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DoDAToKč..2

K ZMLUVE o PoSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANčNÉIĺo pnÍspľvru

ČÍsĺ,o ZMLUvY : oPKZP-Po2_s C21 1-20t7 -18t 02

(ďalej len ,rDodatok")
ľÁzov PRoJEKTU:

Protĺpovodňové opatľenia v obcĺ Cífer

rON ITMS: ,

310021Q701

uzavretý podľa E 269 ods. 2 zátkona č. 5I3/I99I Zb. obchodný ziákonník v znení neskoľších
predpisov, podľa $ 25 zrákona č,. 29212014 Z. z. o pľíspevku poskytovanom z európskych
štľuktuľálnych a investičných fondov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa $ 20 ods. 2 zákona ě. 52312004 Z' z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
|en,,zákon o rozpočtových pravi dlách") medzi :

1. ZMLUVNÉ sľnłľy
1.1. Poskytovatel':

názov : Mĺnisťeľstvo žĺvotného prostredĺa Slovenskej republĺky

sídlo : Nám. Ľ. Štúra I,8I2 35 Bratislava

Slovenská ľepublika

IČo : 42 181 810

DIČ : 2023|06679

konajúci : tng.László Sólymos, minister

v zastrípení

catF,AćĘ+ pFś6ÍŁA'.!
Xt'ÁLiT^ żĺvl]Íxf xo pńäsŤtE3Á

luro'!{lÜľlł
Euoprłał*łirł
ĐírrÜlBÚlr!Ą

żĺvorľtxo pl,osĺ*ĺoĺł
ttovtNt|(ĺ| łÍ}UtrtxY

názov

sídlo

: Slovenská agentúľa žĺvotného prostľedĺa

: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystľica

Slovenská republika

: 00626031

: 2021125821

ICO

DIČ

konajrici : RNDr. Richaľd Müller, PhD., geneľálny ľiaditeľ



na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom č,.22l2ol5l5.I zo dňa 13. apríla 2oI5 v platnom
znení

poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostľedia
Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2

84I 04 Bľatislava

(ďalej len,,Poskytovatel"')

r.2 Pľĺjímatel':

názov

sídlo

zapísaný v

konajúci

lČo
DIČ

: Qbec Cífeľ

: Nám. A. Hlinku 3I,9I9 43 Cífet

Slovenská republika

: Mgr. Maroš Sagan, PhD', starosta

: 00 31,2 341

:2021133697

(

(ďalej len,,Prijímatel"'a'spolu s,,Poskytovatelbm" aj ako ,,Zmlavné stľany")

2. PREDMET DODATKU
2.I' Zĺnlwné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písm. a) a 6.13

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC21L-20I7-
18/02 v platnom znení (ďalej len ,,Zmluva o poslcytnutí NFP") z dôvodu aktualizácie
Zmluvy o poskytnutí NFP a Prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opÍavy Za
porušenie pravidiel a postupov obstarávaniazaűěelom ich zosúladenia s platným znením
Systému ľiadenia BŠr a z dôvodu Zmeny termínu začiatku a ukončenia rea|izácie
hlavných aktivít projektu dohodli na Zmene Zmlwy o poskytnutí NFP nasledovne:

2.I 'l. Pôvodné znenĺe zálh|avia Zmlavy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:
rÁro ZMLUvA o PoSKYTNurÍ uľtvÁVRATNÉHo FINANČNEHI PRÍSPEVKU
je uzavretá podľa s 269 ods. 2 zókona č. 5]3/]991 Zb. obchodný zókonník v znení
neskorších predpisov, (ďalej len,,obchodný zókon ík"), podľa $ 25 zókona č.
292/20]4 Z. z' o príspevku poslqltovanom z európslcych štrukturólnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektoých zdkonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,Zókon o príspevku z ESIF") a podľa $ 20 ods. 2 zókona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlóch verejnej sprdvy ą o zmene a doplnení
niektorých zókonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o rozpočtových
pravidlách") medzi:
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)ho

lm
2.r.2.

2.L3.

2.1..4.

2.r.5.

2.r.6.

Pôvodne znenĺe PREAMBULY, písm. (A) Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení
aznie nasledovne:
Na zóklade vyhldsenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poslqtnutie nenóvratného

finančného príspevku (ďalej ako ,,NFP" ), PosĘtovateľ overil podmienky
posĘtnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o posĘtnutie NFP predložeľej
'Prijimateľom 

(v postavení žiadateľa) podľa S19 odś. 8 Zákona o príspevku z rŠn
tak, že vydal rozhodnutie o schvóIení žiadosti'
Pôvodný čl. 1 ÚvoDNE USTANoVENIA ods. l'.2 Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení a znĺe nasledovne:
Zmluvou o poslqtnutí NFP sa označuje tdto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších

zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poslcytovateľom
podľa právnych predpisov uvedených v zóhlaví označenia tejto zmluvy na základe
vydaného Rozhodnutia o schvdlení ŻoNFP podľa S ]9 ods' 8 Zókona o príspevku

z r,Šĺr. Pre úplnost' sa uvádza, že ak sa v texte uvádza ,,Zmluva" s malým

začiatočným písmenom ,,7", myslí sa ým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z
uvedeného pravidla predstavuje označenie príIoh umluvy, kedy sa používa slovné

