počet
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prípadyoIde
predložen
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opis predmeta zákazky v sriťažnych podkladoch je nedostatočny, nejasny,
neurčity, opísan1Í všeobecne, resp. neobsahuje ľozhodujrice informácie pre

uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo m že ovplyvniť
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o časť.

Podmienky s,iťaže obmedzujli možnosť využiť subdodávatel'a, ktor by
realizoval časť predmetu zákazky, ľesp. podmienky sliťaže umož uj využiť
kapacity subdodávatel'a iba do určitého va zhodnoÍy zákazky, pričom nie je
dostatočne od vodnené, aby verejny obstarávate{'pri zadávaní zákazky na

uskutočnenie stavebn ch prác, zákazky na poskytnutie služby a|ebo zákazky
na dodanie tovaru, ktorá zahŕ a aj činnosti spojené s umiestnením a montážou

vyžadova|, aby určité podstatné rilohy vykonal priamo uchádzač alebo člen
skupiny dodávate|'ov
Verejny obstaľávatel' nepostupoval podlimitnym postupom s využitím
elektľonického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb,
ktoré nie sri intelektuálnej povahy, bežne dostupnych na tľhu, ale na

obstaľávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo
podlimitny postup bez využ\tia elektronického trhoviska (tyka sa zákaziek,
ktoré boli vyhlásené do 1.1 I.2017)

Veľejny obstarávateľ postupoval v rozpore S ustanovením $ 108 ods. l písm.

a) ZYo, ked' zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné
pĺácezadával s využitím elektronického trhoviska' resp. v rozpore s $ 58 ods'

1Zvo, ked'na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil
dynamicky nákupny SyStém.

Nedostatočne
zákazky8

opísany pľedmet

obmedzenie možnosti použiť
subdodávatelbv

Porušenie povinnosti zadávať
podlimitnrí zátkazku na nákup tovaľov,
alebo služieb, ktorych predmetom nie je
intelektuálne plnenie, bežne dostupnych
na trhu, prostľedníctvom elektronického
trhoviska

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

využitím elektronického trhoviska
alebo v rámci dynamického
niákupného systému

J1

14

I 5

t6

8 net] ka Sa postupov zadávania zákazky, ked' predmet zákazky m že byť upľaveny na základe vysledkom rokovaniďdial gu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie

so ,u".e;nením, sliťažny dial g, inovatívne partneľstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upraveny sp sobom, ktor1 je dostatočny a doplneny opis predmetu

zákazky bol zverejnen1í pre všetkych potenciálnych záujemcov a uchádzačov
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Prijímateľ (verejn obstarávatel) nezaslal v srilade S kapitolou 3.3'7'2.5.2
Systému ľiadenia EŠF v zvu na predkladanie ponrik minimálne trom
vybran m záujemcom v prípade zákaziek s nízkĺju hodnotou do 30 000 eur,

resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávatelbv (napr. cez
webové rozhranie).

Pľijímateľ - osoba, ktorej verejny obstarávateľ poskytne 50vo a menej
finančn ch prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a
poskytnutie služieb z NFP nezaslal vyzvll na predkladanie ponrik minimálne
trom vybranym potenciálnym dodávatelbm v prípade zíkaziek do 100 000
eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávatelbv (napr.

cez webové rozhranie)'

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri
zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 ear azákazke zadávanej osobou, ktorej
veľejn obstarávateľ poskytne 50vo 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 dodávateľov).

Finančná oprava sa neuplat uje, ak ide o v nimočn prípad, kedy ide o
jedinečn predmet zátkazky, v d sledku čoho prijímatel' oslovil menej ako
troch potenciálnych dodávatelbv. Vynimka musí byť zo strany prijímateľa
riadne zd vodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a d kazné

Veľejny obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením $ 108 ods. 1 písm.
a) ZYo, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadáĺval s využitím
elektronického trhoviska' resp. v rozpore s $ 58 ods. I Zvo, ked'na nie bežne
dostupné tovary využil dynamick nákupn systém (pozn. beŽná' dostupnosť
vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená vykladov m
stanoviskom ÚVo, z uvedeného d vodu je náročnejšie pos diť otázkll bežnej
dostupnosti).

