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PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1 Všeobecné infoľmácie o pľojekte
Názov pľojektu: Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka - ll. etapa

Kód pÍojeLitu: 30201 I Q672

Kód ŽoNFP: NFP3020t 0Q672

opeľačný pľogram: 302000 - lntegrovaný regionálny operačný proqram

SpoluÍinancovaný z: Euľópsky fond regioná|neho rozvoja

Prioritná os: 30201 0 - l. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny ciel': 3020l 003l - 1 '2'2 z|ĺýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cykĺistickej dopravy)na celkovom počte prepravených osôb.

Kategóĺie regiónov: LDR - menej rozvinuté regĺóny

Kategoľizácia za Konkľétne ciete

Konkľétny cieli 3020'1003'| - 1 .2.2 Zvýšenie atrahĺvity a
na ceĺkovom počte prepravených osôb'

prepľavnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)

oblasť inteľvencie:

Hospodárska činnosť:

090 _ cyklistické tľasy a turistické chodníky

I 2 - Doprava a skladovanie

ITMS
.'ij l'ľ

Predmet podpory
21.'l1.2022'l0:55 126



2. Financovanie proiektu
Forma íinancovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnoďod Plďnoďdo

sK585600000000020461 501 5 Pľima banka Slovensko, a's. l0.8.2004 31.12.2023

Refundácia: IBA}I Banka Platnoďod Plďnoďdo

sK585600000000020461 50 1 5 PrimabankaSlovensko,a.s. IO.8.2004 gt. I2.2023

3.A Miesto ľealizácie pľojektu
P.č. šá R!ĺión

(Í{uTs ll)
Vyčšíúzcmný celok
(ilurs lrD

okľes
(NUrs wf

Obcc

'1. Slovensko stredné slovensko Žilinský kra'i čadca Turzovka

3.B Miesto ľealizácie pľoiektu mimo oprávneného
Územia oP

Nezaevidované

4 a Popis cielovei skupiny
Cicľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov EsD

Nevzťahuje sa

5. Aktivity pľoiektu

cGlková dĺžka ľGalizácic hlamých aktivít pľojrktu (v mesiacoch): 9

začiatok lcalizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej akivity): 10.2021

Ukončmie realizácie hlavných aktivít pľojektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viaceľých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v ľovnaký čas):

6.2022

Predmet podporyI TMS
2Oi4-r 2I.l 1.2022 l 0:55
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5.1 Aktivity projektu reaIizované v opľávnenom území oP

Hlavné aktivity proiektu

'|. 302Q6720000'| _ Rekonštrukcia, modeľnizácia a výstavba inÍraštruktúry pre nemotorovÚ dopravu - A.1 . cyklistické komunikácie

2. 302Q67200002 - Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktÚry pre nemotorovÚ dopravu - A.4. zvyšovanie bezpečnosti zranĺtel'ných úóastníkov
cestnej premávky

Podporné aktivity pľojektu

Podporné aktivity:

Popis podpoľných aktivít:

Priradenie ku konkľétncmu ciclh:

Podporné ahivity

Publicita a interné rĺadenie projektu.

3020l 003l 'l '2.2zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotoÍovej dopravy (predovšetkým cyklistickej
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

5.2 Aktivity pľojektu ľealizované mimo opľávneného územia oP
Nezaevidované

)

XTMS
2014+ Predmet podpory

2l.l 'l.2022 
l 0:55
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6. Meľatelhé ukazovatele pľojektu

6.t Pľíspevok aktivít k meľatelhým ukazovatelbm pľoielĺtu

Subjekt: MESTO TURZOVKA ldentiÍiklitor (lčo)l 003r 4331

,''l i'll ,|l i;]||,i]|ĺ )
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l'i:f illl

ill])l{l:L.Ll'll i''jjrl, Ii1J].í;

,tilr;,':

i']i l:i. .ĺ'ýr'ĺ-i] l,: 
'"]i1'1' 

.]!]lii1 l |'']l',;/,]. ]ait'il,]]|lli]]ĺ.]]|

ir', i I

t,i r'l{ i ri'ilrllr r{,) l:ii 1

Konkľétny cirľ:

Typ aktiviry:

Hlamé aktivity pľoiektu:

3o2o'lo03'l -1.2'2zvýšenieatraktivityaprepravnejkapacitynemotoÍovejdopravy(predovšetkýmcyklisticke.jdopravy)
na celkovom počte prepravených osôb.

3020'l 003'l R0l 9 _ A. RlUs-bez UMR-Rekonštrukcia, modeÍnizácia a výstavba infraštruktÚry pre nemotorovú dopravu
(LDR)

cirľová hodnota

302Q67200001 - Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktÚry pre
nemotoľovÚ dopravu - A.l . cyklistické komunikácie

302Q67200002 - Rekonštrukcia, modernizácia a v.j'stavba infraštruktúťy pÍe

nemotorovú dopravu - A.4. zvyšovanie bezpečnosti zranitel'ných účastníkov cestnej
premávky

0,85

0
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Subjrkt: MESTO TUBZOVKA ldGntaŕik]ítoľ (lčo): 003 t 433r

Konkĺétny cieľ:

TyD aktivity:

Hlamé aktivity projcklu:

3020'l 003'l _ 1 '2.2 Zvýšenie atŕaktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetlým cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb.

3020'1 003'l R0l 9 _ A. RlUs-bez UMR-Rekónštrukcia, modernizácia a výstavba infrašÍuktúry pre nemotoÍoVú dopravu
(LDR)

Gielbvá hodnota

302Q6720000l - Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infľaštruhúry pre
nemotorovú dopravu - A.'l ' cyklistické komunikácie

302Q67200002 - Rekqnštrukcia, modernizácia a výstavba infraštĺuhúry pre
nemotorovú dopravu - A'4' zvyšovanie bezpeónosti zranitel'ných účastnÍkov cestnej
premávky

0

0

ITMS
2O14+

Predmet podpory

21.11.2022l0:55
426
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Subjekt: MESTO TURZOVKA ldentiÍik{irol (lčo): 003r 4331
Konkĺétny cicll

Typ akriyity:

3020l 003l - l .2.2 Zvýšenie atraktivity a
na celkovom počte prepravených osôb.

prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (pľedovšetkým cyklistickej dopravy)

30201 003 1 R0l 9 - A. RtUS_bez
(LDR)

UMR-Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktÚry pre nemolorovú dopravu

Girlbvá hodnota
H|avné aktiviý pľojektu: 302Q67200001 - Bekonštrukcia, modernĺzácia a rn/stavba infraštruktúry pre

nemotorovú dopľavu _ A''l . cyklistické komunikácie

302Q672ooo02 - RekonštruŔcia, modeľnizácia a Vĺ/stavba inÍrašlruktÚry pre
nemotoÍovú dopravu - A.4. zvyšovanie bezpeĎnosti zranitel'ných ÚčastňíĹov cestnej
premávky

6.2 Pľehläd meľatelhých ukazovatelbv pľojektu
Kód Názov Mernájednotka Celkovácieľová

hďnota
Pľíznak
ľizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovatelb

P0043 Dížka nových úsekov cyklĺstických
komunikáciĺ

km 0,8500 Nie UR Maximálna
hodnota

P0528 Počet vytvorených prvkov doplnkovej počet
cyklistickej inf raštÍuktÚry

0,0000 Nie) UR Maximálna
hodnota

P076S Počet vybudovaných prvkov
upokojovania dopravy

poóet 'r,0000
PraN, UR Maximálna

hodnota

Nie

7. lné údaje na úľovni pľojektu
Nezaevidované

Itus
2ĺl1ĺjl Predmet podpory

21 .1 1 .2022 1 O:55E 526



8. Rozpočet pľoiektu

8.l Rozpočet pľijímatela

Pľiame qýdavky

(onkľótttycicÍ:

Typ aktivĺtp

Hlavné aktivity projektu:

Skupina výdavku:

Skupina výdavku:

Hlavné aktivity pľojektu:

Skupina výdavku:

Nepľiaľne výdavky

Konkĺétny cieľ:

Podpoľné aktivity:

Skupina výdavku:

8.2 Rozpočty partneľov

Nevzt'ahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:

celková výška oprávnených ýdavkov pre projekty generujúce pľĺem:

Peľcento spoluÍinancovania zo zdľojov EÚ a šn:

výška nenávÍatného íinančného príspevku:

Výška spoluÍinancovania z vlastných zdrojov prijímatelä:

30201 003r - l.22 zvýšenie atľáktivity a pr€pľavncj k8paoity nemotoíovej dopraw
{predovšetkým cyklistickéj dopÍavy) na ceĺkovom poóte prepravených osôb.