spojenie ,,prílohy Zmluvy o posĘtnutí NFP", čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj
modifilłźciu obsahu pojmov podľa ods. ]'] tohto člónku. Prílohy uvedené v zóvere
zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o

poslcytnutí NFP.,
Pôvodný čl. 1 ÚvoDNE USTANoVENIA ods. 1.4 Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení aznie nasledovne:
V nadvĺiznosti na ustanovenie S 273 obchodného zákonníka súčasťou zmluvy síl
VZP, v ktoých sa bližšie upravujú próva, povinnosti a postavenie Zmluvných strón,

rôzne procesy pri posĘtovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní,
riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tym spojené otázĘ,
ako aj ďatšie otdzlq, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri
posĘtovaní NFP podľa Zmluvy o poslcytnutí NFP. Akákoľvek povinnost'
vyptývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako zóvĺjzná, ako keby

bola obsiahnutó priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve
a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutó v tejto zmluve.
Pôvodný čl. 2 PREDMET A UCEL ZMLUVY ods. 2.4 Zmluvy o poskytnutí
NFP sa mení aznie nasledovne:
Prijímateľ sa zaviizuje prijat' posĘtnurý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami
uvedenými v Zmluve o posĘtnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok
vyptývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP
a súčasne Sa zavcizuje realizovat' všetlcy Aktivity Projektu tak, aby bol
dosiahnurý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizovąné Riadne
a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizdcte hlavných aktivít Projektu tak,

ako to vyptýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v člónku ] ods.

3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto člónku zmluvy
je Prijímateľ povinný udelit' alebo zabezpečiť udelenie všetlcých potrebných
súhlasov, ak plnenie jedného alebo viaceých Merateĺných ukazovateľov Projektu
sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto

odseku sa rozumie napríklad súhlas s poslqtovaním údajov z informačného systému

tretej osoby
Pôvodný čl. 2 PREDMET A UCEL ZMLUVY ods. 2.6 Zmluvy o poskytnutí
NFP sa mení aznie nasledovne:
NFP postcytnuý v zmysle Zmluvy o poslqtnutí NFP je tvorený prostriedkami EU
a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byt'finančné prostriedky tvoriace
NFP vynaložené:
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a)vsúladesozósadouriadnehofinančnéhohospodóreniavzmyslečI.33
nariadenia 2018/1046,

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne' 
' ' . ''':-c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia 

-s- 'vere1nyml
prostriedka*t ,ypliroj,icimi z S 19 Zókona o rozpočtových pravidlách'

PosĘtovateľ je opróvnený prijat' osobitné pravidló a postupy na pr'everovanie

splnenia po,a*uirl, podĺa pí;* Ą až Ą }ofuo odseku vo vzťahu k výdavkom

v rámci Prr;;;;; 
" 

v,čieniť icń do jedńoilivých tikonov, ktoré PosĘtovatel'vykonáva

v súvislosti sProjektom počas"účinnosii Zmluvy oposlqtnutí NFP (napríklad

v slivislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platĘu

vykonávanouformouftnančnejkontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly)' teda

až do skončenia (]držateľnos;tt proíekt". Ál' Prijímateľ po!!:í zásadu alebo

pravidtá podľa písm. a) až c) to,hto oäseku, je poviiný vrátiť NFP alebo jeho časť

v súIade s čl. 10 VZP'
Ż'I.7. Pôvodný ĺl. jłĺńAvKY PR6JEKTU A NFP ods.3.5 Zmluvy oposkytnutí

NFP sa mení aznienasledovne:
Prijímateľ ,o zorazrje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok' ?rant alebo inú

formu pomoci na Reälilzóciu olriirĺłľąektu, na ktorú je poslqtovaný NFP v zmysle

tejto zmluvy a ktoró by predstavovala ivojité financovanie alebo spolufinancovanie

rých isých výdavkov zo zdrojov iných rőzpi9t9rĺ,n kapitol štótneho rozpočtu SR'

štótnychfondov, z iných verejnýc::h'zdrojoi alebo zdrojn ru' ryĺiímateľ 
je povinný

dodržat' pravtila wĺžového financororio uvedené v kapitole 3'5'3 Systému riadenia

EŠIF. V prípade porušenia ,r.i""irn povinností je Pôstqtovateľ opróvnený žiadat'

od Prijímaieľa i,it"rie NFP alrio jeho časti a Prijímateľ je povinný vrótiť NFP

alebojeho časť v súIade s čIánkom 10 vZP'

2.L8. Pôvodný či. íÝíńÁÝrÝ pnolEKTU A NFP ods' 3'6 Zmluvy o poskytnutí

NFP sa mení a znĺe nasledovne:
Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho čast' je finančným

prostriedkom vyplatený* zo 'štit 
eho rozpočtu SR' Na kontrolu a audit použitia

týchto ftnančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie

finančnej áirrĺp,mi sa vzťahuje režim ,!ro|rľý..,v Zmluve o poslqłtnutí NFP' v

právnych predpisochSR a v p,ivnych aktoch E|Ú fuajma v Zókone o príspevku z

EŠIF, v Zákone o rozpočtových pravidlóch a v Zákone o finančnej kontrole)'

Prijímateľ sa súčasne závazuje p,očLs phtnosti a účinnostiZmluvy o poslcytnutí NFP

dodržiavat; všetĘ predpisy i P'rárrc dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto člónku'

