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DO ATOK Č. 4

K Z UVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: O KZP-POl-SC121/122-2015/22

(ďalej len „Dodatok“)

NÁZOV PROJEKTU:

Rozšírenie kapacity Čov Lozorno

KÓD PROJEKTU V ITMS 2014+:

310011A089

uzavretý podl‘a * 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podl‘a * 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podl‘a ~ 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovatel‘:
názov : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Slovenská republika

Ičo : 42 181 810

DIČ : 2023106679

konajúci : Ján Budaj, minister

: Slovenská agentúra životného prostredia

: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Slovenská republika

: 00626031

: 2021125821

: RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., generálny riaditel‘
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na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovatel‘ským orgánom Č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015 v platnom
znenf

poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
841 04 Bratislava

(d‘alej len „Poskytovatel“)

1.2. Prijímatel‘:

názov : Obec Lozorno

sídlo : Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Slovenská republika

zapísaný v

konajúci : Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta

IČO :00 304905

DIČ : 2020643669

(ďalej len „Prijímatel“ a spolu s „Poskytovatel‘om“ aj ako „Zmluvné strany“)

2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písm. a) a 6.2 písm.
c) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. OPKZP-PO1-SC121/122-
20 15/22 platnom znení (d‘alej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) z dóvodu aktualizácie
Zmluvy o poskytnutí NFP a Prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za
porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením
Systému riadenia ES]F a z dóvodu akceptovanej formálnej zmeny spočívajúcej V zmene
štatutárneho orgánu Prijímateľa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:

2.1.1. Póvodné znenie záhlavia Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:
TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍNENÁ VRATNÉHO FINANCNEHO PRÍSPEVKU
je uzavretá podľa ~ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, (d‘alej len „Obchodný zákonník“), podl‘a ~ 25 zákona č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o príspevku z ESIF“) a podl‘a ~ 20 ods. 2 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (cľalej len „Zákon o rozpočtových
pravidlách“) medzi:
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2.1.2. Póvodný ČL 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA ods. 1.2 Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení a znie nasledovne:
Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva ajej prílohy, v zneníneskorších
zmien a doplneni ktorá bola uzatvorená medzi Przjímateľom a Poskytovateľom
podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe
vydaného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP podľa ~ 19 ods. 8 Zákona o príspevku
z EŠIF. Pre úplnost‘ sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým
začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z
uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné
spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutíNFP „~ čo výlučne pre tento prípad zahřňa aj
mod~fikáciu obsahu pojmov podl‘a ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere
zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčast‘ Zmluvy o
poskytnutí NFP.

2.1.3. Póvodný či. 1 UVODNE USTANOVENIA ods. 1.4 Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení a zuje nasledovne:
V nadväznosti na ustanovenie ~ 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú
VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán,
rózne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpani
riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spósob platieb a s tým spojené otázky,
ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami móžu vzniknút‘ pri
poskytovaní NFP podl‘a Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákol‘vek povinnosť
vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby
bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Vprípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve
a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2.1.4. Póvodný Či. 2 PREDMET A UCEL ZMLUVY ods. 2.4 Zmiuvy o poskytnutí
NFP sa mení a zuje nasledovne:
Prijímateľ sa zaväzuje przjať poskytnutý NFP, použit‘ ho v súlade s podmienkami
uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade sjej účelom a podl‘a podmienok
vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadost‘ou o NFP
a súčasne sa zaväzuje realizovat‘ všetky Aktivity Projektu tak, aby bol
dosiahnutý ciel‘ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne
a Včas, a to najneskór do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak,
ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods.
3 VZP. Napreukázanieplnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy
je Prijímateľ povinný udelit‘ alebo zabezpečit‘ udelenie všetkých potrebných
súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu
sa preukazuje spósobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podl‘a tohto
odseku sa rozumie napríklad sáhlas s poskytovaním údajov z informačného systému
tretej osoby.

2.1.5. Póvodný Čl. 2 PREDMET A UCEL ZMLUVY ods. 2.6 Zmluvy o poskytnutí
NFP sa mení a zuje nasledovne:
NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ
a štátneho rozpočtu SR, v dósledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace
NFP vynaložené:
a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 33

nariadenia 2018/1046,
b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými

~ ~ ie‘lkaiui vyplýv«júcitni ~ 19 Zákona o rozpočtov*lz pravidiách,
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Poskytovatel‘ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie
spinenia podmienok podl‘a písm. a) až c) tohto odseku vo vzt‘ahu k výdavkom
v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovatel‘ vykonáva
v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad
v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Ziadosti o platbu
vykonávanou forinoufinančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda
až do skončenia Udržatel‘nosti Projektu. Ak Pr~jímatel‘ poruší zásadu alebo
pravidlá podl‘a písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátit‘ NFP alebo jeho čast‘

‘ v súlade s či. 10 VZP.

2.1.6. Póvodný či. 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP ods. 3.5 Zmluvy o poskytnutí
NFP sa mení a znie nasledovne:
Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú
formu pomoci na Reaiizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle
tejto zmiuvy a ktorá by predstavovala dvojitéfinancovanie alebo spolufinancovanie
lých istých výdavkov zo zdrojov mých rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR,
štátnychfondov, z mých verejných zdrojov alebo zdrojov EU. Prijímatel‘je povinný
dodržaťpravidiá krížovéhofinancovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia
ESIF. Vprípade porušenia uvedených povinnostíje Poskytovatel‘ oprávnený žiadať
od Pr~ímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímatel‘je povinný vrátit‘ NFP
alebo jeho čast‘ v súlade s článkom 10 VZP.

2.1.7. Póvodný či. 3 VYDAVKY PROJEKTU A NFP ods. 3.6 Zmluvy o poskytnutí
NFP sa mení a znie nasledovne:
Prijímateľ bene na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným
prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia
týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie
finančnej disciplíny sa vzt‘ahuje režim upravený v Zmiuve o poskytnutí NFP, v
právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EU (najmä v Zákone o príspevku z
ESIF, v Zákone o rozpočtových pravidlách a v Zákone o j~nančnej kontrole).
Prijímateľsa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutíNFP
dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

2.1.8. Původný či. 3 VYDAVKY PROJEKTU A NFP ods. 3.9 Zmluvy o poskytnutí
NFP sa mení a znie nasledovne:
Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s
podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podl‘a
Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak
Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s
ním vykonávat‘ akékoľvek úkony, v dósiedku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa
štátnej pomoci stali upiatnitel‘nými na Projekt, je povinný vrátit‘ alebo vymócť
vrátenie štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitel‘nými pravidlami
vypiývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EU, spolu s úrokmi vo
výške, v lehotách a spósobom vypiývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a
právnych aktov EÚ. Prijírnateľje súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v
dósledkuporušeniapovinnostipodľa druhej vety tohto odseku v súlade s či. 10 VZP.
Povinnosti Prijímatel‘a uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením
dotknuté.

2.1.9. Póvodný či. 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE
ods. 4.1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasIedovne:
Zmluvné strany va dohodli, ~e ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí
NFP si pre svoju záväznost‘ vyžaduje písomnú fwmu, ~ iámci ktorej sú Zmluvné
strany povinné uvádzat‘ITMS 2014± kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2
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ods. 2.1 zmluvy. Zmluvne‘ strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú
komunika‘ciu v listinnej podobe používaťpoštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy
o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spósobom v súlade s
článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa
bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania
zásielok alebo obyčajného doručovania poštou alebo v elektronickej podobe podľa
odseku 4.2 tohto článku.