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložen vyšší
počet predloženych ponrik uchádzačov. Vyšší počet predložen ch ponrik sa
posudzuie individuálne s ohl'adom na predmet zákazky.

Nezaslanie v zvy na predkladanie
ponrik minimálne trom vybranym
záuj emcom/potenciálnym
dodávatelbm, ktorí sri oprávnení dodať
predmet zákazky, v prípade zákazky s

nízkou hodnotou alebo zákazky
zadávanej osobou, ktorej verejn
obstaĺávateľ poskytne 50vo a menej
finančn ch prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a
poskytnutie služieb z NFP17
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Prijímateľ - osoba, ktorej verejn obstarávateľ-poskytne 50'?o a menej

iĺn*ĺny.t' prostriedkov nä doduni" tovaru, uskutočnenie stavebnych prác a

port ytnoti" ,tozi"t z NFP nezaslal vyzvtl na predkladanie ponrík minimálne

trom vybranym potenciálnym dodávátelbm v prípade zákaziek nad 100 000

eur.

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

jedinečn predmet zárkaiky, v d sledku čoho prijímateľ oslovi1 menej ako

iro"ľ' poi"nciálnych dodávatelbv. V1inimka musí byť Zo Strany pľijímatel'a

riadne zd vodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a d kazné

t."."no preukázania slflrtočnosti, Že narclevantnom trhu neexistuje viac ako

1 alebo 2 dod6,,v atelia zĺáša pľijímatel''

bremeno preukázania
1 alebo 2 dodávatelia

skutočnosti, že na relevantnom
znáša prijímateľ.

trhu neexistuje viac ako

Podmienky ričasti alebo
predmet zá/ľiazky (technické.

špecifikácie) boli upravené po otvorení
pon lďžiadostí o ričasť

Podmienky ričasti alebo poŽiadavky na

zákazky (technické

) boli' vyhodnotené

poŽiadavky na

predmet
špecifikácie

alebo

s oznámením o

81
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V ška finančnei opravv

25 Vo

10 7o

Popis porušeniď pľíklady
ponuky by neboli prijaté alebo vylričenie uchádzačovlzálljemcov, ktorych
ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych podmienok
časti alebo na

Počas hodnotenia ponrik uchádzačovlzáujemcov neboli dodľžané kritéľia na
vyhodnotenie pon lďkritériá na vyber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
s ťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kritériĹ) definované v oznámení o vyhlásení veľejného obstarávaniďv zve na
pľedkladanie ponrik alebo v sriťažnych podkladoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie pon k V rozpore soznámením/vyzvou a sriťažnymi
podkladmi a nesprávne určenie spešného uchádzača.

Počas hodnotenia ponrik uchádzač,ovlzáujemcov boli uplatnené dopl ujríce
kľitériá na vyhodnotenie ponrilďkritériá na v ber obmedzeného počtu
záujemcov v užšej s ťaži, ktoré neboli zverejne é v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávaniďvy zv e na predkladanie ponrík a s ť ažny ch podkladoch.

Finančná oprava 25 vo sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali
diskľiminačny charakter založen' na národnej, regionálnej alebo miestnej
prefeľencii určitych hospodárskych subjektov'

Počas hodnotenia ponrik uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na
vyhodnotenie pon lďkritéť,ána vyber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
s ťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kľitérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniďv zve na
predkladanie pon k alebo v s ťažn ch podkladoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie ponk V rozpore s oznámenírrlv, zvotl a s ťažn mi
podkladmi a nesprávne určenie spešného uchádzača.