2.I.g. Pôvodný ĺĹ"ä í{oÁvŕv pnoĺnxľU A NFP ods. 3.9 Zmluvy o poskytnutí

NFP sa mení a znie nasledovne:
Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súIade s

podmienkami poskytnutia príspevku stanou-enými vo Výzve, posĘtnutie NFP podľa

Zmluvy o poskytnutí NFP nipodlieha up.latilovaniu pravidiet štátnej pomoci' Ak

Prijímatelf z*"íí ,horokter Aitivít alebo bude v rómci Projektu alebo v súvtslosti s

ním vykonivat' akékoľvek úkony, v dôsledku. ktorých by sa pravid.Id týkajúce sa

štátnej pomoci stali uplatntliíĺ*ĺ na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť

vrótenieštátnejpomociposlqtnutejvrozporesuplatniteľnýmipravidlami
vyplývajúcimi z próvnyrn prript'ru śľ a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo

výške, v lehotócń a sp'ôsob-om iyplývajúcim z príslušných próvnych predpisov SR a

pr,źvnycľt áí;;;";(i.'Pri1ĺ-*rŕ'iĺ ,,iĺorr" .povinný 
vrátiť NFP alebo jeho časť v

dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej-veĘ tohto odseku v súlade s čL 10 VZP'

Povinnosii Prijímaieľa ,rrd"ríé v čIánku 6 ods' 5 vZP nie sú rýmo ustanovením

dotknuté.
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2.r.rc.

2.I.II

Ż.I.IŻ

2,1.13

Pôvodný čl. 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUvľÝcľĺ STR(N A DoRUčovANIE
ods.4.I' Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení aznie nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikócia súvisiąca so Zmluvou o poslqtnutí
NFP si pre svoju ztivciznost' vyžaduje písomnĺi Íormu, v rdmci ktorej sú Zmluvné
strany povinné uvódzať ITMS 2014+ kód Projektu a nózov Projektu podľa člónku 2
ods. 2.] zmluvy. Zmluvné Strany sa zavĺizujú, že budú pre vzdjomnú písomnú
komunikóciu v listinnej podobe používat'poštové adresy uvedené v zdhlaví Zmluvy
o posĘtnutí NFP, ak nedošlo k oznómeniu zmeny adresy spôsobom v súIade s
čldnkom 6 zmluvy' Zmluvné Strany sa dohodli, že písomná forma komunikdcie sa
bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania
zásielok alebo obyčajného doručovania poštou alebo v elektronickej podobe pqdľa
odseku 4.2 tohto člónku.
Pôvodný čl. 4 KOMUNIIa(CI 

^ 
ZIl..4iLUVľÝcH STRÁN A DoRUčovANIE

ods.4.2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:
Zmluvné Strcłny sa dohodli, že ich komunikócia môže prebiehat' alternatívne v
elektronickej podobe, a to najmĺi v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom
elektronickej spróvy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS 2014+
(neľýka sa elektronického podania v ITMS2)14+, ktoré je považované za podanie
prostredníctvom Ústredného porÍólu verejnej sprdvy) alebo prostredníctvom
Ústedného portólu verejnej spróvy (pričom zo strany Poslqtovateľa nejde o výkon
verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technicĘch prostriedkov vhodných na
komunikóciu). Elektronickd komunikácia prostredníctvom ITMS 2014+ predstavuje
aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe' Prijímateľ súhlasí s
tym, aby po splnení všetbých techniclcých podmienok pre zavedenie elektronickej
komunikócie prostredníctvom ITMS 2014+ ako preferovaného spôsobu
komunikócie Zmluvných strón Poslqtovateľ vydal usmernenie rýkajúce Sa
komunikócie, ktoré bu,de pre Zmluvné strany záviizné.
Pôvodný čl. 4 KoMUNIKÁCIA ZMLUVľÝcH STRÁN A DoRUčovANIE
ods. 4.3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení aznie nasledovne:
PosĘtovateľ môže určit', že bežnó vzójomnd komunikdcia Zmluvných strón
stivisiaca so Zmluvou o poslqtnutí NFP bude prebiehat'prostrednícnom e-mailu a
ztźroveň môže určit' aj podmienlcy takejto komunikócie' Aj v rdmci ýchto foriem
komunikócie je Prijímateľ povinný uvódzať ITMS 2014+ kód Projektu a ndzov
Projektu podľa člłinku 2 ods. 2.1 zmluvy' Zmluvné Strany si zároveň dohodli ako
mimoriadny spôsob doručovania písomných zósielok v listinnej podobe doručovanie
osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poslqtovateľovi je možné
výIučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne
prístupným spôsobom.
Pôvodný čl. 4 KoMUNIKÁCIA ZMLUvľÝcn STRÁN A DoRUčovANIE
ods.4.5 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znĺe nasledovne:
Návrh čiastkovej spróvy z kontroly/návrh spróvy zkontroly v zmysle čldnku ]2 odsek
2 vZP sa považuje pre účely Zmluvy o poslcytnutí NFP za doručený dňom jeho
prev7atia Prijímateľom. Ndvrh čiastkovej správy zkontroly/nóvrh sprdvy zkontroly
v zmysle článku ]2 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poslcytnutí NFP zą
doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziat', a to dňom odmietnutia
jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/nóvrh správy kontroly
nemožno doručit'na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.] tohto
člónku, prípadne ak došlo k oznómeniu zmeny adresy v súlade s člónkom 6 Zmluvy,
na takto ozndmenú adresu, považujú sa tieto nóvrhy za doručené dňom vrótenia
nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo nĺivrhu spróvy PosĘtovateľovi, aj
ked'sa o tom Prijímateľ nedozvedel ffikcia doručenia)'