2.1.10. Pövodný ČL 4 KOMIJNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE
ods. 4.2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia móŽe prebiehať alternatívne v
elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom
elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS 2014±
(netýka sa elektronického podania v ITMS2OJ4±, ktoré je považované za podanie
prostredníctvom Ustredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom
Ustredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon
verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na
komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS 2014± predstavuje
aj podporný spósob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímatel‘ súhlasí s
tým, aby Po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej
komunikácie prostredníctvom ITMS 2014+ ako preferovaného spósobu
komunikácie Zmluvných strán Poskytovatel‘ vydal usmernenie týkajúce sa
komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

2.1.11. Póvodný ČL 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNYCH STRÁN A DORUCOVANIE
ods. 4.3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:
Poskytovatel‘ móže určit~ že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán
súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehat‘prostredníctvom e-mailu a
zároveň móže určit‘ aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem
komunikácie je Przjímateľ povinný uvádzať ITMS 2014+ kód Projektu a názov
Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako
mimoriadny spósob doručovania písomných zásielok v listinnejpodobe doručovanie
osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné
výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne
prístupným spósobom.

2.1.12. Póvodný Čl. 4 KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE
ods. 4.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:
Oznámenie, výzva, žiadost‘ alebo iný dokument (d‘alej ako „písomnost“) zasielaný
druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podl‘a Zmluvy o
poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z
kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí
NFP za doručená, ak dójde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej
v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnost‘
neprevzal, pričom za ‚leň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou

Zmluvnou stranou, ak nedójde kjej vráteniu podľa písm. c.,
b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziat‘ písomnost‘

doručovaná poštou alebo osobným doručením,
c) vra‘teniu písomnosti odosielatel‘ovi, v prípade vra‘tenia za‘sielky spät‘ (bez

ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
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2.1.13. Póvodný či. 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE
ods. 4.5 Zmiuvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:
Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek
2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho
prevzatia Przjímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly
v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za
doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziat a to dňorn odmietnutia
jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly
nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto
článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 Zmluvy,
na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia
nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj
ked‘ sa o torn Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia).

2.1.14. Póvodný čI. 4 KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUČOVANIE
ods. 4.6 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasiedovne:
V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi
prostredníctvom JTMS 2014±, sa bude táto považovať za doručenú momentom
zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti 1TM52014±.

2.1.15. Póvodný čI. 4 KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE
ods. 4.7 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:
Písomnosťalebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za
doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e
mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany,
ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielatel‘om
príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických
dóvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako
vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka
doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania
elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala
automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie
doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
a) vzájornne si písomne oznámit‘ svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto

formy komunikácie záväzne používat~ a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie
tejto povinnosti bude zat‘ažovaťtú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych
údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e
mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za
riadne doručenú,

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tentc
spósob doručovania,

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré budě
spÍňať všetky parametre pre spinenie požiadavky lýkajúcej sa potvrdenia
doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie jě
objektívne možné z technických dövodov, Zmluvná strafla, ktorá má tentc
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dósledki~
čoho sa na ňu bude aplikovat‘ výnimka zpravidla o momente doručenia uvedenc~
za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

(



2±16. Póvodný či. 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVAME
ods. 4.8 Zmiuvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:
Prijímateľje zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej
komun ikácie Zmluvných strán.

2.1.17. Do či. 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE
Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopÍňa ods. 4.9, ktorý znje nasledovne:
Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehat‘ v slovenskom
jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímatel‘om v súvislosti so Zmluvou o
poskytnutí NEP aIalebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v
prípade, ak bola vyhotovená v mom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre
účely Projektu alalebo Zmluvy o poskytnutí NEP je potrebné, aby Prijímateľ
zabezpečil úradný prekiad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel‘ výslovne
nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, může byt‘predkladaná aj v českom
jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ může vo Výzve alebo v
Právnom dokumente umožniť predkladat‘ uvedenú dokumentáciu aj v mom jazyku
bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

2.1.18. Póvodný či. 5 OSOBITNE DOJEDNANIA ods. 5.2 písm. d) Zmluvy
o poskytnutí NFP sa mení a znie nasiedovne:
d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na

zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spoüifinancovania Oprávnených
výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podl‘a
podmienok stanovených Poskytovatel‘om v príslušnej Výzve a jej prílohách
alebo Po schválení ŽoNEP v Právnych dokumentoch; uvedená podmienka sa v
prípade Prijímatel‘ov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že
výdavky podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne
rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak
takýto návrh existuje alebo by mal existovat‘ podľa aplikovateľných právnych
predpisov a súčasne bol udelený sáhlas s Realizáciou aktivit Projektu zo strany
zriad‘ovatel‘a Prijímatel‘a alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímatel‘
napojenýfinančnými vzt‘ahmi.

2.1.19. Do či. 5 OSOBITNE DOJEDNANIA Zmiuvy o poskytnutí NFP sa dopiňa ods.
5.7, ktorý znie nasiedovne:
Prijímatel‘ je povinný predkladat‘ účtovné doklady, ako aj podklady k týmto
účtovným dokiadom, v ktorých jednotlivé aj sumárne fmnančné čiastky budú v EUR
zaokrúhlené na dye desatinné miesta bez centového vyrovnania.

2.1.20. Póvodný či. 6 ZMENA ZMIJUVY ods. 6.1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení
a znie nasiedovne:
Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámit‘ Poskytovatel‘ovi všetky zmeny alebo
skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
dosiahnutieJudržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy vo vzťahu k
cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Poskytovatel‘ je súčasne oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie
vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo mého druhu súčinnosti, ktoré
odóvodnene považuje za potrebnépre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej
s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít
Projektu alebo súvisí s dosiahnutím!udržaním cieľa Projektu.

2.1.21. Pövodný či. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.2 písm. c) Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení a 7nie nasledovne:
c) Formálna zmena spočívajtíca v tidajoch týkajůcich su Zmluvných strcln

(obchodné menoJnázov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch,
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zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo má zmena, ktorá má vo vzťahu
k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte
Poskytovatel‘a, ku ktorej dójde na základe všeobecne záväzného právneho
predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o
poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana
druhej Zmluvnej strane spósobom dohodnutým v či. 4 zmluvy a premietne sa do
Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčast‘ou
oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vypiýva, najmä výpis z obchodného
registra alebo mého registra, v ktorom je Zmluvná strana, ktorej sa forinálna
zmena lýka zapísaná, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny
predpis a podobne.

2.1.22. Póvodný či. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.2 písm. d) bod (iii) Zmluvy
o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej Zo skupín výdavkov neprekročí 15 %
kumulatívne na túto skupinu výdavkov za ceiú dobu realizácie Projektu, za
podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto
odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné
aktivity Projektu,

2.1.23. Pövodný či. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.2 písm. 1) Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení a znie nasiedovne:
f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovanáv či. 1 ods. 3 VZP, Prz~jímatel

oznamuje Poskytovateľovi Bezodkiadne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je
vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnuti
NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťo~
Prijímatel‘a vrátit‘ NFP alebo jeho čast‘ v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške,
ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok ~
dósledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmen~
nie je možné určit‘ uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeni~
podmienok v dósledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernost‘ k časovétrn
hl‘adisku sa neaplikuje.