Počas hodnotenia pon k uchádzačov/záujemcov boli uplatnené dopliiujríce
kľitériá na vyhodnotenie ponrik/kritériá na vyber obmedzeného počtu
záujemcov v užšej s ťaŽi, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávaniďvyzve na predkladanie ponrik asĹlťažn ch podkladoch.

verejného obstarávaniďvyzvou na
predkladanie ponrik a sriťažnymi
podkladmi
Vyhodnocovanie pon k uchádzačov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
pon lďkritériami na vyber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej
síťaži a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v oznámení o
vyhlásení verej ného obstarávaniď v, zv e
na predkladanie ponrik a sriťažnych
podkladoch

Vyhodnocovanie pon k uchádzačov na
základe dopl uj cich kritérií na
vyhodnotenie ponrik/kritérií na vyber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej
s ťaži, ktoré neboli zverejnené
v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávanialvyzve na predkladanie
ponlik a sriťažn ch podkladoch

alebo

19
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I00 Vo

25 7o

finančná oprava m že byť
znížená na 10 ?o alebo
5 7o v závislosti od
závaŽnosti porušenia.

25 Vo

za následok prijatie ponuky/žiadosti o časť tohto uchádzaéďzáujemcu.

Vo verejnej sriťaži alebo užšej s ťaži verejny obstarávatel' rokuje

suchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej

modifikácii (zmene) p vodn ch podmienok uveden ch v oznámení

o vyhlásení verejného obstarávanialv zve na predkladanie ponrik alebo

v

maco
(zmeniť)

ričasťo
modifikovať

ponrilďžiadostihodnotenia
uchádzačo v i l záujemc ov l

počasričasť
umoznl
o

vatel'obstará
ponuku/žiadosť

erejnyV
jeho

Verejn obstarávatel' opakovane v určenej
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky,

lehote nepredložil kompletnri
na zák|ade čoho nie je možné

overiť dodrŽiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.

t kajrici sa konkrétneho pridelbvania bodov pre kaŽd ' ponuku je
nejasn /nedostatočn z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.

ct

proces
princípoms

alebo

pos denie,

e

na
rozpore

neexistuj
Jeco

nedostatočná

ponrik

eJ
vyhodnotené,
zákazky

vyhodnoteniaz
správne

zadávania
boli

zápisnica
časť

napr

postupu
o

k

transparentnosti,

Dokumentácia
ponuky/žiadosti

Napr. nepožiadanie uchádzaéal záujemcu o vysvetlenie
preukazujrícich splnenie podmienok časti, ak z predloŽenych
nemoŽno posridiť ich platnosť alebo splnenie podmienky ríčasti.

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktoľej nie je zrejmé splnenie
požiadaviek na predmet záiľlazky alebo nepožiadanie uchádzaéá o vysvetlenie

mimoriadne nízkej ponuky.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmeJu zákazky iba niektor m

záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o vysledku vyhodnotenia ponrik niektor m záujemcom,

ktorí boli vyhodnotení ako ne spešní.

dokladov
dokladov

Rokovanie v priebehu s taŽe alebo
modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnoteniapon k

Nedostatky v dokument ácli k zadáv aniu
zákazky alebo ch baj ca dokumentácia
alebojej časť

Nedodržiav anie zásady transparentnosti
ďalebo rovnakého zaobchádzania počas
postupu zadávania zákazky (tento typ
porušenia je moŽné uplatniť iba
v prípade, ak identifikované zistenia nie
je možné ani na základe anal gie a

proporcionality priradiť k in m typom
porušenia podl'a tejto prflohy č. 1)

22

2I

20
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V rámci zadávania koncesie verejn obstaľávatel' umožní
uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na
vyhodnotenie ponrik alebo iné podmienky zadávaniakoncesie, na základe čoho
je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi záujemcovi.