54



2.I.I4' Pôvodný čl. 4 KSMUNIKÁSIA ZMLUvNÝcrr STRÁN A DoRUčovANIE
ods.4.9 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a znie nasledovne:

Zmluvné Strany'sa iorazi1,ĺ, že vzájomnó komunikáciabude prebiehat'v slovenskom

jazyku' Všetka dokumentócia pretlkladanĺź Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o

posĘtnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v

prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyklł, pre jej použitie pre

účely Projektu a/álebo Zmluvy o poslqtnut! NľP je potrebné, aby Prijímatel'

zabezpečil úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poslqtovateľ výslovne

nevyltiči vo Výzve itruo v Próvnom dokumente, môže byt'predkladanó aj v českom

jazyku urz iitreuy úradného prekladu' Poslcytovateľ môže vo Výzve alebo v

Próvnom aim*rrt" umožniť piedktadať uvede:nú dokumentáciu aj v inom jazyky

bez potreby liradného prekladu do slovenského jazyka'

2.I'ś. Pôvodný čt. 5 osôľlľľÉ DSJEDNANIA ods' 5'2 písm' d) Zmluvy

o poskytnutí NFP sa mení a znie nasleđovne:

d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na

zrealizovaniePĄektumintmálnevovýškespoluftnancovaniaoprávnených
výdavkov Projektu a celkových Neop'róvrrńy,h výdavkov Proiektu podľa

podmienok snnovených Posĺqtovateľim v príslušnej Výzve a jej prílohách

alebo po- schváIerĺ ŽoNrp v Próvnych dokumentoch; uvedend podmienka sa v

prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnopróvnymi subjektamt, preukazuje tým' že

výdavlq piaľo rchto písm. d) sli z-ahrnuté v rozpočte Prijímctteľa na aktudlne

,rzprairé obdobie a- v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočto^vé obdobie, ak

taĘto nóvrh existuje ąlebo uy mh existouať podl'a aplikoua1eľných právnych

predpisov a súčasne bol udelžný súhlas s Realizdciou aktivít Projektu zo Strany

zriad,ovaltel,aPrijímateľaalebosubjektu,naktoréhorozpočetjePrijímateľ
nap oj e ný fin anč ný mi v zť ahmi'

2.I.16. Pôvodný ĺl. ó zwĺNA ZMLUVY ods. 6.1Zĺn1wy o poskytnutí NFP sa mení

a znĺe nasledovne:
Prijímarcí 1, port ry Bezodkladne oznómit' PosĘtovateľovi všetky zmeny alebo

skutočností, úora mái,; negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o posĘtnutí NFP alebo

dosiahnutie/udržanie cieľa Projžtů í z*yile člónku 2 ods. 2'2 zmluvy vo vzťahu k

cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2'2 zmluvy'

Poslqtovateľ je súčasne oprávnený požadovať od Prijímateľa poslqtnutie

vysvetlení, informĺicií, Doiumentdiie 
- 
atebo iného druhu súčinnosti' ktoré

odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záIežitosti súvisiacej

s Projektom, ak má vplyv na óprávnené výdavĘ Projektu, Realizźciu aktivít

Projěktu alebo stivisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu'

z.Lfl. Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.2 písm. c) Zmluvy o poskytnutí NFP

sa mení a znie nasledovne:
c) For*iitro z*"ro spočívajúca v lidajoch ýkajúcich sa Zmluvných strón

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

zmena čísla účtu určeného na lihradu NFP alebo ind zmena, ktorá md vo vzt'ahu

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

Poslqtovate-ľa, ku ktorej dôjde na zdklade všeobecne záviizného právneho

predpisu, nie je Zmenou, ktoró pre svoju platnost'vyžaduje zmenu Zmluvy o

poslcytnutí NFP. To znamenó, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvnó Strana

druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnuľým v čt. 4 zmluvy a premietne sa do

Zmluvy o poitq,rrrtí NFP prt najbližšom písomnom dodatku' Súčast'ou

oznómenia sú doklady, z ktoých zmena vyplýva, najmĺi výpis z obchodného
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2.r.r9.

2.r.20.

Ż.I.2I.

2.1.22.

2.r.23.

re9istra ąlebo iného registra, v ktorom je Zmluvnó strana, ktorej sa formólna
zmeną týka zapísaná, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný prdvny
predpis a podobne.

Pôvodný čl. 6 ZMENA ZINI{LUVY ods. 6.2 písm. d) bod (iiĺ) Zmluvy
o poskytnutí NFP sa mení a znĺe nasledovne:

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí ]5 7o

kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za
p o dmienĘ n ep rekro č eni a C e lkový ch op róvnený ch vý davkov P roj ektu. T ót o
odchýlka nesmie mat'Za ndsledok zvýšenie výdavkov určených na Podporné
aktivity Projektu,

Pôvodný čl.6 Zľĺ.E,NA ZMLUVY ods. 6.2 písm. f) Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení aznie nasledovne:
Í) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovand v čl. l ods. 3 VZP, Prijímateľ

oznamuie Poslcytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je
vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poslqtnutí
NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou
Prijímateľa vrótiť NFP alebo jeho čast'v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške,

ktoró je úmernó obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v

dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu' Ak vzhľadom na charakter xmeny
nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došIo k porušeniu
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernost'k časovému
hľadisku sa neaplikuj e.

Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.3, čast' pľed písm. a) Zmluvy
o poskytnutí NFP sa mení a znĺe nasledovne:
V prípade významnejšej zmeny podľa ods. 6.2 písm. e) tohto člónku, na ktoý sa
nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.]0 tohto člónku, je Prijímateľ povinný požiadąť
o zmenu Zmluvy o posĘtnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred
uplynutím doby, ku ktorej sa požadovanó Zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne
zónikom skutočnosti, ktord sa má prostredníctvom vykonania 7meny odvrdtit', to
všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v Zmene:
Do čl. 6 ZMENA ZMLWY ods. 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa písm.
n), ktoré znĺe nasledovne:
n) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označenó v Príručke pre

Prijímateľa, alebo v inom Prdvnom dokumente.
Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.6, čast' pred písm. a) Zmluvy
o poskytnutí NFP sa mení aznie nasledovne:
V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto člónku sa samostatne posudzujti
zmeny v cieľových hodnotóch Meratelhých ukazovateľov Projektu s príznakom
v stivislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku posĘtovaného NFP
a v cieľových hodnotdch Meratel:ryrh ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo
vzt'ahu k zmenám cieľových hodnôt Meratelhých ukazovateľov Projektu sa Zmluvné
strany dohodli, že:
Pôvodný č|. 6 ZN{E,NA ZMLUVY ods. 6.6 písm. b) Zmluvy o poskytnutí NFP
sa mení aznie nasledovne:
b) Meratelhé ukazovatele Projektu bez príznaku sú zóvcizné z hľadiska dosiahnutia

ich cieľovej hodnoty. Poslqtovateľ je opróvnený v jednotlivom prípade tohto
druhu Merateľného ukazovateľa Projektu schvdliť zníženie jeho cieľovej
hodnoĘ v riadne odôvodnených prípadoch, pričom cieľovd hodnota nesmie
klesnúť pod hranicu 80 vo výšlcy uvedenej v SchvóIenej žiadosti o NFP. Zníženie
cieľovej hodnoty jednotlivého Meratelhého ukazovąteľa Projektu bez príznaku

ł

76



o viac ako 20 7o oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schvólenej žiadosti o
NFP, môže predstavovať Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v

odseku 6.7 tohto článku a vyvolávat'próvne nđsledĘ uvedené v odseku 6.2 písm.

f) tohto člónku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poslcytovateľ vždy zníži výšku poskytovaného
NFP s ohľadom na schváIenie zníženia cieľovej hodnoĘ Meratelhého
ukazovateľa Projektu bez príznaku, vo vzťahu k tym Aktivitám, v ktorých
prichódza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez
príznaku v zmysle čl. ]0 ods. ] písm. i) VZP a vykonat'zodpovedajúce zníženie
výdavkov na podporné aktivity Projektu'

V prípade, ak jednou Aktivitou dochódza k naplneniu viac ako jedného

Merateľného ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k
zníženiu cieľovej hodnoĘ Meratelhého ukazovateľa Projektu po započítaní
úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na
to, o ktory druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

2.I.24. Pôvodný čl.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 člónku, je
Prijímateľ povinný požiadat'o zmenu Zmluvy o poslcytnutí NFP najneskôr 30 dní
pred predložením Žiadosti o platbu, ktoró ako prvó zahŕňa aspoň niektoré výdavlcy,

ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa
vyplývajúce mu zo Zdkona o finančnej kontrole rýkajúce sa vykonávania zókladnej
finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania zókladnej finančnej
kontroly vzťahuje. oprávnenost' výdavkov podlieha kontrole podľa Zdkona o

finančnej kontrole. o'sobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti
predložiť žiadost' o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v
zmysle tohto člónku, budú všetlq výdavlq, ku ktorým sa vzt'ahujú vykonané zmeny,

zamietnuté. Prijímateľ je oprdvnený do ďatšej Žiadosti o platbu, po splnení všetĘch
aplikovatelhých podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté
výdavtq. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poslqtnutí NFP, podand v zmysle tohto odseku

6.10, sa vzt'ahuje na nasledovné významnejšie zmeny:
a) Akejkoľvek odchýlĘ v rozpočte Projektu ľýkajúcej sa oprdvnených výdavkov,

to neplatí, ak ide o zníženie výšlcy oprĺźvnených výdavkov a takéto zníženie nemó

vplyv na dosiahnutie cieľą Projektu definovaného v člónku 2, ods. 2'2 tejto

zmluvy. Súčast'ou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia
štandardného formuláru ýkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydóva
P o sĘtov ate ľ, aj nasledovné info rmácie/údaj e :

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovanó zmena
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien
dohodnuých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodóvateľom a s ustanovením

S ]8 zókona o Vo, ąlebo $ 10a zókona č.25/2006 Z. z.
(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovanó zmena

v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v

prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje
zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje
znížit' Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu
Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z
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definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku ] ods. 3 vZP (vplyv
na povahu, ciele alebo podmienky realizócie Pľojektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné
podradit' pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom
alebo charakte rom p redstav uj ú vý znamnej šiu zmenu.