2.1.24. Pövodný či. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.3, čast‘ pred písm. a) ZmIuv~
o poskytnutí NFP sa mení a znie nasiedovne:
V prípade významne.išej zmeny podl‘a ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý Sc
nevzt‘ahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímatel‘povinný požiada
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pre‘
uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadn
zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníclvom vykonania zmeny odvrátit‘, t
všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

2.1.25. Do či. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopiňa písii
n), ktoré znie nasledovne:
n) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pr

Prijímateľa, alebo v mom Právnom dokumente.
2126. Pövodný Čl. 6 Z1“IENA ZMLUVY ods. 6.6, čast‘ pred písm. a) Zmluv

o poskytnutí NFP sa mení a znie nasiedovne:
Vprípade zmeny podl‘a odseku 6.3 písm. c) tohto článku sa samostatne posudzuj
zmeny v ciel‘ových hodnotách Meratel‘ných ukazovatel~v Projektu s príznako~
v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NF
a v ciel‘o vých hodnotách Meratel‘ných ukazovatel‘ov Projektu bez príznaku. ~‘

vztahu k ~nenám cieľových hodnótPVIeIat‘.~‘ľÍLých ukazu~atel‘ov Proj~ktc~ sa Zmluvr
strany dohodli, že:



2.1.27. Póvodný ČL 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.6 pÍsm. b) Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení a znie nasledovne:
b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sá záväzné z hľadiska dosiahnutia

ich cieľovej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto
druhu Meratel‘ného ukazovateľa Projektu schválit‘ zníženie jeho cieľovej
hodnoty v riadne odóvodnených prípadoch, pričom cieľová hodnota nesmie
klesnáťpod hranicu 80 % výšky uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie
ciel‘ovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku
o viac ako 20 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schváienej žiadosti o
NFP, m6že predstavovať Podstatná zmenu Projektu z dóvodov uvedených v
odseku 6.7 tohto článku a vyvolávat‘právne následky uvedené v odseku 6.2 písm.
f) tohto článku.

Vo vzťahu kf~nančnému pineniu Poskytovatel‘ vždy zníži výšku poskytovaného
NFP s ohl‘adom na schválenie zníženia ciel‘ovej hodnoty Meratel‘ného
ukazovatel‘a Projektu bez príznaku, vo vzt‘áhu k tým Aktivitám, v ktorých
prichádza k dosiahnutiu znižovaného Meratel‘ného ukazovateľa Projektu bez
príznaku v zmysie či. 10 ods. 1 písm. i) VZP a vykonat‘ zodpovedajúce zníženie
výdavkov na podporné aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k napineniu viac ako jedného
Merateľného ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k
zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovatel‘a Projektu po započítaní
úrovne pinenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohl‘adu na
to, o ktorý druh Meratel‘ného ukazovateľa Projektu ide.

2.1.28. Pövodný či. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.8 písm. b) Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení a znie nasiedovne:
b) neporušil uvedená povinnost‘~ Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie

kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v
dodatočnej lehote nie je Poskytovatel‘ovi prostredníctvom ITMS 2014+
doručené Hiásenie o realizácií aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva,
že Prijímatei‘ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie
Prijímatel‘a predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.1.29. Póvodný či. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.9 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení
a znie nasiedovne:
Zmiuvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Reaiizácie hlavných aktivít
Projektu (zmeny podl‘a odseku 6.3 písm. D tohto článku) platia nasledovnépravidiá,
čím však nie sú dotknuté ostatné pravidiá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP
týkajúce sa časového aspektu Reaiizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad
pravidlá uvedené v čiánkoch 8 a 9 VZP):
a) Dobu Reaiizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predlžiť nad rámec

maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hiavných aktivít projektov vypiýva z
Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v či.
1 ods. 3 VZP, ktorá nesmie presiahnut‘ 31.12.2023. V rámci tejto doby
stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít Projektov je možné
individuáine stanovená dobu Realizácie hiavných aktivít Projektu predižo vat‘
na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.

b) Ak Przjímatei‘ nepožiada o predlženie doby Realizácie hiavných aktivít Projektu
pred jej uplynutím. vdavk, ktoré realizoval V čase od uplvnutia doby
Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predlženie doby
Realizácie hia vných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie
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doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním
žiadosti o jej predlženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi
uplynutím póvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít
Projektu a podaním žiadosti o zmenu.

c) Poskytovatel‘ neschváli predlženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosťje nepochybná a ktoré predložil
Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovatel‘
pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o
zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu Projektov vyplýva
z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v
Čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie
hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o
poskytnutí NFP podl‘a článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii)
VZP. Existujúcimi dokiadmi podl‘a prvej vely tohto písm. c) sú najmä znalecký
posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné
vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spósobilej osoby v
príslušnom odvetví alebo odbore.

2.1.30. Póvodný či. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.10 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení
a znie nasledovne:
V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je
Prijímatel‘ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najnesk6r 30 dní
predpredloženírn Ziadosti o platbu, ktorá ako prvá zahřňa aspoň niektoré výdavky,
ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímatel‘a
vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole ‚ýkajúce sa vykonávania základnej
finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej
kontroly vzt‘ahuje. Oprávnenost‘ výdavkov podlieha kontrole podl‘a Zákona o
finančnej kontrole. Osobitne sa stanovuje, že v dósledku porušenia povinnosti
predložit‘ žiadosť o zmenu najneskór 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v
zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny,
zamietnuté. Prijímateľje oprávnený do d‘alšej Žiadosti o platbu, Po splnení všetkých
aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto póvodne zamietnut~
výdavky. Ziadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseki~
6.10, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:
a) Akejkol‘vek odchýlky v rozpočte Projektu iýkajúcej sa Oprávnených výdavkov,

to neplatí ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nem~
vplyv na dosiahnutie ciel‘a Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejtc
zmluvy. SúČasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vypinenic
štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydávc
Poskytovatel~ aj nasledovné informáciei‘údaýe:

(i) v prípade zrneny vecného plnenia, ktorého dósledkomje navrhovaná zmen‘
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmiet
dohodnutých v zmluve rnedzi Prijímateľom a Dodávatel‘om a s ustanovenín
~ 18 zákona o VO, alebo ~ lOa zákona Č. 25/2006 Z. z.

(ii) v prípade zrneny vecného pinenia, ktorého dósledkom je navrhovaná zrnem
v rozpočte Projektu, uvedenie dóvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne~
prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuj
zlepšenie oproti póvodnému stavu Projektu,

(iii) vprípade vypustenia určitého vecnéhoplnenia, v dósledku čoho sa navrhuj
~ní~it kozpoJet ti ojektu, odó ~.odnenie, že nejde o Podstatná ~mem
Projektu, konkrétne s ohľadom na napinenie podmienok podl‘a písm. c)
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definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv
na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné
podradiť pod sk~r uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom
alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

2.1.31. Pövodný čI. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.12 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení
a znie nasledovne:
Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu
nastanú:
a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2

písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne nastala,
b) pri menej významnej zmene, ktoru‘ Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2

písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými
výdavkami, ibaže dójde kjej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spósobom
pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa
typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto
odseku 612

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-ante
(významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň
odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola
zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia
žiadosti o zmenu,

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-post
(významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v kalendárny dei~, kedy
významnejšia zmena nastala.