3020l 003l R0I 9 _ A' RlUs-bez UMR-Rekonštrukcia, modernizácia a v'istavba
infĺaštruktúry pre nemotorovú dopravu (LDR)

l. 302Q6720000l - Rekonštrukcia, modernizácia a v]'staVba infraštruktúry pre

nemotoŕovÚ dopravu - A.l . cyklistické komunikácie

'l.1 -021 -Stavby
Poznámka: stavebné pľáce, stavebný dozor investora

'l.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky
Poznámka: rezervana nepredvídatel'né ul'davky )
2. 3o2Q6720o0o2- Rekonštrukcia, modernizácia a ýstavba infraštruktúry pre

nemotorovú dopravu - A.4. zvyšovanie bezpeónosti zíaniteľných účastnĺkov cestneJ
premávky

2.'l -02] -Stavby
Poznámka: stavebné práce

3020'l 003'| - 1 .2.2zuýšenie atraktivity a prepÍavnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepÍavených osôb.

l ' 302Q672P000'l - Podporné aktivity

].'] - 52l - Mzdové výdavky
Poznámka: lnteÍné riadenie projektu

Cclková výška oDĺáut.n'ýct Údavkoľ

400 646J 6 €

400 646,1 5 €

298 822'69 É

opĺávnený výdavok

289 050'84 €

9 77l 
'85 €

10] 823'46 €

oprávnený výdavok

'l0l 823,46 €

I

t

celková výška oprávnených výdavkov

12 0] 9,38 €

l2 0l 9'38 €

oprávnený výdavok

l 2 0'] 9,3B €

41 2 665,53 €

0'00 €

95,0000 7.

392032,25€

20 633'28 €

PÍedmet podporyTTMS
21 .11 .202210.55

626
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Príloha č.3 Rozpočet projektu

EURÓPsKA ÚNlA
EURÓPsKY FoND

REGloNÁtNEHo RoZVojA

Rozpočet projektu

5,00%vlastn ch zdrojov z
cov

10,o0%
Splufinancovanie
zdroja šR z cov (%)

85,00%
Spolufinancovanie
zdroja EÚ z cov (%)

NIE

95,00%

Názov žiadatel'a:

Názov projektu:

Prioritná os]

Špecifick , ciet'

Spolufinancovanie NFp z COV
(%)

Platca DPH

Mesto Turzovka

Zv šenie miestnej mobility vybudovan ím cyklistickej ĺnfraŠtruktriry v meste Turzovka - ll. etapa
Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regionoch

1'2.2 Zlepšeile atraktivity a prepravn eJ kapacity nemotorovej dopravy (predovšetk m cyklistickej dopravy) na celkovom poČte prepraven1ich osÔb

Neoprávnené v davky
(EUR)

PlatcaDpH10=6-8
Neplatca DPH '10 = 7-8

4 654,32

866,67

21 1

165

6 283

z toho NFP
(EUR)

(9=8x%NFP)

269

5 579,56

9143,77

283 88í

96 732,29

celkové oprávnené
v davky (EUR)

(8)

283 177.51

5 873,33

I

146

298

101

Cena celkom
s DPH (EUR)

(7=6x1,2)

287 831.83

6

9

1 68,

304

108 106,

bezCena celkom
DPH (EUR)

(g=4x5)

239 859,86

5 616,6

8 020,

1 40,00

253 637

90 088,98

Jednotková cena bez
DPH (EUR)

(5)

239 859,86

5 616

B 020,85

1 40,00

90 088,98

Počet MJ

(4)

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

Merná
jednotka

(3)

s bor

sÚbor

sÚ bor

sribor

s bor

Skupina vlidavkov

(2)

021 Stavby

021 Stavby

930 Rezerva na
nepredvídate|'né
v davky

930 Rezerva na
nepredVídatel'né
v)Tdavky

Stavby

Názov v davku

(1)

aktivita č. 1

Stavebné práce So 01, So 02 a
so 05

dozor

Dodatočné vydavky na stavebné

dodatočné vydavky za služby
o dozoru

Hlavná aktivita č. 1
Hlavná aktivita č. 2

Stavebné práce So 03 a So 04

Rekonštrukcia, modernizácia a vystavba infraštruktury pre nemotorovu dopravu - A.1' cyklistické komunikácie

Rekonštrukcia, modernizácia a nemotorov,i 4.4. častnÍkov

J



Podporné aktivity projektu

a tne e

Interné riadenie

6 283,32

11 825,48

NeopráVnené V}7daVky
(EUR)

0,00

(10)

3,60

1 125,58

1125,58

12 9s1,06

0,40

1120,14

1.44

392 032,25

96 732,291oí 823,46|108 106,781

.380 613,844OO 646,151412 471,$l

(EUR)
z toho

0,00

NFP

(9 =8x%NFP)

410,40

5 836,98

1 477,44

3 693,60

11 4'18,42

f 41A,42

12 019,38

12 019,38

412 665,53

celková cena práce za
projekt (EUR)

0,00

(8= 4x5x(6+7)

432.O0

6144.18

1 555,20

3 888,00

(7)

2,81

2,81

2,81

í3 í44,96

42s 616,s9

Zákonné odVody
zamestnáVatel'a za

mernu jednotku (EUR)

0,00

2,81

343 726,36

Hrubá mzdal odmena za
mernu iednotku (EUR)

0,00

(6)

8,00

8,00

8,00

8,00

13 144,96

356 87í'32

90 088,98

(5)

1 00,00%

100,00%

1 00,00%

1 00,00%360,00

(4)

40,00

672,00

144,00

osobohodina

(3)

osobohodina

osobohodina

osobohodina

(2\

521 Mzdové
v davky

521 Mzdové
v davky

521 Mzdové
v davky

521 Mzdové
vlTdavky

Projektov manaŽér (riadenie
projektu)

Finančn1i manaŽéŕ

Manažér / expert pre veŕejné
obstaráVanie

SPoLU lnterné Íiadenie projektu

sPoLU PODPORNE AKT|VĺTY PRoJEKTU (ceĺkove nepriame u davky)

s P o L U (celkové vydavky projektu)

SPoLU Hlavná aktivita č. 2

sPoLU HLAVNE AKTIV|TY PRoJEKTU (celkové priame Vydavky)

PÔčet MJMerná
jednotkaSkupina vydavkov

Publicita a iné podporné aktĺvity

NázoV VydaVku
7o pracovného času na

píojekt

(1)

ManaŽér l expert prípravy projektu

!



osôb

Mérná
lsdnotka

Jedňotková cena ĺá Novájedhotková
oorávnená

6chvá|ená cena

oprávnené
výdavky bez DPH

Neoprávnenó
výdavky baz oPHP.č. Názôv výdilku MnoŽs&o Dodalku č. 3 be. DPHzmlwe o diglo

2 )dstÉnďiokry! asíailoÉhovpldhonád 2m m2' hÍ. nd 50do
021 Slavby

1,05

2,4ts

ae
4,23

1,05

1m

2,46

ó,n

661.50 o,0c

02 1 Slavby 1 20 t.20 0,0(

4 )dBtánonioNHdUvpl@horad2@n2zbmoniEhDMho 021 Slavby 655.2C 0,0(

5 )dslénéniopdHilu vpl@h6nd mm22 b.lónu prclóho' hĹ
021 Slavby 2 6ô4.9a 0,0c

6 )dórán6n]6 pdiládu *ĺáltoúhov pleho nad & m2' hr.d s do
021 slávby ĺ 906'8c 0,0(

7 )dkopáfu apoksáfu nepdéňávhďnino3 nd 1mdo
021 Stavby 675,74 0,0(

a r'dďoné pMi6honio wtÔpku po !p6m6néj cšl. z hminy t.1
021 Slavby ĺ 045'5a 0,0t

I r'doÍoséprMi6lnďioVýkopk! rc3Fh6n6jcBl62 hminyk 1'

l' do 1m m3' pÍiplalok kctr 2a @dých dálšich á dáých 1m0 021 Stavby 114,74 0,0(

'11 021 Stavby
1,65

,ia
I 402.5( 0,0(

1Z laáF 6nánlnil 6o auhBn m lam' s&hlot' ryh' uloŽoÝal6@o@o
021 Slavby 6S6,0( 0,0(