2.I.25. Pôvodný č|. 6 ZN4.B,NA ZMLUVY ods. 6.L2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení
a znie nasledovne:
Próvne účinlq vo vzt'ahu k opróvnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu
nastanťl:
a) pri menej významnej zmene, ktorú Poslcytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2

písmeno d) tohto člónku, v kalendórny deň, kedy zmena skutočne nąstala, ,
b) pri menej významnej zmene, ktorú PosĘtovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2

písmeno d) tohto článku, sĺi výdavky súvisiace s takouto zmenou Neopróvnenými
výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schvdleniu Poslcytovateľom spôsobom
pre významnejšiu zmenu; v takom prípade prdvne účinlq zmeny nastaruj podľa
Ępu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto
odseku 6.12,

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-ante
(významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto člónku) v kalendórny deň
odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poslqtovateľovi, ąk bola
zmena schválenó, alebo v neskorší kalenddrny deň vyplývajúci zo schválenia
žiadosti o zmenu,

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-post
(významnejšie zmeny podľa odseku 6.]0 tohto čldnku) v kalendárny deň, kedy
významnej šią zmena nastala.

2'I'26. Pôvodný čl.7 Z^YBREčNÉ USTANOVENIA ods.7.2 písm. c) bod (ĺi) Zmluvy
o poskytnutí NFP sa'mení aznie nasledovne:

(ii) platnost'a účinnosť čltźnku ]0 VZP v súvislosti s vymóhaním štótnej pomoci
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnými pravidlami vyplývajúcimi z prdvnych
predpisov SR a próvnych aktov EÚ končí uplynutím ]0 rokov od schvdlenia
poslednej Ndslednej monitorovacej sprdvy.

2'I.27. Pôvodný čl. 7 Z^VEREčNE USTANOVENIA ods. 7.7 Zmluvy o poskytnutí
NFP sa mení aznie nasledovne:
Ak zóvcizkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o posĘtnutí NFP medzi PosĘtovateľom
a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené
v S 261 obchodného zókonníka, Zmluvné Strany vykonali voľbu próva podľa s 262
ods. ] obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich závcizkový vzťah
vyplývajúci zo Zmluvy o posĘtnutí NFP sa bude riadit'obchodným zákonníkomtak,
ako to vyplýva zo zdhlavia označenia Zmluvy o poslcytnutí NFP na úvodnej Strane.
Všetlcy Spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poslcytnutí NFP, vrdtane sporov o jej
platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné Strany prednostne riešia využitím
ustanovení obchodného zókonníka a ďalej pravidiel a zdkonov uvedených v čldnku
3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, d'alej vzájomnými zmierovącími rokovaniami ą
dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strón vzniknuté v súvislosti
s plnením zóvĺjzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou
nevyriešia, Zmluvné strany budli všetlq spory vzniknuté zo Zmluvy o posĘtnutí
NFP, vrótane Sporov o jej platnost', výklad alebo ukončenie, riešit' na miestne a
vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej
republilcy. V prípade Sporu są bude postupovat' podľa rovnopisu Zmluvy o
poslcytnutí NFP uloženého u Poslqtovateľą. S ohľadom ną znenie tretej vety s 2 ods.
2 zókona č. 278/1993 Z. z. o sprłive majetku štdtu v znení neskorších predpisov
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Poslqltovateľ ako Riądiaci orgán kond v mene štdtu pred súdmi a inými orgónmi vo

veciach vyptývajúcich z tejto Zmluvy o poslqtnutí NFP, ktoré sa rýkajú majetku

štlźtu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého sprdvcom by mal byť podľa

uvedeného zó.kona alebo podľa osobitných predpisov.
Pôvodná Pľfloha č,.2 - Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší

anahĺádzasa novou Pľflohou č.2 - Predmet podpory NFP Zĺlúwy o poskytnutí

NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnrí súčasť tohto Dodatku.
Pôvodná Prfloha č. 3 - Fĺnančné opľavy za porušenĺe pravĺdĺel apostupov
obstaľávanĺa Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší anahľádzasa novou Prflohou č.3
- Fĺnančné opľavy za poľušenĺe pravidĺel a postupov obstaľávania Zmluvy
o poskytnutí NFP, ktorá tvoľí neoddeliteľnú súěasť tohto Dodatku.

3. osTATNÉ, A ZÁvEREčľn usľANovENIA
3.l. ostatné ustanovenia Zmluvy o poslqtnutí 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 registľi zmlűv

vedenom Úradom vlády Slovenskej ľepubliky.

3.3. Tento Dodatoktvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poslqtnutí NFP.

3'4. Tento Dodatok jevyhotovený v tľoch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden

(1) ľovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku iađne prečítďi, jeho obsahu

a právnym účinkom z neho vyplyvajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy

sú dostatoěne slobodné, jasné, uľčité a ztozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené

k podpisu tohto Dodatku aĺlaznak súhlasu ho podpísali.

Prflohy:
Pľíloha č. 2 - Predmet podpoľy NFP
Príloha č. 3 - Finančné opľavy za porušenie pľavidiel a postupov obstarávania

2.L28.