2.1.32. Póvodný ČL 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ods. 7.2 písm. c) bod (ii) Zmluvy
o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:

(ii) platnost‘ a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci
poskytnutej v rozpore s uplatnitel‘nýmipravidlami vyplývajúcimi zprávnych
predpisov SR a právnych aktov EU končí uplynutím 10 rokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej správy.

2.1.33. Pövodný či. 7 ZAVERECNE USTANOVENIA ods. 7.7 Zmluvy o poskytnutí
NFP sa mení a znie nasledovne
Ak záväzkový vzt‘ah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutíNFP medzi Poskytovateľom
a Przjímateľom, s ohl‘adom na ich právne postavenie, nespadá pod vzt‘ahy uvedené
v ~ 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali vol‘bu práva podl‘a ~ 262
ods. 1 0behodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah
vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutíNFP sa bude nadit‘ Obchodným zákonníkom tak,
ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane.
Všetky spory, ktoré vzniknú Zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej
platnost~ výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne niešia využitím
ustanovení Obchodného zákonníka a d‘alejpravidiel a zákonov uvedených v článku
3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, d~zlej vzájomnými Zmierovacími rokovaniami a
dohodami. Vprípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti
s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou
nevyniešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí
NFP, vra‘tane sporov o jej platnost‘ výklad alebo ukončenie, nešit‘ na miestne a
vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej
iepubliky. V p~ípade spotu sa bude postupovat‘ podľa rovnopisu Zmluvy a
poskytnutí NFP uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety ~ 2 ods.

11



2 zákona Č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Poskytovatel‘ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a mými orgánmi vo
veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa ~ýkajú majetku
štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podl‘a
uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

2.1.34. Póvodná Príloha Č. 3 - Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu
Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou Č. 3 - Finančné
opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania Zmluvy o poskytnutí
NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasf tohto Dodatku.

2.1.35. Póvodná Príloha Č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov
obstarávania Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou Č. 4
- Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NEP, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasf tohto Dodatku.

2.1.36. Póvodná Príloha Č. 5 - Podrobný rozpočet projektu Zniluvy o poskytnutí NFP sa
rusi.

3. OSTATNĚ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatně ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté,
zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom Po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky.

3.3. Tento Dodatok tvorí neoddelitel‘nú súčast‘ Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden
(1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy
sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené
k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:
Príloha Č. 3 - Finančně opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania
Príloha Č. 4 - Podrobný rozpočet projektu

Za Poskytovatel‘a v Banskej Bystrici dňa:1 ~ 2~a Prijímateľa v Lozorne dňa:

RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., generálny riaditel‘ Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta
Slovenská agentúra životného prostredia Obec Lozorno

Pečiatka: Pečiatka:
SLOVENSKÁ AGENTÚR4

ŽIVOTNEHO PROSTREDIA
Tajovského 28

97590 L3ANSKÁ 1JYSLk[(:A
-16-
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Prílořa Č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP — pre zákazky vyhlásené podl‘a zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskor~ích predpisov (d‘alej ~en „ZVO“)*

* príloha Č. 3 sa primerane použije aj pre postup určovania fmančných opráv pre zákazky vyhlásené podl‘a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zme-ie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pósobnosť ZVO/zákona
oVO.

Táto Pf loha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančně opravy), alebo ex ante
finančně opravy v nadväznosti na zistend porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov,
ked‘ konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy Č. 3, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podl‘a možnosti analogicky s typmi
nedostarkov uvedenými v prílohe Č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pósobnosť
ZVO/z~kona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávatel‘ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podl‘a prílohy Č. 3 Zmluvy o poskytnutí
NFP, p~ičom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.
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C. .. Názov iorušeuia Po is rušeniai ida
‚ . -y hlásénie vereného obstarávania š eci~káda v súťažnch odkladoch

Nedodržanie postupov zverejňovania Verejný obstarávatel‘1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
zákazky alebo neoprávnené použitie publikačnému úradu a UVO podl‘a ~ 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia
priameho rokovacieho konania v európskom vestníku a vestníku UVO.

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do
vestníka UVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického
trhoviska.

Verejný obstarávatel‘ zadal zákazku priamo, bez spinenia povinnosti
postupovať podl‘a ZVO v zmysle * 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie
postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakol‘ko verejný obstarávatel‘
neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho
zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia
výnimky zo ZVO v zmysle * 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym
rokovacím konaním podl‘a ~ 81 ZVO bez splnenia podmienok najeho použitie.

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku,
že zákazka nebola vóbec zverenená .odl‘a iravidiel určen ch ZVO.
Verejný obstarávatel‘ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku,
ale zadávanie zákazky bob korektne zverejnené vo vestníku UVO (verejný
obstarávatel‘ nesprávne použil podlimitný formulár).

Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30000 EUR na webovom sídle
prijímatel‘a a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na
osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie
zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímatel‘a a nesplnenie si
povinnosti zaslat‘ informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt
zakazkycko@v1ada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný
obstarávatel‘ ‘osk tne 50 % a mene‘ finančn ch •rostriedkov na dodanie

‘a aěn‘~o~

100 %

1.

25%

Označenie ..Vereiný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávatel‘a podl‘a ~ 9 ZVO a osobu podl‘a ~ 8 ZVO



C. Názov orušenia Po is orušenia/ ríklad V ška finan ne~ o ra
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného
finančného príspevku.

Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prflohy Č. I k ZVO
a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie
boto vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na
webovom sídle prijímatel‘a a inforrnácia o zverej není zaslaná na mailový
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a
zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávatel‘ poskytne 50% a
menej finančných prostriedkov z NFP).

Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom 10 %
sídle prijímatel‘a, ale prijímatel‘ si nesplnil povinnost‘ zaslať informáciu o
tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk
alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný
obstarávatel‘ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného
finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímatel‘a, ale
prijímateľ si nesplnil povinnost‘ zaslať informáciu o tomto zverejnení na
osobitný mailový kontakt zakazkycko@ vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak
prijímater zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle
alebo ak odkaz na webové sídlo ri~ímate1‘a nie je funkčný).

Nedovolené rozdelenie predmetu Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 100 % vzt‘ahuje sa na
zákazky zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. každú z rozdelených

zákaziek
Verejný obstarávatel‘ porušil ~ 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia

2 nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky
a realizoval tak napr. niekol‘ko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR,
čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnost‘ou
zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.
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C. Názov orušenia PO IS orušenia/ ii ad ka mančne o niv
Verejný obstarávatel‘ porušil ~ 6 ods. 16 ZVO, ked‘ namiesto vyhlásenia 25 % vzťahuje sa na každú
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitně zákazky, z rozdelených zákaziek
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku UVO alebo v EKS (podlimitné
zákazky s využitím elektronického trhoviska).