Verejn obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil
pľípravné trhové konzultácie za ričelom jeho prípravy a informovania
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného 

' 
obstarávania,

pričom na tento ríčel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislych
odborníkov, nezávisl ch inštit cií alebo od ričastníkov trhu, ktor možno
použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri
vedení pľípľavn ch trhov ch konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej
síťaŽe a porušeniu princípu nediskriminácie atranspaľentnosti, nakolko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa ličasťou daného záujemcu alebo
uchádzača nenaľušila hospodárska s ť aŽ.

V rokovacom konaní so zverejnením p vodné podmienky zákazky bol'i
podstatn m sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na vyhlásenie novej
zákazky ďa|ebo zmenou podmienok zákazka pľestala spĺRať podmienky
od vod uj ce použitie rokovacieho konania so zverejnením.

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo
vďahu k tovaru, stavebn m prácam alebo službe a verejny obstarávateľ pľed
vylríčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzaéa o vysvetlenie
t kaj ce sa tej časti ponuky, ktoré srí pre jej cenu podstatné ďebo ak verejny
obstarávateľ vylríči ponuku uchádzaéa, ktoľy na zákJade vysvetlenia
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne od vodnil nízku rove cien alebo
nĺákladov.
Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného
obstarávateläprijímatelh a rispešn m uchádzačom, v rámci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.

Prípravné trhové konzultácie alebo
pľedbežného zapojenia záujemcov
alebo uchádzaéov, pri ktor ch došlo
k narušeniu hospodárskej sriťaže

v rámci rokovacieho konania so
zverejnením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok
uveden ch v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania alebo
v stiťažn ch podkladoch
Neod vodnené odmietnutie
mimoriadne nízkej ponuky

Konflikt záujmov s vplyvom
vysledok verejného obstarávaniag

na

23

24

25

26

9 Podrobnosti upravuje Metodick pokyn CKo č. 13 ku konfliktu záujmov
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I0 Vo

25 %o

25 7o

I00 Vo

Verejn obstarávatel'porušil ustanovenie $ 1

koncesn zmluvu alebo rámcovri dohodu s

ktorí majrí povinnosť zapisovať sa do registra paľtnerov verejného sektoralo) a

nie sri zapísaní v ľegistri partnerov veľejného sektora.

Uvedené sa t1ika aj zákaziek realizovan ch osobami, ktoľym verejny

obstaľávateľ poskytne 5Ovo a menej finančnych prostriedkov na dodanie

tovaru, uskutočnenie Stavebnych prác a poskytnutie služieb z NFP.

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímatel'

,y rré lispešného uchádzaéa na zápis do registra partnerov verejného sektora.

Finanční oprava sa uplat uje iba v prípade, ak spešn uchádzaé nie je

v dodatočne určenej primeranej lehote zapísan v registri partnerov verejného

IZVO, nakolko uzavrel zrnluw,
uchádzačom alebo uchádzaémi,

sektora.

kaľtelovej dohody pľedložil ponuku do

zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktory nie je
dohody, ale napriek uvedenému, ričastník kaľtelovej

uchádzačom . Zárov eil musí byť splnená podmienka,

že ričastníkom kartelovej dohody nie je verejn obstaľávatel' alebo osoba

v ykonáv aj lic a kontrolu p o stupu zadáv ania zákazky .

ak okrem ričastníkov

dohody sa stal rispešn1ím

Ide o pľípady,

ričastnftom kartelovej
postupu zadávania

Ide o prípady, ak bol ričastníkom
,,kartelová dohoda") aj verejn1

dohody obmedzujricej s ťaŽ (ďalej len
obstarávatel' alebo osoba vykonávajrica

kontrolu postupu zadátvania zákazky a častnft kaľtelovej dohody sa stal

rispešn m uchádzačom.