13 9,3q
90,26

8f.8-
3,67

11,77

I,51

1,12

0,59

o,42

r i,s3

e,6t

55,03
43,96

LĽ
2,15
o.22

14 021 Stavby 2 349,4i 0,0(

69.61

16 )21 Slavby 11 744.0( 0,0(

17 Pdld zeHlÔÉhÔb6lónuAc 22 Ps ÍozpÍstolim a zhulnôňiň ý
)21 Slavby 11,ttt 37 664.00 0,00

ĺ8 )21 Slavby 24 032,00 0,00

ĺ9 PBk6k aíallow inflldíý 3 EFffi bméniwm z asíallu c*lného
121 Slavby 1,120

0,590

0 590

1 ĺ'330

3 504.00 0,00

20 P6tďašíállow 8Fbwi boz sFU kamsim Ž dĺallu c€lnéh( ]21 stáVby ) ĺ 888.00 0,00

21 PGÍokasbll4 sF]owl bz sFu kadsi@ z ágláilU.Mhéh(
121 Stavby 777.95 306,43

22 )21 Stavby 36 256,fi 36 256.00 o,o0

23 )21 Stavby 9.61 a 055,1 l 8055'ĺ1 0,00

o0c
25 121 Siavby a7,92 0,0c

2a
29 J21 Slavby 3,66 3 111,fi

3,66

1,32

29,01

2,88
78,65

0,q!
0,1 8

0'ô2

o,oo

3 ĺ 11'00 0,0c

!21 Slavbv o0c
3ĺ

pÍBloho k' c 20/25 b2 bďĺ6j @ry J21 Stavby 24 658.50 0,0c

33 C21 Stavby 3 ĺ93'98 o,0c

34 021 Stavby 2 232,04 0,0c

35 ]dstáÔo'o(dmďlá') fulb)dqrähq znaéky zo 3ÍFý sÚp'hoÝ
021 Stavby 9.72 0,0(

37 021 Slavby 203,22 o,0c

38 {akdanio na dopÉmý pÍBiddoi pĎ dďowú d@ÍaÚ
021 Slavby 699,9S 0,0c

39 021 Slavby 1 862.87 0,0c

40 021 Stavby I 12S.01( 0,tr s3.53 993,5: 0,0(

41 021 slávby 0,J1 429,25

8

0,00

o,oo

829,21 0,0(

42
so02 odvodmnlé césfo ll/487 ä blesa cvllochodnita

0,0c 0,0(

43 021 Slavby 54.6C 0.0(

44 Jdkopá*yá pÍ6kaá*y n@pdoné. Pilplalok kceám a lopitrl
021 Slavby 8.0r 0,0(

45 ýdďohó pÍmi6lnoniowkopku po3p6hs6l.dl6 z hmLnyk ]

1' do 100 m3naPdialďsldo@0 ň 021 Slavby 29,5' 0,0(

46 ýdďÓvnó pÍomiBlnonl.ýopfo F3p€w6néjc6loz hmidyÍ 1
4' do 100 ň3' DÍiplátokk.ftz. Edýchdälšichaz*alých 1m 021 Slavby 3,2t 0,0(

48 021 Stavby 54! 13ĺ.7( 0,0(

49 záspspaninN 30Žhuhonh jám' a*hl4 ryh' áíozovdoboMo
021 Stavby l2.m 31,56 0.00

50

[lolä kailalizačnóho Pvc! Ňtubja hldNého ýewMúho DN
m

)21 Stavby 14.96 0,00

51
RÚŕd Pvc hladký k.nalEačný ýslén oN 2oo' di 3ň' sNĺ. 12l Slavby 140,40 0,0c

0.0c
ohúnlkôýó dónó ýÓúsť fud DN 2@ 3412,0{

156.32
PÍ*un hňól pío pozffin!MUnlbclu aiolsxos q@ aláilorym

)21 Stavby 1.02

56
57 ]21 stáVby 1.mc

0,00 164,84

58
:dolickó pÍáco ýoráWé v pliBbohu wslavby wškovó méĺaôiá l2l Stavby 2 l4l,99 2 141,9!

0,00 2 741,95

59B
61

DodaÍočné výdavky na stavebné práce

J2 I SlavbvíffiwEffi
930 Rezerua na

I,00c

ĹqEIEEEEEE|
1,00c

659.34

ffiEEEŕEts'$'
8 020,854

REBffiW
8 020,85(

0,00

EffiMM
8 020,85

659,34
ffiffi

0,0c

ďodatočné výdavky za služby slavebného dozoru
930 Rez€rua na

1,OOC 140.00c 140,000 122,34 1?.6i



I

-155

156

157

158

Eďl
159

t60

161

162

63
021 Slavby 8í8.40 0,0(

66 021 Slavby 622.4O 0,0{

67 Uhaďi€c6lalág|ow.h Mblov2m.ášť záfu@koud6bp&k@do
021 Slavby ĺ24.56 o,2.10,4UU

806L0i!

13 021 Slavby 1 18,810 3 230.64 96,04

148,350

a4 021 Slavby 538,46 32,31

3 049.230
a6

021 Stavby I 648.35 398,502 04ô,a5U

6E 021 Slavby 247,25 4,4A251,650

tat,x9

9ĺ 021 Slavby 1 207,00 0,00

93 021 Slavby 43.58 0,0(

98 021 Slavby 1,090
321.5: 321,55 o,o(

100
sĺow kábol 7& l@ v (ý mn2}dno lldonÝ CYKY l kv 4x16 021 Slavby ĺ 030'05 0,0(

1oí

103 021 Slavby 79.80 0,0(

104
sĺowkábd7s j@V(vmd2tdnoUld€nýÁYKY 1 kv4'5 021 Siavby 1,540

2,850

23'í0 0,0(

105 021 slávbv 143,61 70 1t41279

021 Stávbv 262,2( 253. 84(

116 021 Slavby 743,tr 743,5Í 0,0(

1ĺ8
fdbz2Minv ýláláné ĺáldéniá ÍÔ2hď6ňiá á úÔBw mÍchtr 021 Stavby 212,71 0,0(

121 llb6n]. kblowj ryhy 35 cm šŕox6] á 30 cm hlbkj' v 2oň n9 lndy
021 Stavby 1 331,51 0,0(

1ZZ 021 Stavby í41.9( 0,0(

123 zkzpl6ku Doz aryla' vm63lĹ
C21 Stavby 926,5( 0,0(

00(
125 833,0(C21 Stavby 433,fi 0,0(

'127 aásn nuap bblowjMyb6zzhuh zffiiny' 35cm šŕÓk6i 3&m \
021 Slavby ĺ 145'9Z 0,0(

124 121 Slalby 108,7S 0,0(

ĺ30 121 Stavby 338,5f 0,0(

132
?úé Pvc hl1dký'snslizdéný'yšréh DN 2ý\6'2'dĺ 1n'sN/' )21 Stavby

25 05 1 102 2(
1 102'2í. 0,0(

135 121 Stavby 1 428,41 0,0(

ĺ38
ífc

)dbhá Whliadk. . skÉka
to 04 VrdoÍóvné e zvislé dôDl:vnÉ 2.aóéni. óvklo.hodnika

]21 stávbv 636,7t 00(

140 121 Stavby 0.91 0,0(

141 Jdbpá*ya pí*opáwy nMp'ona PÍip]álok kc.nám Ž ]6piGt
121 Stavby 0.ĺ: 0,0(

142 121 Stavby 0.4€ 0,0(

143 1

l. do 1m m3' píipl.lď kcďo za kddÝ.h )21 Stavby 0.0t 0,0(

145 ]op]alďask|doBnio 2oúinaabmonircllr05)6labó )21 staÝby 2,31 0,0(

146 16,3t ĺ6.3l 00(
147 121 Stavby at.9i 87,9t 0,0(

152 12l Slavby 1 157,2! 0,0(

153 272,24 0,0(121 Stavby

154 12r Slavby 123,7t 0,0(

u



0,0c
_i3, 

lÍíff""J"LT.."ffi:bdďnM.@éď.diď.ld@',,d |ozĺ suwy l., ,"*l
-156 |PdaeeB aeiá.ufuó fu Ž

|ozĺ st"uly l' 0,0c, or" *l
lvbaBó z nfuýó hmól lozr sr"wy l* 0,0c,u.*l 5'í

/ qp€rt p!ĺpíqvy prolektu

Sievby ,,0*l o,3r

-

4o,oool 10,81

o.oul 0.31

-

42'40| ĺo'o1

0,0c

E
0,4(

I
1,44

n.o|lloloktovÍmanďéÍ(Íladénlep'o'|éklu) l}f;"[ť"* |osobohodina 10,81s72,OOOl 1 2ô432| 1o,o1

,a, IrlnancnÝ manažór
1521 M/oŕ l ..

lm"*u IosoDohod|ĺá 10,81í 44.oooI I 5s6,641 10,81

'.rInranažérlunenn'eve,eJnéobsbrávanĺo 
l}x.ľj"* |osobohodina 1o,6ĺ36o,OOOl 3 891,ôoI 10,81

3,6C

356 871.32!
1 070.9ĺa8 745.271

l2 95í'0t425 6í6,59|

0'í1
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Príloha č.4 Zm|uvy o poskytnutí NFP _ Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

Príloha č. 4 Zm1uvy o poskytnutí NFP - pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení

niektorych zákonov v zneĺí neskorších predpisov*

x príloha č,. 4 sa primerane pouŽije aj pre postup určovania finančn .ch opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č,. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní

u o ,-".r" a dop1není niektor'ch zákonov v zneníneskorších predpísov (ďalej aj ,,zákon o Vo" a|ebo ,,ZYO") ak je to pľe prijímatel'a v'hodnejšie azákazky,

na ktoré sa nevzťahuje p sobnosť ZVo

Táto Príloha Zn1ĺlvy o poskytnutí NFP slÚrži na určovanie Úšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante

finančné opra\T/ v nádvďznosti na zistené porušenie pľavidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVo. Všetky percentuálne sadzby sa t kajir prípadov,

ked'konkrétne porušenie malo alebo mohlo mat'vplyv na v sledok Vo/obstaľávania.