Verejný obstarávatel‘ 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 mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

Verejný obstarávatel‘ porušil pravidlá podl‘a Metodického pokynu CKO Č. 12 10 % vzt‘ahuje sa na každú
alebo Metodického pokynu CKO Č. 14, ked‘ namiesto zákazky zadávanej z rozdelených zákaziek
osobou, ktorej verejný obstarávatel‘ poskytol 50 % a menej finančných
prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac
zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou
nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.

Nedovolené spájanie róznorodých Verejný obstarávatel‘ porušil ~ 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup 25 %
predmetov zákaziek, priČom zákazka zadávania nadlinutnej alebo podlimitnej zákazky v dósledku zahrnutia takej
nebola rozdelená na časti dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení

3 zákazky na stavebné práce do PHZ.

Ostatné prípady nedovoleného spájania róznorodých zákaziek, ktoré mohlo 10 %
obmedziť hospodársku sút‘až.

Neodóvodnenie nerozdelenia zákazky Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie ~ 28 ods. 2 ZVO, ked‘ neuviedol 5 %
na časti v oznámení o vyhlásení verej něho obstarávania alebo súťažných podkladoch

odóvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.
4

Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odóvodnenie nerozdelenia
zákazky na časti nebolo dostatočné.



C. Názov orušenia o is rušenu“ ríkla sk‘a a ~ne o ‚

Nedodržanie minimálnej zákonnej Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 100 %
lehoty na predkladanie ponúk2 kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je

potrebné zohl‘adniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk
alebo elektronickými prostriedkami (ak relevantně).

Nedodržanie minimálnej zákonnej V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.

alebo V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 25 %
lehoty, ale menšie ako 85%.

Nepredlženie lehoty na predkladanie
5 ponúkllehoty na predkladanie žiadostí V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 10 %

o účast‘ v prípade podstatných zmien lehoty, ale menšie ako 50%.
v podmienkach zadávania zákazky

Verejný obstarávatel‘ nepredlžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na
predkladanie žiadostí o účast‘ v prípade podstatných zmien v podmienkach
zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá Zabezpečuje širšiu
hospodársku súťaž) abebo nepredlžil dostatočne lehotu na predkladanie
ponúkllehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v
podmienkach zadávania zákazky.

V prípade, že skrátenie lehoty bob menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %

2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO Č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne
lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO Č. 12
~ Lehot‘ sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.
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C Názov orušenia
Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie ponúk2

alebo

o is orušenia/ ad
Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účast‘) bota
kratšia ako minimálna lehota ustanovemi ZVO. V uvedenom prípade je
potrebné zohl‘adniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk
elektronickými prostriedkami (ak relevantně).

š . a cnťo
100 %

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o účasť3

alebo

NepredÍženie lehoty na predkladanie
5 ponúkllehoty na predkladanie žiadostí

o účasť v prípade podstatných zmien
v podmienkach zadávania zákazky

V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.

V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné alebo väčšie ako 50 % Zo zákonnej
lehoty, ale menšie ako 85%.

V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné abebo väčšie ako 30 % zo zákonnej
lehoty, ale menšie ako 50%.

Verejný obstarávatel‘ nepredÍžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na
predkiadanie žiadostí o účast‘ v prípade podstatných zmien v podmienkach
zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu
hospodársku súťaž) alebo nepredlžil dostatočne lehotu na predkladanie
ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účast‘ v prípade podstatných zmien v
podmienkach zadávania zákazky.

25 %

10%

V prípade, že skrátenie lehoty bob menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5%

2 Uve uý typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO Č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne
lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO Č. 12
~ Leho:3 sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.
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o ís orušeiua/ ida
Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola
kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je
potrebné zohl‘adniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk
elektronickými prostriedkarni (ak relevantně).

V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné alebo väčšie ako 85 % Zo zákonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.

V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 25 %
lehoty, ale menšie ako 85%.

V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 10 %
lehoty, ale menšie ako 50%.

Verejný obstarávatel‘ nepredÍžil lehotu na predkladanie ponúkilehotu na
predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmieri v podmienkach
zadávania zékazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu
hospodársku súťaž) abebo nepredlžil dostatočne lehotu na predkladanie
ponúkllehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v
podmienkach zadávania zákazky.

V prípade, že skrátenie lehoty bob menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %

2 Uveckaý typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO Č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne
lehoty ra predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO Č. 12
~ Lehot. sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

C. Názov orušcnia
Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie ponúk2

alebo

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o účasť3

abebo

NepredÍženie lehoty na predkladanie
5 ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí

o účast‘ v prípade podstatných zmien
v podmienkach zadávania zákazky

ška
100 %
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C. Názov orušenia Po is orušeiua/ ii ad. s a nan~ne o
Nedodržanie minimálnej zákonnej Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 100 %
lehoty na predkladanie ponúk2 kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je

potrebné zohl‘adniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk
alebo elektronickými prostriedkami (ak relevantně).

Nedodržanie minimálnej zákonnej V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o účast‘3 lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.

alebo V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné abebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 25 %
lehoty, ale menšie ako 85%.

Nepredlženie lehoty na predkladanie
5 ponúkilehoty na predkladanie žiadostí V prípade, že skrátenie lehoty bob rovné abebo väčšie ako 30 % ZO zákonnej 10 %

o účast‘ v prípade podstatných zmien lehoty, ale menšie ako 50%.
v podmienkach zadávania zákazky

Verejný obstarávatel‘ nepredlžib lehotu na predkladanie ponúkilehotu na
predkladanie žiadostí o účast‘ v prfpade podstatných zmien v podmienkach
zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu
hospodársku súťaž) alebo nepredlžil dostatočne lehotu na predkladanie
ponúkilehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v
podmienkach zadávania zákazky.

V prípade, že skrátenie lehoty bob menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %

2 UvedelTý typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO Č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne
lehoty iu predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO Č. 12
~ Lehot‘~ sú stanovené pre užšiu súfaž a rokovacie konanie so zverejnením.
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V škafl aněue o ra
azov orušenia

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí
o súťažné podklady/sút‘ažflé podmienky
(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž
návrhov alebo podlimitně zákazky bez
využitia elektronického trhoviska)

alebo

k súťažným
dokumentom,
vypracovaflie

“ Ak b~ poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo mým dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti
o účastbonuky a tento prístup nebol k dispozícii Po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž,
oznámeiia o vyhlásení súfaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestnfku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finanČná oprava 25 %‚ 10 %
alebo 5 ~ podl‘a obdobných pravidiel, ako v prípade urČenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

C.

6

obrnedzenie prístupu
podkladom alebo mým
ktoré sú potrebné na
žiadosti o účasť/ponuky

Po is oruš nia/ ríklad ___________________

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súfažné podklady je rovnaká alebo
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži
vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávatel‘ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy
prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom
alebo mým dokumentom, ktoré sú potrebně na vypracovanie žiadosti o
účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o
vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.4

V prípade, že súťažné podklady alebo ině dokumenty, ktorě sú potrebné na
vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk zverejneně v profile a verejný obstarávatel‘ k nim poskytol
bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom
elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnýrni ustanoveniami
ZVO).

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami
ZVO).