Ż.I.29.
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RNDr. Richaľd Müller, PhD., generálny riaditeľ

Slovenská agentúra životného pľostredia
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Pľiloha č. 2 Zmluvy o posĘ7tnutí NFP

1

Názov projektu:

Kĺód plojektu:

K'ód ŽoNFP:

opcračný program:

SpoluÍinancovaný z:

Pľiońtná os:

Konkľétny cieľ:

KđegóÍie regiónov:

lhtegorizácia za Konkrétne ciele

Konkľétny cieÍ:

oblasť intervencie:

Hospodárska činnosť:

Všeobecné infoľmácie o pľoiekte

I

Pľotipovodňové opatrenia v obci Cífer

3.10021 Q70l

NFP3t 0020Q701

3l 0000 - operačný program Kvalita životného prostredia

Kohézny fond

3l 0020 - 2' Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny kĺímy so zameraním na ochranu pred povodňami

3l 00200l 0 - 2'l.l ZníŽenie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

31 002001 0 - 2.l .l ZnĺŽenie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klÍmy

087 - opatrenia V oblasti adaptácie na zmenu klÍmy a predchádzanie a riadenie rizík súvisiacich s klímou, ako napr.
erózia, poŽiaľe, povodne, búrĘ a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr
na zvládanie katastrof

22 - Činnosti súvisiace so Životným prostredím a zmenou klímy

Predmet podpory

9.12.2019 l4:30
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2. Financovanie pľoiektu
Platnosť od

1 I .I 0.201 8

Platnosť od

1 I .r 0.2018

Obec

CÍfer

'I 1.2019

9.2020

Platnosť do

30.9.2021

Platnosť do

30'9.Żo21

5.1

$bj.łt

Hlavné

PodpoÍné

Popis

Priradenie

5.2

6.

6.1

Kód:

Forma Íinancovania:

P.č. Štĺt

l. Slovensko

Nezaevidované

cieľová skupina

Nevzťahuje sa

Predfinancovanie: llOn
sK20020000000040 1 6903253

Reíundácia: IBAN

sK660200000000 000292321 2

Región
(NUrs il)

Západné Slovensko Trnavský kraj

(relevantné V prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Ęšší územný celok
(NUrs ilD

Banka

Všeobecná ÚVerová banka, a.s.

Banka

Všeobecná úverová banka, a.s.

okĺes
(NUTS lv)

Trnava

3.A Miesto ľealizácie pľoiektu

I

3.B Miesto realizácie pľoiektu mimo opľávneného

uzemia OP

4. Popis cielbvei skupiny
Tvp

)

5. Aktivity proiektu
6.2

Kod

P0239I1
Celková dĺžka realiácie hlavných aklivít projektu (v mesiacoch):

začialok realizácie hlamých aktivít projeku (zaÓiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

Ukoněenie realizácie hlavných aktivít pĺojektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viaceÚch aktivít'

ak sa ich ĺealizácia ukončuje v rovnaký ćas):

IT
2AITMS

2a1Ą+
Predmet podpory
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ťdo

l02l

ŕdo

1021

5.1 AkiviĘ p]oiektu Íealizované v oprávnenom uzemí oP

3l 00200l0 - 2.l .l ZníŽenie rizika povodnĺ a negatÍvnych dôsledkov zmeny klĺmy

5.2 Aktivity pľoiektu realizované mimo opÍávneného územia oP
Nezaevidované

}llavné akivity prciekfrl

l. 3220701 0000l - zabezpeöenie ochrany pred povodňami mimo vodného toku

Podporné ahiviý

Doóasný pútač

ld€ntiíikÉtoÍ (tčo):

31 00200l0 - 2.l .l ZníŽenie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klÍmy

3223l oo200] - B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Pďporné aktivĘ pľoiektu

Podpomé aktivity:

Popis podpomýď aktivfr:

PÍir.jlnae ]Ü konkrétnemu cieľu:

K'ód NázoY Relevancia k llP

UR

,

0031 2347

cie]ová lrodnďa

12

Typ závislosti
ukezovateľa

súčet

6. Meľatelhé ukazovatele pľoiektu

6.1 Pľíspevok aktivít k meľatelhým ukazovatelbm proiektu

Subjek: oBEc cíFER

Konkľéhy cieľ:

Typ aktiľity:

}llavně alĺffi plojektu: 322Q70l 0000l - Zabezpečenie ochrany pred povodňami mĺmo vodného toku

6.2 Pľehľad meľatelhých ukazovateľov projektu

MGmáiednotka CeIková cieľová
hodnota

PÍĺznek
ńzika

P0239 Počet obyvateľov vyuŽÍvajúcich
opatrenia protipovodňovej ochrany

osoby 12,0000 Nie

s
Ą

iMl
'ri

T
0

I
2

Predmet podpory

9.12.2019 l4:30
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7. lné údaie na úľovni pľoiektu

00312347

Relevancia k HP

UR

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

8.