Zistenianedostatkov Vo, ktoré nie sri zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v srilade so zásadou pľoporcíonality a podlh možnosti analogicky s typmi

nedostatkovuvedenymivprílohe č.4Zm\uvyoposkytnutíNFP;vprípadezísteniaporušenípravidiela postupovpriobstarávanizákaziek,naktorésap sobnosť

ZYolzákona o Vo nevzťáhuje (t 'ka sa aj zákazíekzadávanychosobou, ktorej poskytne verejny obstarávateľ 50%o amenej finančnych prostľiedkov na dodanie

tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a poskytnutie služieb z NFP), Ro na základe anal gie a pľoporcionality postupuje podl'a prílohy č.4 Zmluvy o poskytnutí

NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na zák|ade tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.
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Príloha č.4 ZmIuvy o poskytnutí NFP _ Finančne opravy za porušeĺlie pravidiel a postupov Vo

100 %Verejn obstarávatel'l neposlal oznámenie
publikačnému uradu a tivo podl'a $ 27
v eur pskom vestníku a vestníku lJVo.

Verejn 'obstarávatel'neposlal v!,zvu na pľedkiadanie ponrik na zverejnenie do
vestníka tivo v prípade bežného postupu pre poďimitné zákazky.

Verejny obstarávatel' zadal zákazku priamo, bez splnenia povirrnosti
postupovaťpodľaZYo v zrnysle $ 10 ods. I,čozárove znamenánedodržanie
postupov povinnosti zverej ovania zákazky, nakolko verejn obstarávatel'
neaplikovaním zákonnych postupov sťrčasne nedodrží povirrnosť adekvátneho
zverejneĺĺa zadávanía zékazky . Tieto prípady sri napr. : neoprármenosť použitia
v nimky zo ZYo v zmysle $ 1 ods. 2 až 15 ZYo, uzavretie zmluvy priamym
rokovacím konaním podlä $ 81 Zvo bez splnenia podmienok na jeho použitie,
nespráwe zaradenie zékazky do prílohy č. 1 k ZYo auplatnenie postupu
zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazlq, pričom mal
byť použit postup pre nadlimitni Žák'azku a zárove , zál<azka nebola
zverejnená cez funkcionalifu elektronickej platformy.

Yyzva na predkladanie ponrik kzákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu
od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH
v prípade stavebn ch prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podlä
pľílohy č. 1 k ZVo (d'alej len,,zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu"),
ktorá bola vyhlásená od 31'3.2022, nebola nĺercjnerĺá prostredníctvom
funkcionality elektronickej platformy vo vestníku lJVo.

o vyhlásení verejného obstarávania
ZYo za ričelom jeho zverejnenia

Nedodržanie postupov zverej ovania
zákazky alebo neopľávnené použitie
priameho rokovacieho konania

I

l označenie,,Veľejn;ŕ obstarávateľ" sa vďahuje aj na obstaľávateľa podlä $ 9 ZVo a osobu podľa $ 8 ZVo



Príloha č. 4 Zm|uvy o poskynuti NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

Verejny obstaľávatel' lyhlásil nadlimitnĺr zákaz|g, pričom oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zveľejnené v eur pskom vestníku,
a|e zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku UVo (verejn '

ob starávatel' nesprárme použil podlimitn ' formulár)'

Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (wátane), bola
nesprárme zaradená do prílohy č' I kzvo amal byt'polŽity postup
pre nadlimitnri alebo podlimitnri zákazku, ale verejné obstarávanie bolo
vyhlásené postupom zadávanta zŕlkazky s nízkou hodnotou a korektne
zverejnené na webovom sídle prijímatel'a a informácia o zverejneĺn zas|anána
mailov' kontak zakazkycko@vlada. gov.sk

Prijímatel'vyhlásildo 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo
zäkazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejny obstarávatel'poskytne 50 Yo a
menej finančnych prostľiedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn 'ch
prác a poskytnutie služieb z nenávtatného ťlnančného príspevku (a nebolo
preukázane lyhnutie sa použitiu prav"idiel a postupov podl'a ZYo), aIe
pľijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s vyzvou na
predkladanie ponrik alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhľanie) min.
troch vybranych záuj emcov.

Prijímatel'lyhlásil od 31.03.2022 zákazlg s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu
do 70 000 eur bez DPH v prípade tovaľov a služieb, do l80 000 euľ bez DPH
v prípade stavebn 'ch prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podl'a
prílohy č' l k ZVo (ďalej |en,,zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu")
alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejny obstarávatel'poskytne
viac ako 50% alebo 50Yo a menej finančnych prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebnych prác a poskytnutie služíeb znenávraÍného ťrnančného

25%

Pre uplatnenie finančnej opra\y vo v'ške 1 00 % je potrebné splniť podmienku,
že zákazkanebola v bec zv erejnenápodl'a pravidiel určenych Zv o a mala byť
zverejnená'
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov
podl'a Zvo), ale pľijímatel' v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho
rozsahu neoslovil prostľedníctvom funkcionality elektľonickej platformy
minimálne troch záujemcov' resp. neidentifikoval (napr. cez webové
ľozhranie) min. troch vybranych záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby
nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s vyzvou na predkladanie
ponrik alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch
vybran'ch záujemcov.

Zákazka lyhlásená osobou, ktorej verejny obstarávatel'poskytne viac ako 5OoÁ
alebo 50 %o a menej finančnych prostľiedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebnych prác a poslqrtnutie služieb znenáwatného finančného príspevku,
bola zverejnená na webovom sídle pľijímaÍeľa, ale prijímatel' si nesplnil
povirmosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitn 'mailov'kontakt
zakazk}'cko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak príjímatel' zaslal
informáciu o zverejnení na osobitny mailovj' kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle
alebo ak odkaz na webové sídlo prijímatelä nie je funkčn ). Finančná oprava
podl'a tohto typu porušenia Sa v tomto prípade zákaziek podl'a
predchádzajriceho odseku neuplatní, ak prijímatel' oslovil s v zvou na
predkladanie pon k' ľesp. identifikova1'(napr. cez webové rozhranie) min'
troch vybran ch záujemcov.

Zákazka s nízkou hodnotou, lyhlásená do 30.03.2022 (wé ane), bola
zverejnená na webovom sídle prijímatel'a, ale pľijímatel'si nesplnil poviĺlnosť
zas|ať informáciu o tomto zverejnení na osobitn ' mailov kontakt
zakazky cko@vl ada. gov. s k al eb o ak zákazka lyh1á s ená o s ob ou, ktoľej verej nl
obstarávatel' poskytne viac ako 50 % alebo 50 oÁ a menej finančnych
pľostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebnych prác a poslqrtnutie
služieb z nenávľatného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom
sídle prijímatel'a, ale prijímatel'si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto
zverejnení na osobitny mailovy \ontakt zakazkycko@vlada.eov.sk (platí aj pľe
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pľavidiel a postupov Vo
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prípady, ak prijímatel' zasIa| informáciu o zverejnení na osobitny mailovy
kontakt zakazkycko@v1ada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na
webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímatel'a nie je funkčn ).

Finančná oprava podl'a tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziekpodl'a
pľedchádzajriceho odseku neuplatní, ak pľijímateľ oslovil s vyzvou na
predkladanie ponrik, ľesp. identifikoval (napr. cez webové rozhľanie) min.
troch emcov

I00 % vďahlje sa na
každri zrozde|enych
zákazl'ek

25 %ovďahuje sa na každu
z rozdelenych zákaziek

Ide o rozdelenie pľedmetu zákazky s ciel'om vyhnriť sa použitiu postupu
zadávaĺia nadlimitnej zákazlq alebo postupl zadávania podlimitnej zákazky.

Verejny obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ak namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil pľedmet zákazky
arealizoval tak napr. niekol'ko zákazíek s nízkou hodnotou, ktoré neboli
zverejnené.

Verejny obstaľávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ked' namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a lyhlásil podlimitné zákazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku UVo alebo prostľedníctvom
funkcionality elektronickej platformy. .

Verejny obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ked' namiesto vyhlásenia
nadlimitnej alebo podlimitlej zákazky, vyhlásil zákazk<y s nízkou hodnotou,
kor'ch vyzva na predkladanie ponrik bola zverejnená prostredníctvom
funkcionality elektronickej platformy vo vestníku UVo.

Verejny obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 písm. b) Zvo, keď namiesto
vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byt' zveľejnená
vo vestníku ÚVo' vyhlásil niekolko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho
rozsahu.