25 %

10%

5%



4

Názov orušenia
Nedodržanie postupov zverejňovania
opravy oznámenia o vyhlásení
verej něho obstarávaniaivýzvy na
predkladanieponúk v prípade

- predlženia lehoty na
predkladanie ponúk

- predlženia lehoty na žiadosti o
účasť5

alebo

nepredÍženie lehoty na predldadanie
ponúk

Pois enia/ i a
Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť)
bola predlžená (jej póvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom
verejný obstarávatel‘ nezverejnil túto skutočnost‘ formou redakčnej opravy
v európskom vestníku/vo vestníku UVO.

Verejný obstarávatel‘ nepredÍžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na
predkladanie žiadostí o účasť, ked‘ neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti
záujemcu najneskór 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za
predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade
nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovně dní pred uplynutím lehoty na
predkiadanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca
dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť)
bola predlžená (jej póvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom
verejný obstarávatel‘ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy
v európskom vestníku/vo vestníku UVO, ale zverejnenie bob zabezpečené
mým spósobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom,
ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického
prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predlženej lehote na
predkladanie ponúk mohli disponovat‘ aj záujemcovia z mých členských štátov
EU.
Verejný obstarávatel‘ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so
zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je
o rávnen a likovaf odl‘a dotknutých ustanovení ZVO.
Verejný obstarávatel‘ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho
konania so zverejnením a sút‘ažného dialógu, ale v rámci použitého postupu
bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke boto
odóvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli
vyzvaní na predboženie ponuky a počas rokovania bob zabezpečené rovnaké
zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.

V škafl ančne~o ra
10%

Leh sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

C-

7

8

Neoprávnené použitie rokovacieho
konania so zverejnením abebo
sút‘ažného dialógu

5%

25 %

10%
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Nazov orušenia
Nedodržanie povinnej elektronickej
komunikácie pri zadávaní nadlimitných
a podlimitných zákaziek VO Po
18.10.20 18 a nedodržanie pravidiel pre
centralizovanú činnosť vo verejnom
obstarávaní

Po is orušeuia/ nidad
Verejný obstarávatel‘ nedodržal Po 18.10.2018 povinnú elektronickú
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
súlade s ~ 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo
verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohód6,
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo
forme elektronického katalógu.

Verejný obstarávatel‘ nedodržal Po 18.10.2018 povinnú elektronickú
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
súlade s ~ 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO aialebo uvedené
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcoV od
predloženia ponuky/žiadosti o účasť.

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohčd7,
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo
forme elektronického katalógu.

Podmienky účasti aialebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti
nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.

ska a ěnťo ra
25%

6 napr. a‘%. je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimoČný prípad odóvodnení predmetom rámcovej dohody
‚ ‚ ‚ ‚ . i~~:.< ~.. .4 .-.-j.~. • ‚-‚~;?(‚-„-‚-‚ ~ ‘~ ‚ nimn~n‘~ nrín2d odóvodnení nredmetom rámcovej dohody

C.

9

Neuvedenie:

10%

25%



Nazov orušeuia
poclmienok účasti v oznámení
o vyhlásení VO, resp. vo výzve
na predkladanie ponúk,
kritérií na vyhodnotenie ponúk
(a váh kritérií) v oznámení
o vyhlásení VO, resp. výzve na
predkladanie ponúk alebo
v sút‘ažných podkladoch
technických špecifikácií
predmetu zákazky a zmluvných
podmienok v sút‘ažných
podkladoch

o is orušenial ríklad
Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické
špecifikácie predmetu zákazky aialebo zmluvné podmienky.

V oznámení o vyhlásení VO alalebo v súťažných podkladoch absentuje
detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk aialebo absentujú pravidlá
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú
upravené nedostatočne, neurčito.

Vysvetlenie alebo doplňuj úce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám
na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli
zverejnené.

V ska fl aněne o ni
10%

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na
vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá
uplatnenia kritérií sú upravené
nedostatočne, neurčito

alebo

vysvetlenie alebo doplňujúce
informácie k podmienkam účasti alebo
kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli
poskytnuté všetkým záujemcom alebo
neboli zverejnené

Nezákonné aialebo diskriminačné
podmienky účasti alalebo kritéria na

11 vyhodnotenie ponúk aialebo technické
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v sút‘ažných poldadoch alebo
oznámení o v hlásení VO/v zve na

Ide o prípady, ked‘ záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 25 %
ponúk z dóvodu nezákonných aialebo diskriminačných podmienok účasti
alalebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.
- povinnosť hospodárskych subj ektov mať už zriadenú spoločnost‘ alebo
zástu cu v danď kraine, regióne alebo meste/obci alebo

C.

alebo
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ška nť ePo is rušenial ríklad
- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej kraji, regióne alebo
meste/obci alebo
- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v
danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo
- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačně
a sú založené na neodóvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej
preferencii určitých hospodárskych subjektov.

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 10 %
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohl‘adom na
predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných
s využitím elektronického trhoviska sa bene do úvahy celkový počet

redložených onúk.
Ide o prípady, ked‘ určené nezákonné alebo diskriminačně podmienky účasti
aialebo požiadavky na predmet zákazky aialebo kritériá na vyhodnotenie
ponúk znamenajú, že ponuku je spósobilý predložiť iba jeden hospodársky
subjekt a uvedená situácia nie je odóvodnitel‘ná jedinečným predmetom
zákazky alebo

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazbi (týka sa minimálnych
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie porŘúk, ktoré nesúvisia s predmetom
zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané
požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej
súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo
uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej
spósobilosti.

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na
konkrétneho výrobcu, výrobný ostu ‚ obchodně označenie, atent, ty ‚ oblasť

C.

12

Názov orušenia
predkladanie ponúk, ktoré sú založené
na neodóvodnenej národnej, regionálnej
alebo rniestnej preferencii určitých
hospodárskych subj ektov

mé nezákonné aIalebo diskriminačné
podmienky účasti aialebo kritéria na
vyhodnotenie ponúk aialebo technické
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v súťažných pokiadoch alebo
oznámení o vyhlásení VO/výzve na
predkladanie ponúk

25%



Názov orušema Po is rušenial idad V š a a ne o a
alebo miesto póvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu
(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určit‘/opísať mým
spósobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.

Ide o prípady, ked‘ záujemcovia boli alebo mohli byt‘ odradení od predloženia 10 %
ponúk z dóvodu nezákonných alalebo diskriminačných podmienok účasti
aialebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v sút‘ažných podkladoch, napr.