Je vereJny
zákazky.

alebo
splnená
postupudo

byťmusl
obstarávateľ

ponuku
Zároveí'l

predložia

nle
vanra

kontroly
dohody

zadá
dohody

kartelovej

postupu

predmetom
kartelovej

Je

ríčastníci

kontrolu

kto11í)

iba

uca
ričastníkom

ak

vaJ
ze

zákazky

konávy

prípady
vanla

o
zadá
podmienka,
osoba

Ide

Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majri povinnosť
zapisovať Sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sri zapísaní v
registri partneľov verejného sektora
alebo ktor ch subdodávatelia, ktorí
majri povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sli
zapísaní v registri partnerov verejného
sektora

Dohoda obmedzujric a síť aŽ potvrdená
Protimonopoln m ríradom SR alebo
sridom

Rozhodnutie ÚVo, podl'a ktorého mal
prijímateľ postupovať podl'a $ 40 ods. 6
písm. g) ZVo

alebo

28

27

lo zákon č.3l5t2o16 Z' z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektor ch zákonov
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''ž b.'

70 Vo

25 Vo z ceny zrnluvy
a h-odnota dodatočnych
vydavkov vychádzajricich
zo zmien zmluvy.

vatel'porušil ustanovenie $ 11 ZVo, nakolko uzavre|zmluvu,
koncesn zmluvu alebo rámcovrí dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi,
ktorych subdodávatelia, ktorí majri povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov veľejného sektora a nie sri zapísani v registri paftnerov verejného
sektora.

Uvedené sa tyka aj zákaziek realízovan ch osobami, ktorym verejny
obstarávatel' poskytne 50vo a menej finančnych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebnych prác a poskytnutie služieb z NFP.

V prípade identifikovania tohto nedostatku ľiadiacim orgánom, prijímatel'
vyzve subdodávatelä spešného uchádzača na zépis do registra partnerov
veľejného sektora. Finančná oprava sa uplat uje ibav prípade' ak subdodávatel'
rispešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej

Veľejn obstará

lSanlehote sektora.

Po uzavľetí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok
uzatvorenej zm]uvy tykajríce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na reallzáctu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a špecifikácie materiálov' alebo
ceny' Je nevyhnutné vždy pos diť od prípadu k prípadu, či sa danom pľŕpade
ide o ,,podstatn " Zmenu. Podstatná Zmena zmluvy, ľámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravená v $ 18 ods' 2 ZYo av Metodickom pokyne
CKo č' 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoľé sa nevzťahuje p sobnosť
zvo.

Ide aj o prípady, ked' uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná
zmluva je v rozpore so sriťažn1ími podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou rispešnym uchádzačom alebo uchádzačmi
a prípady, ked' bol znížen rozsah zákazky'

Zároveťl ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podl'a $ 18 ods' 1 písm. a) apísm.
d)Zvo, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKo č. 12 (kapitola

zákaziek, na ktoré sa osť ZVo.

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je
v s lade s pravidlami ustanovenymi
v ZYO alebo v Metodickom pokyne
CKo č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré
sa nevzťahuje p sobnosť ZVo

Realizácia

29
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a 100 ?o hodnotY
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prí
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zVo
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Ide

Finančnáopravasavprípadezilkaziekrealizovan 
chpodľaZVoneuplat uje'

ak
a)akhodnotavšetk chzmienjenižšiaakofinančn)ílimitpľenadlimitnri

; ;t#.t:::;;;Ťjä#fi''1'*'"' 
alebo rámcovej dohody, ak idg o záĺkazktl

";lĺ;:m:ľ;.T3ä:ľĺľť^{:ĺ:::,'u*"onejdohody'akideozákazkll

na dodanie '"""*;iJ; 
nu po't'ytootie ďužbY''alebo 

-^^:''

d) 10 7o hodnoty p vodnej koncesnej zmluvy' ak ide o koncesru'

Zmenollsa zárove ;;.fr-j .*iľ 
"ľ,ä.utio 

Ĺ*lony, rámcovej dohody alebo

vy nie je možné vykonať s ciel'om vyhnriť sa použitiu
koncesnej zmluvY

Ooakované zmeny zmlu

porroPon Podl'a ZVO'
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