Nedovolené ľozdelenie predmetu
zákazky

2
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r0%

2s%

t0%

< o/J/O

s%

Verejn' obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 písm. c) ZYo, keď namiesto
vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné pľáce s PHZ vyššou ako 800 000
eur bez DPH, lyhlásil niekoľko podlimitnych zákaziek na stavebné práce s
PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu
námietok_
Verejn ' obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 ZYO, ak bol obíden ' postup
zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v d sledku zahmutia takej
dodávky tovaru alebo poskytnutych služieb, ktoré nie sri nevyhnutné pri plnení
zákazky na stavebné práce do PHZ.

ostatné prípady nedovoleného spájania r znorodych zákaziek, l1oré mohlo
obmedziť hospodársku siťaŽ, ked'ibajeden hospodársky subjekt bol sp sobil '

predložiť ponuku, ktoľá by spĺ ala požiadavky na predmet zákazky.

ostatné prípady nedovoleného spájania r znoľodych zákaziek, ak viaceľo
hospodárskych subjektov na trhu bolo sp sobil ch predložiť ponuku, ale
zár ov eil nebol predložen ' vyš ší poč et ponrik.

ostatné prípady nedovoleného spájania r znorodych zákaziek, ak bol
predloženy vyšší počet ponrik uchádzačov, ktorí splnili podmienky ĺrčasti a
požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predloženjlch ponrik sa posudzuie individuálne.
Verejn obstarávateľ porušil ustanoveníe $ 28 ods. 2 ZvO, keď neuviedol
v oznámeĺi o vyhlásení verejného obstarávania alebo sriťažnych podkladoch
od vodnenie nerozdeleniazákazky na časti v pľípade nadlimitnej zákazky.

Tento typ porušenia sa r,t'ahuje aj na prípady, ak od vodnenie nerozdelenia
zákazky na časti nebolo dostatočné.

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

Neod vodnenie nerozdelenia zákazky
na časti

J

4

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy Za porušenie pravidiel a postupov Vo

-
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnuti NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

2 Uvedeny typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponrtk upravené v Jednotnej príručke pľe žiadatel'ov/prijímatel'ov k procesu a kontrole
Vo/obstarávania
3 Lehoty sír stanovené pre uŽšiu suťaŽarokovacie konanie so zverejnením.

100%

2s%

r0%

s%

Lehota na predkladanie ponrik (alebo na predloŽenie Žiadosti o ĺrčast) bola
kľatšia ako minimálna lehota ustanovená Zvo' v uvedenom pľípade je
potľebné zohl'adniť zverejnenie predbežného oznámenia a pľedkladanie ponrik
elektronickyni prostriedkami (ak relevantné).

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 %o zo zákonrrcj
lehoty alebo lehota na predkladaníe ponťlk bola 5 dní a menej.

V prípade, že skľátenie lehoty bolo ľovné alebo väčšie ako 50 %o zo zákonnej
lehoty, ale menšie ako 85%.

V pľípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 %o zo zákonnej
lehoty, ale menšie ako 50%.

Veľejny obstarávatel' nepredlžil lehotu na predkladanie ponrik/lehotu na
predkladanie žiadostí o rĺčasť v prípade podstatnych zmien v podmienkach
zadávania zikazky (napr. riprava podmienok ričasti, ktorá zabezpečuje širšiu
hospodársku suťaž) alebo nepredlžil dostatočne lehotu na predkladanie
ponrilĺ:/lehotu na predkladanie žiadostí o ričasť v prípade podstatn 'ch zmien v
p o dmi enkach zadáv anĺa zákazky .

V pľípade, že skľátenie lehoty bolo menšie ako 30 oÁ zo zákonĺlej lehoty.

Nedodľžanie minimálnej zákoĺnej
lehoty na pľedkladanie ponťrk2

alebo

Nedodržanie minimálnej zákomej
lehoty na pľedloženie žiadosti o ĺrčasť3

alebo

Nepredlženie lehoty na predkladanie
ponrik/lehoty na predkladanie žiadostí
o ričasť v prípade podstatnych zmíen
v podmienkach zadávarlía zákazky

5
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pnJlmarue akomeneJe
ustanoventamt

podklady
pľíslušn miS

sriťažnéo
srilade(

žiadostí
ponrik

na
predkladanie

lehota
ĺa

ak
lehoty

pľípade'V
80%
zvo).

šrĺtade(v
akomeneJJe

ustanovemamr
podklady

pľíslušn mis
suťažĺéožiadostí

ponrik
lmanlepnJna

predkladanie
lehota

na
ak

lehoty
prípade,V

50%
zvo)

Verejn , obstarávatel'neposkytol bezodplatne neobmedzeny, irpln ' a priamy

prístup pľostredníctvom ilektronick 'ch prostriedkov k s ťažnym podkladom

ät"to ĺoi'- dokumentom' ktoré sri potrebné na vypracovanie žiadosti o

ričasť/pánuky odo d a uveľejnenia oznámenia o vyhlásení verejného

obstarávania, oznámeniapoužitéhoakov zvanasilťaŽ,oznámenia o

vyhlásení siťaŽenávrhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku' a

V pľípade, Že sllťažné podklady alebo iné dokumenty, kÍoľé sri potrebné na

,r1pru"orru'ie žiadosti o ričasť/ponuky, boli aŽ do uplynutia lehoty na

präauuou''ĺe ponrik zverejnené v profile a verejn ' obstarávatel'k nim poskytol

Ĺezodplatne neobmedzeny, ripln a priamy príStup pľostredníctvom

elektľonick 'ch prostriedkov, finančn á opr av a sa neuplat uj e'

je rovnaká alebo
otvorenej sirťažik

vpodklad
prekážka

sriťažnéo
neopodstďnená

žiadostí
vytvára

pľijímanienastanovenáLehota
kratšia ako 5 dní, čím sa
vo verejnom obstarávaní.

Stanovenie lehoty na prijímanie
o sriťažné podklady/sriťažné podmienky
(vďahuje sa na verejnu stlťaž, s 'ťaŽ
návrhov alebo beŽny postup pre

podlimitné zákazky)

obmedzenie prístupu k sriťažn 'm

podkladom alebo in m dokumentom,
ktoré sri potrebné na r41pracovanie
žiadosti o ričast7ponuky

žiadostí

alebo

6

Príloha č.4 Zm|wy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pľavidiel a postupov Vo

4 Ak bol poskytnuty prístup prostredníctvom elektronickych prostriedkov k sriťaŽn 'm podkladom alebo ínim dokumentom, ktoré sri potrebné na \rypracovanie žiadosti

o časť/ponukya tento prístup nebol k dispozícii po celri dobu od odo d a uveľejnenra oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ozĺámeniapoužitého ako vyzva ĺa suťaž,

oznámerĺía o vyhlásení suťaŽe náwhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponťrk' uplatní sa finančná oprava 25 yo, l0 y:o

alebo 5 %o podl'a obdobn 'ch pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímaníe žiadostí o sriťažné podklady
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25%
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Lehota na pľedkladanie ponrik (alebo lehota na predloženie žiadosti o rčasť)

bola predĺžená fiej p vodne určená lehota bola v srilade so ZVo), pričom
verejn' obstarávatel' nezverejnil tuto skutočnosť formou redakčnej opravy
v eur pskom vestníku/vo vestníku UVo.

Verejn' obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie pon Vlehotu na
predkladanie žiadostí o časť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti
záujemcu najnesk ľ dní pred uplynutím lehoty na predk1adanie ponrik za
predpokladu' že o lysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade
nadlimitnych zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponrik za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záqemca
do statočne vopľed (v prípade podlimitnych zákazíek).

Lehota na predkladanie ponÍlk (alebo lehota na predloženie žiadosti o ťlčast)

bola predižená (ej p vodne určená lehota bola v srilade so ZVo), pričom
verejn' obstarávatel' nezverejnil trito skutočnosť formou redakčnej opraly
v eur pskom vestníku/vo vestníku UVo, ale zveľejnenie bolo zabezpečené
inym sp sobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodáľskym subjektom,
ktoru sĺl registrované v ľámci zákazky zadávaĺej s využitím elektronického
prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predlženej lehote t':ra

predk1adanie ponrik mohli disponovať aj žáujemcovia z ínych členslc'ch štátov
EU.
Verejn' obstaľávatel' zadá zákazlil na zák\ade rokovacieho konania so

zveľejnením alebo postupom sriťažného dial gu' avšak takyto postup nie je
oprávnen aplikovať podl'a dotknut 'ch ustanovení ZVo
Verejny obstarávatel' nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho
konania so zverejnením a sriťažného dial gu, ale v rámci použitého postupu

bola zabezpečená transparentnosť' sričasťou dokumentácie k zákazke bolo
od vodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny počeÍ záuj emcov' ktoď boli

Nedodržanie postupov zveľejnovanta
opravy ozĺámenía o vyhlásení
verejného obstarávanialvyzvy na
predkladanie pon k v prípade

- predlženia lehoty na
predkladanie ponťrk

- predlženia lehoty na žiadosti o
ričasť5

alebo

nepredĺženie lehoty na predkladanie
ponrik

Neoprávnené použitie rokovacieho
konania So zverejnením alebo
sriťažného dial gu

7

8

Príloha č. 4 Zm|uvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy Za porušenie pravidiel a postupov Vo

5 Lehoty sri stanovené pre užšiu síťaŽa rokovacie konanie so zverejnenÍm.
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r0%

25%

wzvarLi na predloženie ponuky a počas rokovania bo\o zabezpečené rovnaké
zaobchádzanie so všetkymi uchádzačmi.