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na
predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce
súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr.
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely spinenia
podmienok účasti s ohl‘adom na výšku predpokladanej hodnoty
zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo
dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej
hospodárskej sút‘aži vo verejnom obstarávaní
podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent,
typ, oblasť alebo miesto póvodu alebo výroby bez možnosti
predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo
možné určiť/opísať mým spósobom) a uvedené pochybenie sa týka
mých ako nadlimitných zákaziek

Ide o prípady, ktorých demonštratívriy výpočet je uvedený vyššie, ale bol 5 %
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohl‘adom na
predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných
s využitím elektronického trhoviska sa bene do úvahy celkový počet
predložených ponúk.
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ázov orušenia Po is orušenial ríklad š a ančne o

opísaný predmet Opis predmetu zákazky v súfažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 10 %
neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre
uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej poriuky, čo móže ovplyvnit‘
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.

možnosti použiť Podmienky sút‘aže obmedzujú možnosť využit‘ subdodávatel‘a, ktorý by
realizoval čast‘ predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využif
kapacity subdodávatel‘a iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je
dostatočne odóvodnené, aby verejný obstarávatel‘ pri zadávaní zákazky na
uskutočneme stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky
na dodanie tovaru, ktorá zahíňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou
vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen
sku in dodávatel‘ov.
Verejný obstarávatel‘ nepostupoval podlimitným postupom s využitím
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb,
ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na
obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo
podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek,
ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)

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

16 využitím elektronického trhoviska
alebo v rámci dynamického

8 netýka sa postupov zadávania zákazky, ked‘ predmet zákazky móže byť upravený na základe výsledkom rokovanialdialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie
so zverernením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatoČne upravený spósobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu

Nedostatočne
zákazky8

Obmedzenie
subdodávatel‘ov

13

14

Porušenie povinnosti zadávať
podlimitnú zákazku na nákup tovarov,
alebo služieb, ktorých predmetom nie je

15 intelektuálne plnenie, bežne dostupných
na trhu, prostredníctvom elektronického
[rhoviska

5%

5%

10%

nákupného systému

Verejný obstarávatel‘ postupoval v rozpore s ustanovením ~ 108 ods. 1 písm.
a) ZVO, ked‘ zákazky na nic bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné
práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s ~ 58 ods.
1 ZVO, ked‘ na nic bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil
dynamický nákupný systém.



Názov orušenia Po is orušenial ríklad
Verejný obstarávatel‘ postupoval v rozpore s ustanovením ~ 108 ods. 1 písm.
a) ZVO, ked‘ zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím
elektronického trhoviska, resp. v rozpore s ~ 58 ods. 1 ZVO, ked‘ na nie bežne
dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť
vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým
stanoviskom UVO, z uvedeného dóvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej
dostupnosti).

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší
počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa

osudzuje individuálne s ohl‘adom na redmet zákazky.
Prijímatel‘ (verejný obstarávatel‘) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2
Systému riadenia ESIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom
vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur,
resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávatel‘ov (napr. cez
webové rozhranie).

Prijímatel‘ - osoba, ktorej verejný obstarávatel‘ poskytne 50% a menej
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a
poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne
trom vybraným potenciálnym dodávatel‘om v prípade zákaziek do 100 000
eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávatel‘ov (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 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej
verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných 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 neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kudy ide o
jedinečný predmet zákazky, v dósledku čoho prijímatel‘ oslovil menej ako
troch potenciálnych dodávatel‘ov. Výnimka musí byť zo strany prijímatel‘a
riadne zdóvodnená a v racovaná ešte red v hlásenfm zákazk a dókazné

V‘škaflnančne o ray
5%

Nezaslanie výzvy na predkladanie
ponúk minimálne trom vybraným
záujemcoinlpotenciálnym
doclávatel‘orn, ktorí sú oprávnení dodať
predmet zákazky, v prípade zákazky s
nízkou hodnotou alebo zákazky
zadávanej osobou, ktorej verejný
obstarávatel‘ poskytne 50% a menej
finančných prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a

l‘~ poskytnutie služieb z NFP

25 %
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Názov orušenia O is orušenial i ad

bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímatel‘.

Prijímateľ (verejný obstarávatel‘) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1
Systému riadenia ESIF a Metodickým pokynom CKO Č. 14 výzvu na
predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek
s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.

Prijímatel‘ - osoba, ktorej verejný obstarávatel‘ poskytne 50% a meriej
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a
poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladariie poriúk minimálne
trom vybraným potenciálnym dodávatel‘om v prípade zákaziek nad 100 000
eur.

10%

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o
jedinečný predmet zákazky, v dósledlcu čoho prijímatel‘ oslovil menej ako
troch potenciálnych dodávatel‘ov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa
riadne zdóvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dókazné
bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímatel‘.

Podmienky
predmet
špecifikácie)
v rozpore s

účasti alebo
zákazky

boli
oznámením

požiadavky na
(technické

vyhodnotené
o v hlásení

V Iiodňocova~ie • onuklžiadosti o učasť
Podmienky účasti alebo požiadavky na
predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli upravené Po otvorení
ponúk/žiadostí o účasť

18 alebo

25%Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o úěasf, čo
malo za následok prijatie ponúklžiadostí o účasť uchádzaČov/záujemcov,
ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov,
ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených
podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávaniaivýzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo
za následok riatie onúklžiadostí o účasť uchádzačov/záďemcov, ktor ch



Názov orušenia
verej ného obstarávania/výzvou na
predkladanie ponúk a sút‘ažnými

odkladrni
Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponúklkritériami na výber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej
sút‘aži a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávaniaivýzve
na predkladanie ponúk a sút‘ažných
podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na
základe doplňujúcich kritérií na

19 vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej
sút‘aži, ktoré neboli zverejnené
v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávaniaivýzve na predkladanie
ponúk a súťažných podkladoch

Po is orušeuia/ r klad
ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých
ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podl‘a zverejriených podmienok
účasti alebo ožiadaviek na redmet zákazk .

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
sút‘aži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniaivýzve na
predkladanie ponúk alebo v sút‘ažných podkladoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a sút‘ažných podkladoch.

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali
diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej
preferencii určitých hospodárskych subj ektov.

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
sút‘aži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniaivýzve na
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a sút‘ažnými
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.

~s ati a ěnao ra

25 %

10%

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania/v ‘zve na redkladanie onúk a súfažn ‘ch odkladoch.
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C. Núzov orušcnia
Nedodržiavanie zásady transparentnosti
alalebo rovnakého zaobchádzania počas
postupu zadávania zákazky (tento typ
porušenia je možné uplatniť iba
v prípade, ak identifikovane zistenia nie
je možné ani na záldade analógie a

20 proporcionality priradit‘ k mým typomporušenia podl‘a tejto prílohy č. 1)

Po ~s rušem a
Napr. nepožiadanie uchádzačai záujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujúcich spinenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov
nemožno posúdiť ich platnosť alebo spinenie podmienky účasti.

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé spinenie
požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie
mimoriadne nízkej ponuky.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým
záujemcom.

sa an eora
25 %

finančná oprava móže byt‘
znížená na 10 % alebo
5 % v závislosti od
závažnosti porušenia.

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom,
ktorí boli vyhodnotení ako neúspešnf.

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu
zákazky alebo chýbajúca dokumentácia
alebo jej časť

Rokovanie v priebehu súťaže alebo
modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia ponúk

Verejný obstarávatel‘ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nic je možné
overit‘ dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či
ponuky/žiadosti o účast‘ boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom
transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces
týkajúci sa konkrétneho pridel‘ovania bodov pre každú ponuku je
nejasný/nedostatočný z hl‘adiska transparentnosti alebo neexistuje.

Verejný obstarávatel‘ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmenit‘)
jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúkižiadosti o účasť, čo má
za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzačalzáujemcu.

Vo verejnej sút‘aži alebo užšej súťaži verejný obstarávatel‘ rokuje
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej
modifikácii (zmene) póvodných podmienok uvedených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávaniaivýzve na predkladanie ponúk alebo
v súťažných odkladoch.

100 %

25%

2

22

25 %



Názov orušenia o is rušenia/ n ad V š a naucnť o ra

V rámci zadávania koncesie verejný obstarávatel‘ umožní
uchádzačoviizáujemcovi počas rokovania zmenit‘ predmet zákazky, kritériá na
vyhodnotenie ponúk alebo ině podmienky zadávania koncesie, na základe čoho
je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.

Verejný obstarávatel‘ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil
prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania,
pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých
odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno
použit‘ pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri
vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej
súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakol‘ko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo
uchádzača nenarušila hos odárska sút‘až.
V rokovacom konaní so zverejnením póvodné podmienky zákazky boli
podstatným spósobom zmenené, čo by bob dóvodom na vyhlásenie novej
zákazky alalebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky
odóvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.

Ak sa pri určitej zákazke j aví ponuka ako mimoriadne nízka vo
vzt‘ahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávatel‘ pred
vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný
obstarávatel‘ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odóvodnil nízku úroveň cien abebo
nákladov.

na Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 100 %
obstarávatel‘aiprijímatel‘a a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli
riaté rimerané o atrenia a vykonaná ná rava.

~ Podrc~,nosti upravuje Metodický pokyn CKO Č. 13 ku konfliktu záujmov

Prípravně trhové konzultácie alebo
predbežného zapojenia záujemcov
alebo uchádzačov, pri ktorých došlo
k narušeniu hospodárskej sút‘aže

23

V rámci rokovacieho konania so
zverejnením nastala podstatná

24 modifikácia (zmena) podmienok
uvedených v oznámení o vyhlásení
vcrej ného obstarávania abebo
v sút‘ažn ‘ch odkladoch
Neodóvodnené odmietnutie
mimoriadne nízkej ponuky

2~

Konflikt záujmov s vplyvom
výsledok verejného obstarávania9

25 %

25 %

25 %
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C. Názov. .~rušenia

Dohoda obmedzujúca sút‘až potvrdená
Protimonopolným úradom SR alebo
súdom

alebo

Rozhodnutie ÚVO, podl‘a ktorého mal
prijímatel‘ postupovat‘ podl‘a * 40 ods. 6

27 písm. g) ZVO

Po is orušeni íklad

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (d‘alej len
„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávatel‘ alebo osoba vykonávajúca
kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal
úspešným uchádzačom.

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu
zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená
podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávatel‘ alebo
osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.

V skaflnančne

100 %

25 %

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do
postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjektl subjekty, ktorý nie je
účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej
dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,
že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávatel‘ alebo osoba
vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.

Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovat‘ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora

2~ alebo ktorých subdodávatelia, ktorí
majú povinnost‘ zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného
sektora

Verejný obstarávatel‘ porušil ustanovenie ~ 11 ZVO, nakol‘ko uzavrel zmluvu,
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi,
ktorí majú povinnosť zapisovat‘ sa do registra partnerov verejného sektora1° a
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný
obstarávatel‘ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímatel‘
vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora.
Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je
v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verej něho
sektora.

25%

10%

10 „-~. x ~ i ~ iini ‚~ ~ ~~ ‘,~n~%,-‘ .L-t,~‘,-a o r‘ „-„~n‘~ o rlr‘nl,wn( ni‘~lctnr‘írl, ‚~lrnn“,



C. Názov orusenia Po ~s rušenia/ uíklad
Verejný obstarávatel‘ porušil ustanovenie ~ 11 ZVO, nakol‘ko uzavrel zmluvu,
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi,
ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnost‘ zapisovat‘ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.

V ‘ška tlnančne o
10%

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný
obstarávatel‘ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NEP.

Realizácja zákazk
Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je
v súlade s pravidlan-ti ustanovenými
v ZVO alebo v Metodickom pokyne
CKO Č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré
sa nevzt‘ahuje pósobnost‘ ZVO

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímatel‘
vyzve subdodávatel‘a úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov
verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávatel‘
úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej
lehote za. ísan‘ v re ~‚istri • artnerov vereného sektora.

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu
predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vždy posúdit‘ od prípadu k prípadu, či sa danom prípade
ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravená v ~ 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne
CKO Č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pósobnosť
ZVo.

25 % z ceny zmluvy
a hodnota dodatočných
výdavkov vychádzajúcich
zo zmien zmluvy.

Ide aj o prípady, ked‘ uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná
zmluva je v rozpore so súťažnými podldadmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačrni
a prípady, ked‘ bol znížený rozsah zákazky.

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podl‘a ~ 18 ods. 1 písm. a) a písm.
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO Č. 12 (kapitola
8) v rí ade zákaziek, na ktoré sa nevzt‘ahuje ósobnosť ZVO.
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Názov orušenia Po is orušeoia/ ríklad V‘ška finan ne ra

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podl‘a ZVO neuplatňuje,
ak
a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú

zákazku a zároveň je nižšia ako
b) 15 % hodnoty póvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku

na uskutoěnenie stavebných prác,
c) 10 % hodnoty póvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo
d) 10 % hodnoty póvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

Opakovami zmeny zmluvy nie je možné vykonat‘ s ciel‘om vyhnút‘ sa použitiu
postupov podl‘a ZVO.

Ide o prípady, ked‘ neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podl‘a ~ 18 25 % z ceny zmluvy
ods. 1 písm. b) ZVO alebo podl‘a ~ 18 ods. 1 písm. c) ZVO aialebo jednou a 100 % hodnoty
zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty pinenia o viac ako 50 dodatočných výdavkov
% z hodnoty póvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. vychádzajúcich zo zmien

zmluvy.



Príioha Č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Podrobný rozpočet projektu 31 001 1A089

Názov prijímatel‘a

Názov projektu:

Obec Lozorno

Rozšĺrenie kapacity Čov Lozorno

; .~~ .~... ť~ . .~ ~

28481195 ~ 284~811,~95 :‚. ~ 341 774~34

. ~.i...‘ ! ;.~ ~ . ‘:. . .. ~ ~: . .

284~81~P,95 ~‘ ~341 7i7~4~34

284811 95 341 774,34

cena práce! Celková cena práce/resp. cena
resp. cena

[EU Al

.‘, .~.t *~:‘~ .~~ .:~‘:

30,00 ~\ ~i30,00~ ‚‚ ~ 1‘ ‚ ...
. ~ ~~

30,00 .

HIavn~ akiivila projektu

Názov výdavku

Stavebne práce

JednotkováMerná Počet
cena bez DPH

jednotka jednotiek
[EU Aj

Cena celkom bez DPH [EUR)

Čistiareň odpadových věd

Skupina výdavkov

02iSta~,by
. :~. :~.

SPOLU výdavky . ~ .~ ~ .~ ..‘ . ... .

SPOLU rllavné aktivit proektu (celkové oorávnené ríame ‘davk ro~ektu

Poclporné aktivity projektu

. . . Merná Počet
Nazov vyc~avku Skupina vydavkov jednotka jednotiek

Plagat 518 Ostatne sIužb~ ~ kš~

SPOLU Pod orné aktivit celkove o.rávnené ne name dav oektu

Cena celkom
s DPH [EUR)

Jednotková

S P 0 L U (celkové oprávnené ‘dav y J