Verejn' obstarávatel' nedodržal po 18.10.2018 povinnri elektroniclai
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
sťrlade s $ 20 ZVo alebo porušil pravidlá pre centľalizovanu činnosť vo
verejnom obstaľávaní, čo malo vplyv na v'sledok Vo.

Uveden 'typ porušenia sa tyka aj nedostatkov identifikovan ch prí zadávarlí
zákazíek cez dynamick ' nákupny systém, uzatvárani rámcovych doh d ,

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

Verejn' obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povirľrii elektroniclai
komunikáciu v prípade zadávaĺlta nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
srilade s $ 20 ZYo a|ebo porušil pravidlá pre centralizovani činnosť vo
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na vysledok Vo a/alebo uvedené
pochybenie mohlo odľadiť potenciálnych lchádzaéovlzáujemcov od
predloženia ponuky/žiadosti o ričasť.

Uvedeny typ porušenia sa tyka aj nedostätkov identifikovanych pn zadávtli
zákaziek cez dynamíck ' nákupn systém, uzatváraní ľámcov'ch doh d7,

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

Podmienky ričasti alalebo kritériá na vyhodnotenie ponrik, wátane váhovosti
nie sri uvedené v oznámeni o vyhlásení Vo ďalebo v sriťažn 'ch podkladoch.

Nedodržanie poviĺľrej elektronickej
komunikáci e pi zadávaĺí nadlimitnych
a podlimitn'ch zákaziek Vo po
1 8.l0.201 8 a nedodržanie pľavidiel pre
centralizovanir činnosť vo veľejnom
obstarávaní

Neuvedenie:

9

10

Prĺloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

6 napľ. akje rĺĺĺcovádohoda uzavretána obdobie presahujrice 4 roky, pričom nejde o vnimočn 'prípad od vodnení predmetom rámcovej dohody

' napr. ak je rámcová dohoda uzavretiLna obdobie presahujrice 4 roky, pričom nejde o vnimočnj, prípad od vodnení predmetom rámcovej dohody



Pľíloha č.4 Zm\uvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo
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alebo vÍLaV

zaLr\
ĺrčasti

r,yhlásenío

predloženiaod
podmienok

oznamenlv

odradení

ch

byťmohli
diskľiminačn 'ch

stanoven

alebo

ponrik
alalebo
boliemcovla

lyhodnotenie
nezákorľr 'ch

na

keď
d vodu

kritérií
z

prípadyo

alalebo

Ide
ponrik

oznámeníe o vyhlásení Vo, ani sriťažné podklady

špecifikácie predmetu zákazky ďalebo zmlurmé podmíenky.

V oznámení o vyhlásení Vo alaIebo v sriťažnych podkladoch absentuje

detailn , popis kritéľií na vyhodnotenie ponrik a/a|ebo absentuj pravidlá

uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponrik' resp. pravidlá uplatnenia kritérií s
upravené nedostatočne, neurčito.

Vysvetlenie alebo dopl ujrice informácie k podmienkam časti alebo kľitériám

ná vyhodnotenie ponťrk neboli poskytnuté všetkym záujemcom alebo neboli

zverejnené.

neobsahujri technicke

Nezákormé ďalebo diskriminačné
podmienky ričasti ďalebo kritéria na

vyhodnotenie ponrik ala\ebo technické
f,rkácie

podmienok ričasti v oznarnení
o vyhlásení Vo, resp. vo vyzve
na predkladanie ponrik,
kľitérií na lyhodnotenie ponťrk
(a váh kľitéľií) v oznámení
o vyhlásení Vo, resp. vyzve na
predkladanie ponrik alebo
v sriťažnych podkladoch
technickych špecifikácií
predmetu zákazky a zm1uvnych
podmienok v sriťaŽnych
podkladoch

ch 'bajrice pravidlá uplatnenia kritérií na

vyhodnotenie pon k, resp. pravidlá
uplatnenia kritérií sri upravené
nedostatočne' neurčito

vysvetlenie alebo doPl ujrice
informácie k podmienkam ĺrčasti alebo
kritériám na vyhodnotenie ponrik neboli
poskytnuté všetk m záujemcom alebo

alebo

alebo

neboli

1
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Príloha č.4 Zm|uvy o poskytnutĺ NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

10%

2s%

- povirnosť hospodárskych subjektov mať už zriaden spoločnosť alebo
zástupcu v danej krajine' regi ne alebo meste/obci alebo
- povirľrosť uchádzača mať slcisenosť v danej krajine, regi ne alebo
meste/obci alebo
- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickym vybavením v
danej krajine, regi ne alebo meste/obci alebo
- použitie kľítérií na r,yhodnotenie ponrik, ktoľé sri nezákorľré a diskľiminačné
a si za|ožené na neod vodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej
preferencii určit 'ch hospodárskych subj ektov.

Ide o prípady, ktorych demonštratívny vypočet je uveden ' ryššie, ale bol
predloženy lyšší počet predloženych ponrik uchádzač,ov, ktorí splnili
podmienky časti a požiadavky na predmet zákazky.

V et SA e individuálne.
Ide o pľípady, ked' určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky ričasti
alalebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie
ponrik znamenají, že ponuku je sp sobil pľedložiť iba jeden hospodársky
subjekt a uvedená situácia nie je od vodnitelhá jedinečn m predmetom
zákazky alebo
uľčenie minimálnych požiadaviek pre zákazkll (t ka sa minimálnych
požiadaviek pľe ričely splnenia podmienok ričasti, požiadaviek na predmet
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie pon k, ktoré nesrivisia s predmetom
zákazky, čím sa nezabezpeči rovnaky pľístup pte uchádzačov alebo dané
požiadavky vyÍv ár aju neopodstatnené pr ekážky k otvorenej hospodárskej
sriťaži vo verejnom obstaľávaní, napr. neprimeľane požiadavky viaŽuce sa
k predloženiu Zoznamll dodávok tovaru, poslqrtnut ch služieb alebo
uskutočnenych stavebnych prác pre ričely splnenia technickej alebo odbomej
sp sobilosti.
Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajrí na
konkrétneho vyrobcu, vľobn, postup, obchodné označenie' patent, typ, oblasť
alebo miesto alebo bez možnosti ekvivalentu

stanovené v sriťažnych pokladoch alebo
oznámení o vyhlásení Yo/vyzve na
predkladanie ponrik, ktoré sri zaloŽené
na neod vodnenej národnej, regionálnej
alebo miestnej preferencii určit ch
hospodárskych subjektov

Iné nezákormé ďalebo diskľiminačné
podmienky časti ďalebo kľitéria na
vyhodnotenie pon k ala|ebo technické
špeciĺrkácie predmetu zákazky
stanovené v sriťažnych pokladoch alebo
oznáĺnení o vyhlásení Yolvyzve na
predkladanie ponrik

12
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Príloha č.4 Zm\uvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo
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SAV

bol
splnili

ale
ktorí

vyššie,vedenyue
uchádzačov

zŕkaz|q
ponrik

v početvny

predmetnaky
predloženych

demonštratí
počet
poŽladava

ktoruch
vyssl

irčasti

prípadyoIde
predloženy
podmienky

e individuálne.

(okľem prípadov, ak pľedmet zákazky
sp sobom) a uvedené pochybenie sa t 'ka

nebolo moŽné určit7opísať in 'm
nadlimitn'ch zákaziek.

Yolvyzve na predkladanie ponrĺk alebo v sriťažn ch podkladoch' napľ.

- určenie minimálnych poŽiadaviek pre zákazLu (t 'ka sa minimálnych
požiadaviek pre ričely splnenia podmienok ričasti, požiadaviek na

predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponrik, ktoré síce

srivisia s pľedmetom zákazky, ale nie sri primerané (napr'

neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre ričely splnenia
poámienok ričasti s ohl'adom na v'šku predpokladanej hodnoty

zákazky), čím sa nezabezpeéi rovnaky pľístup pre uchádzačov alebo

dané požiadavky vytvárajri neopodstatnené prekážky k otvoľenej

hospodárskej sllťaŽi vo verejnom obstarávaní
podmienky ričasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponťrk'

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajri
na konkrétneho vyrobcu, v 'robn , po stup, obchodné označ enie, patent,

typ, oblasť alebo miesto p vodu alebo vyľoby bez možnosti
predloženia ekvivalentu (okľemlrípadov' ak predmet zákazky nebolo

možné určiť/opísať inym sp sobom) a uvedené pochybenie sa t 'ka

in ch ako nadlimitnychzákaziek

zhtj
irčastí

vyhlásenío

predloženiaod
podmienok

oznamenl

odradení

v

byť
skľiminačn 'ch
mohli

di
stanoven ,ch

boale
alebo

ponrik
al

boliemcovla
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opis predmetl zákazky v s ťažn ch podkladoch je nedostatočny, nejasny,
neurčity, opísany všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujrice informácie pre
uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo m že ovplyvniť
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o ričasť.

Podmienky s:ĺ'ťažeobmedzuj u možnosť vylžiť subdodávatel'a, ktory by
realizoval časťpredmetu zákazky resp. podmienky srĺťažeumož uj u využiť
kapacity subdodá vate l'a iba do určitého% Z hodnoty zákazky pncom nle J e
dostatočne od vodnené, aby verejny obstarávatel' pn zadávaní zákazky na
uskutočnenie stavebn'ch prac, zákazky na poskytnutie službyalebo zákazky
na dodanie tovaru, ktorá zahÍ ,a aJ činnosti spoj ene s umiestnením montážou
vyžadoval, aby určité podstatné rilohy vykonal priamo lchádzač, alebo člen
skupiny dodávatelbv.

Verejn obstarávatel' nepostupoval podlimitn m postupom s využitím
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb,
ktoré nie s intelektuálnej povahy, bežne dostupnych na trhu, ale na
obstarávanie pouŽil postup zadávaĺia zákazky s nízkou hodnotou alebo
podlimitn postup bez využitia elektronického trhoviska (tĺka sa zákaziek,
k1oré boli vyhlásené do 1 .l I.20|7)

Verejny obstará vatel'postupoval v ľozpore s $ 58 ods. 1 ZVo, keď na nie bežne
dostupné tovary' služby alebo stavebné pľáce vpžit dynamick nákupn '

systém.

Nedostatočne
zákazky8

opísany predmet

Obmedzenie
subdodávatelbv

možnosti použiť

Porušenie povinnosti zadávať
podlimitn zákazku na nákup tovarov,
alebo služieb, ktor ch predmetom nie je
intelektuálne plnenie, bežne dostupnych
na trhu, prostľedníctvom elektronického
trhoviska

Zadaníe zákazky na nie bežne dostupné
tovary, služby alebo stavebné práce s
využitim elektronického trhoviska
(od 3l .03.2022 s uplatnením
zjednodušeného postupu pre zákazky na

13

14

15

1 6

Príloha č' 4 Zmluvy o poskytnuti NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

8 netyka Sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky m Že bl upraveny na záklaďe v sledkom rokovaniďdial gu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so
zverejnením, sĹĺťaŽny dial g, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zžkazky dodatočne upraveny sp sobom, kiorle dostatočny a doplnen , opis predmetu
zákazky bol zverejneny pre vŠetk]ilch potenciáInych záujemcov auchádzačov
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25%

r0%

Prijímateľ (verejn ' obstarávatel) nezaslal
minimálne trom vybranym záujemcom v prí
nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcíonality elektronickej platformy ani

neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávatelbv (napr. cez webové

rozhľanie).

Prijímatel'- dotovaná osoba, ktorej verejny obstarávateľ poskytne viac ako

5OoÁ aIeho 5OoÁ a menej finančnych prostriedkov na dodanie tovaru,

uskutočnenie stavebnych prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal vyzluna
pľedkladanie ponrik minimálne trom vybran 'm potenciálnym dodávatelbm v
prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch

potenciálnych dodávatel'ov (napr. cez webové rozhĺanie) a nezverejniI vyzvu
na predkladanie ponrik na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení

nezas lal na maílov' kontakt zakazky cko@vl ada. gov. s k.

v,zvl na predkladanie ponrik
pade zákaziek s nízkou hodnotou

dostupné tovary a služby.
Nižšiá sadzba ťrnančnej opravy sa uplatní v pľípade, ak bol predloženy vyšší
počet predloženych ponrik uchádzačov (v pľípade dynamického nákupného

iystému je moŽné zohľadniť aj vyšší počeÍ zaraďen 'ch záujemcov)' Vyšší
počet predloženych pon k sa posudzuje individuálne s ohl'adom na predmet

zákazky.
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keď

stave
2022
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zvo
ereJ

a
alebo
3

V

Nezaslanie v zvy Í|a predkladanie
ponrik alebo neidentifikovanie
minimálne tľoch vybranych
záujemcov l potenciálnych dodávatel'ov,
ktorí sri oprármení dodať pľedmet

zákazky, v prípade zákazky s nízkou
hodnotou nižšieho rozsahu alebo
zákazky zadávanej osobou, ktorej

verejnjl obstarávatel' poskytne viac ako
50% alebo 50oÁ a menej f,rnančnych
prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebnych prác a

poskytnutie služieb z NFP, ak
prij ímatel' v prípade zákazky vyhlásenej
dotovanou osobou nezverejnil vyzvu na
predkladanie ponrik na svojom
webovom sídle a informáciu
o zverejnení nezaslal na mailov '

kontakt zakazky cko@vl ada. gov. sk

bežne dostupné tovary a služby)
v rámci dynamického nákupného
systému

alebo

I7
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

hodnĺlcovanie rĺlĺ/žiadostí o čast'
Podmienky ričasti alebo požiadavky na
predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli upľavené po otvorení
ponrilĺ/žiadostí o ričasť

alebo

Podmienky Írčasti alebo požiadavky na
predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli vyhodnotené
v rozpore s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávanialvyzvou na
predkladanie ponk a suťažnyml
podkladmí

Finančná oprava sa uplatní aj v tych prípadoch' ak prijímatel'oslovil s vyzvou
na predkladanie pon k, resp. ídentifikoval (napr' cez webové rozhĺanie) iba
dvoch vybranych záujemcov, pričom na relevantnom tľhu bolo možné
oslovit7identifikovať min. troch záujemcov.

Podmienky ričasti alebo požiadavky na pľedmet zákazky (technické 25%
špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenla ponuWžiadostí o ričasť, čo
malo za následok prijatie ponriVžiadostí o ťrčasť uchádzačovlzáujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylričenie uchádzačovlzáujemcov,
kton_ich ponuka by bola prljatá, ak by Sa postupovalo podlä zverejnenych
podmienok ťrčasti alebo požiadaviek na pľedmet zákazky.

Podmienky ričasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli r,yhodnotené V rozpore s oznámením o vyhlásení veľejného
obstarávaniďvyzvou na predkladanie ponrik a suťažnymí podkladmi, čo malo
za následok prijatie ponťrk/žiadostí o ričasť uchádzačovlzáujemcov, ktorych
ponuky by neboli prijaté alebo vylričenie uchádzačovlzáujemcov, ktoľj'ch
ponuka by bola pijatá, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych podmienok
ťrčasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.

18

25%Počas hodnotenia ponĺrk uchádzačovlzáujemcov neboli dodržané kľitéria na
vyhodnotenie ponrik/kriteriá na vyber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
sriťaži alebo pľavidlá na uplatnenie kľitérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kľitériO deťrnované v oznámeni o vyhlásení verejného obstarávania lvyzve na
predkladanie ponrik alebo v sriťažnych podkladoch' čo malo za následok
vyhodnocovanie ponrik v rozpore s oznámením/vyzvou a srit'ažnymi
podkladmi a nesprávne určenie spešného uchádzača.

Počas hodnotenia ponrik uchádzačovlzáujemcov boli uplatnené dopl ujrice
kritériá na pon ldkritériá na v ber obmedzeného počtu

Vyhodnocovanie pon k uchádzačov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponrik/kritériami na vyber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej
siťaži a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v oznámení o
vyhlásení verejného obstaľávania l vy zv e
na predkladanie ponrik a sriťažn]iuch
podkladoch

19

oI
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

Stana 16

t0%

záujemcov v užšej suťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o r'yhlásení
verejného obstarávaniďvyzve na predkladanie ponrik a sriťažn ch podkladoch.

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali
diskľiminačny charakter založen na naľodnej, regionálnej alebo miestnej
preferencii uľčit 'ch hospodárskych subj ektov.

Počas hodnotenia ponťlk uchádzačovlzáujemcov neboli dodržane kritéria na
vyhodnotenie ponĺrk/kĺitéiána vyber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
suťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniďvyzve na
predk1adanie ponrik alebo v sriťažn 'ch podkladoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie ponťlk v rozpore s oznámeniĺĺl/vyzvou a sriťažn 'mi
podkladmi a nesprá'ume určenie ťrspešného ĺlchádzača.

Počas hodnotenia ponrik uchádzačovlzáujemcov boli uplatnené dopl ujrice
kritériá na vyhodnotenie ponĺlVkľitériá na vyber obmedzeného počtu
záujemcov v užšej silťaži, ktoré neboli zveľejnené v oznámení o vyhlásení
verei ného obstarávaniďv zv e na predkladanie ponrik a suť ažn chpodkladoch.

alebo

Vyhodnocovanie pon k uchádzačov na
základe dopl ujricich kÍitérií na
vyhodnotenie ponriVkritérií na vybeľ
obmedzeného počtu záujemcov v užšej
sÚrťaži, ktoľé neboli zverejnené
v oznámení o lyhlásení verejného
obstarávanialvyzve na predkladanie
ponťrk a sriťažnych podk1adoch
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Príloha č. 4 ZmÍuvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pľavidiel a postupov Vo

I

2s%

finančná oprava m že byt'
znížená na 10 %o alebo
5 % vzávislosti od
závažĺosti porušenia.

100 %

25%

2s%

Napr. nepožiadanie uchádzaéal záujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujricich splnenie podmienok ričasti, ak z pľedloŽeĺych dokladov
nemožno posĺldiť ich platnosť alebo splnenie podmienky ričasti.

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, zkÍorej nie je zrejmé splnenie
požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožíadanie uchádzača o vysvetlenie
mimoriadne nzkej ponuky.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorm
záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o v'sledku vyhodnotenia pon k niektorm záujemcom,
ktorí boli vyhodnotení ako neirspešní'

oznámenie o v'sledku vyhodnotenia ponrik neobsahovalo náležitosti podl'a

$ 55 ods. 2ZVO.
Verejn ' obstarávatel' opakovane v určenej lehote nepľedložil kompletnri
dokumentáciu k postupu zadávanía zákazky, na záHade čoho nie je možné
overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstaľávania.

Dokumentácia k postupll zadávania zákazky je nedostatočná ĺa posridenie, či
ponuky/žiadosti o ričasť boli správne lyhodnotené, čo je v ľozpore s princípom
transpaľentnosti, napr. zápisnica z lyhodnotenia ponÍrk neexistuje alebo proces

t 'kajrici sa konkrétneho prideľovania bodov pre každu ponuku je
nej asn /nedostatočny z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuj e.

Verej nj' obstarávatel' umožní uchádzačovil záujemcovi modifi kovať (zmenit)
jeho ponukr.r/žiadosť o ričasť počas hodnotenia ponrik/žiadosti o ríčasť' čo má
za následok prijatie ponuky/žiadosti o ričasť tohto uchádzača/záujemcu.

NedodrŽiav anie zásady transparentnosti
a l aleb o rovnakého zaob chádzani a p o ča s

postupu zadávaĺia zákazky (tento typ
porušenia je možné uplatniť iba
v prípade, ak identifikované zistenia nie
je možné ani na základe ana|ogie a
proporcionality priradiť k in 'm typom
porušenia podl'a tejto prílohy č. 1)

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu
zákazky alebo ch 'bajrica dokumentácia
alebojej časť

Rokovanie v pľiebehu sitaže alebo
modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia ponrik

z0

12

22
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traĺa 19
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od vod ujrice použitie rokovacieho konania so zverejnením'
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V rámci zaďávaĺia koncesie verejny obstarávateľ umožní

uchádzačov ílzáujemcovi počas rokovania zmeníť predmet zákazky, kľitériá na

rryhodnoteni" po''ĺt alebo íné podmienky zadŕlvaníakoncesie, na základe čoho

jé zadanákoncesia tomuto uchádzačov il záujemcoví'

fázy,

alebo

rokuje

oznamenl
podstatnejk

ponrik

bstaľávateľ
vedie

o
co

uvedenych
predkladanie

veľejny

na

suťaží

podmienok
hodnotiacej

uzseJ
počas

bstarávaniďv zve
p vodnych

alebo

)

stlťaži

(zmene

vereJneJo
uchádzačmi l zálj emcamls

V

modiťrkácii
o vyhlásení verejného o
v sriťažnych podkladoch.

Neod vodnené odmietnutíe
mimoriadne nizkej PonukY

V rámci ľokovacieho konania So

zveľejnením nastala podstatná

modifikácia (zmena) podmienok

uveden ch v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania alebo

Prípravné trhové konzultácie
predbežného zapojeĺia záujemcov
alebo uchádzačov, pri ktor'ch došlo
k narušeniu hospodaľskej suťaže

alebo

z5

24
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Príloha č.4 Zm|uvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

9 Podrobnosti upraluje Metodick 'pokyn CKo č. l3 ku konfliktu záujmov

U.?
I

r00%

Dohoda obmedzujŕrca suť aŽ potvrdená
Protimonopolnym ĺrradom SR alebo
sŕ-rdom

alebo

Rozhodnutíe ÚVo, podl'a ktorého mal
prijímatel'postupovať podl'a $ 40 ods. 6
písm. g) ZVo, resp. pri zákazkách
vyhlásenych od 31.03.2022 podl'a $ 40
ods. B písm. d)Zvo'

Ide o prípady, ak bol ričastníkom dohody obmedzujrĺcej s:ĺiťaž (ďalej len

,,kartelová dohoda") aj verejny obstarávatel' alebo osoba vykonávajrica
kontrolu postupu zadávania zákazky a ričastník kartelovej dohody sa stal
rĺspešnym uchádzačom.

Ide o prípady' ak iba ričastníci kartelovej dohody predložía ponuku do postupu
zadávaĺlia zákazky, ktor je predmetom kontroly. Zátoveťl musí byt' splnená
podmienka, že ričastníkom kartelovej dohody nie je verejny obstaľávateľ alebo
o s ob a vykonávaj ric a kontľolu p o stupu zadáv ania zákazky .

Ide o prípady, ak okrem ričastníkov kartelovej dohody pľedloŽil ponuku do
postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktor' nie je
ťrčastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, častník kartelovej
dohody sa stal rispešnym uchádzačom. Zároveťl musí byt' splnená podmienka,
že ĺrčastníkom kartelovej dohody nie je verejny obstarávatel' alebo osoba
vykonávaj rica kontro lu p o stupu zaďáv anía zákazky .

Po uzavľetí zmluvy boli doplnenélzmenené podstatné náležitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy t 'kajrice sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realízáciu
predmetu zmluvy, platobn 'ch podmienok a špeciťlkácie materiálov, alebo

Je vžd sridiť od k či sa danom

27

Realizácia zál

28

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je
v srilade s pravidlami ustanovenymi
v ZYo alebo v Jednotnej príručke pre

r00 %

2s%

r0%

25 %o z ceny zmluvy
a 25%o z hodnoty
dodatočn 'ch vydavkov

obstarávatel' lylriči ponuku uchádzaéa, ktory na záId'ade vysvetlenia
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne od vodnil nízku roveĺi cien alebo
nákladov.
Konflik záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného
obstarávatel'alprIjimaÍe|'a a rispešnym uchádzačom' V rámci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.

Konflikt záujrnov s rplyvom
vysledok verejného obstarávaniag

na

26
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

o

vychádzajllcich zo zmteĺ
zmluvy.

ide o ,,podstatnír" Zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upľavená v $ 18 ods.2 ZYo avJednotnej príručke pre

Žíadate|'alprijímatel'a k procesu a kontrole Vo/obstarávania (kapito|a 3.2)

v prípade zákaziek, na ktoré sa nevďahuje p sobnosť ZVo.

Ide aj o prípady, keď uzawetá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná
zm1uva je v rozpoľe so sriťažn mi podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou rispešnym uchádzačom alebo uchádzaémĹ

a prípady' ked'bol znížeĺy rozsah zákazky.

Zfuove 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 Jednotnej pľíručke pre

žiadatel'alprijímatel'a k procesu a kontrole Vo/obstarávania (kapitola 3.2)

v pľípade zákaziek, na ktoré sa nevďahuje p sobnosť ZVo.

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na Zmenu zmluvy podl'a $ 18

ods. 1písm. b)Zvo alebopodl'a $ 18 ods. 1písm. c)ZYo,alezárove jednou

Zmenou zm1uly (dodatkom) nedošlo k navyšeniu hodnoty plnenia o viac ako

50 oÁ zhodnoty p vodnej zm1uvy, ľámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finančná oprava sa v prípade zákaziekreallzovanych podl'a ZVo neuplat uje,

ak
a) ak hodnota všetkych zmien je nižšia ako finančn ' limit pre nadlimitnri

zákazku a zároveije nižšia ako
b) 15 % hodnoty p vodnej zmlur,y alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazl<ll

na uskutočnenie stavebnych pľác,
c) 10 % hodnoty p vodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluŽby, alebo
d) 10 % hodnoty p vodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
Zmenou sa záľove nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluly

žiadate|'alptijímatel'a k procesu
kontrole Vo/obstarávania.

a
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uvy o opÍavy Za porušenie a postupov VO

25 Yo z ceny znluvy
a 100 % hodnoty
dodatočn 'ch v'davkov
vychádnj,fucich zo zĺnien
zmluvy.

opakované TÍLerLy mlluvy nie je moäré vykonať s ciEľom vyhnriť sa použítiu
postupov podl'a ZVO.

Ide o prípady' keď zÍnenou zmluvy (dodatkom) nav$eľtiu hodnoty
plnenia o víac ako
koncesnej zrnluvy.

50 % z hodnoty p vodĺej zľ uvy, rámcovej dohody alebo

'.F,