8.1

8.2

8.3

výška

słńi.lE

Kód

D0075

D0249

D0250

D0251

D0256

DO257

D0258

D0259

Plocha Územia so zníŽeným ohrozením povodňami ha

Poěet pracovníkov, pracovníčok reíundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

Poóet pracovnĺkov, pracovníčok so zdravotným postihnutÍm

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oPloP TP

Počet pracovníkov, pracovníóok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

Poóet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, FTE

rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci

OP/OP TP

oBEc oĺFER

Názov

Počet pracovníkov, pracovníóoĺ<, ktorí boli pred zapojenĺm osobami
dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

Poóet přacovníkov, pracovníčok - príslušnĺkov, prísluśníóok tretích
krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP
TP

Predmet podpory

klgrrifiratoľ (lčo):

Memá jednolka

FTE

FTE

FTE

FTE

FTE

FTE

0

ITMS
2o1Ą+

TT
9.12.2019l4:30
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I

8' Rozpoěet pľojektu

8.1 Rozpoěet pľijímatela

Priame výdavky

. 32231002001 "8. ':
mĺmbvĺidnýńtäkov

opatÍenia na rcalhované

Hlavné aktivĘ plojekru: l. 322Q70l 0000I - Zabezpečenie ochrany pred povodňami mimo vodného toku t 996 555'00 €

op]ámený výdavok

l.l -021 -Stavby 1 996 555'00 €

cr[ĺová výška opľáularýďr výĺĺłov
3loomolo - 2.l.l ZnÉenie ľizika polodní a ne_gatívnycłr dôstedkov zmeny ktÍmy 92o.0o €

l . 31 0Q70l P000l - Podporné aktivity 920,00 €

opĺávnený ýdavok

Skupĺna výdavku:

Nepriame výdavky

Podpomé aktivity:

t(o'tloaü'yciln

Ü

Skupina výdavku: l.l - 5l8 - ostatné služby

8.2 Rozpoěty partneÍov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Gelková výška oprávnených výdavkov:

Gelková výška oprávnených výdavkov pre projekty geneĺujúce p{iem:

Percento spolrrÍinancovania zo zdĺojov EÚ a ŠR:

Maximálna výška nenávratného Íinaněného príspevku:

Výška spolrŕinancovania z vlaslných zdrojov prijímateľa:

Predmet podpory

9.12.2019 l4:30

l 997 475,00 €

1 997 475'00 €

95,0000%

'l 897 60l,25 €

99 873,75 €

920'00 €

ITMS
201Ą+

4zs 5zs
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Príloha č,- 3 Zmlwy o poskytnutí NFP _ pre zźkazky vyhlásené podľa zákona č,.343l2ol5 Z. z. ao Zmene a doplnení niektor; ch zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len,,ZY O")*

* prfloha č. 3 sa primerane použije aj pre postup určovania finaněnych opráv pre zákazky vyhlásené podlä zźkonač). Ż5lŻ006Z. z' o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o Vo") azálkazky, na ktoré sanevzťahuje p sobnosť ZYolzákona
o VO.

Táto Prfloha Zmluvy o poskytnutí NFP slrĺži na určovanie vyšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante
finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov veĘného obstarávania v zmysle ZVo. Všetky peicentuálne sadzby ,u tyLuiĺ prípadov,
ked'konkrétne porušenie malo alebo mohlo mat'vplyv na v sledok Vo/obstaľávania.

Zistenia nedostatkov Vo, ktoré nie slí zaradené do prílohy ě.3, by sa mali riešiť v s lade so zásadou proporcionality a podl'a možnosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v prflohe č,.3 Zrr wy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstaráv aní zá/1iaziek na ktoré sa p sobnosť
ZYolzákona o Vo nevzťahuje (t ka sa aj zákaziekzadávan' ch osobou, ktoĘ poskytne veĘn obstarávatel' 50vo amenej finaněnych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebnych prác a poskytnutie služieb z NFP), Ro na zák|ade anal gie a proporcionality postupuje podl'a prílohy ĺ. z zorlrry o poskytnutí
NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude urěená príslušná finančná oprava.
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aobstarávatel' ?o50 na dodanie
zakazkycko @ vlada. gov.sk, ak osozákazku vyhlásila ba, ktoĘ veĘny

opovinnosti natomtoinformáciuzaslať zveĘnení osobitn mailov kontakt
nanad 1zákazky 00 000 EUR awebovom sídle pnJ slímateľa nesplnenie

osobitn mailov govkontakt zakazkycko @ nenrevlada. sk alebo nezvereJ
pru aímatel'a nesplnenie opovinnosti tomtozas|ať nainformáciu zveÍeJnenlezvereJnenleN szákazky nahodnotounízkou 30nad EUR000 webovom sídle

bolo zveľejnené v eur pskom
zverejneně vo vestníku ÚVo

obstarávatel' nesprávne použilpodlimitn formulár)
ale zadźxanie zákazky bolo korektne vereJ( nyo vyhlásení veĘného neobstarávania vestníku,
vereJny obstará vatel' vyhlásil nadlimitn zźkazkll, priěom oznámenie 257o

1

Nedodržanie postupov
zákazky alebo neoprávnené použitie

priameho rokovacieho konania

zverej ovania

Verejnyobstarávateľneposlalvyzvllnapredkladaniepon knazverejneniedo

;"#ď"-ÚVđ u |ĺpuä" pod mitnej za;'.azuy bez využitia elektronického

trhoviska.

VeĘn obstaĺávateľzada|zákazkl,lpriamo,bezsplneniapovinnosti
p*i,ipá""ľ podľa ZVo v zmysle $ 10 ods. ,!., ěo zárove znamenánedodržanie

;;il;"" povinnosti 
"v"."3íonunia 

zákazky' nakol'ko veĘn obstarávateľ
'n"uptiLouuním zákonn ch pästupov sríčasne nedodrží povinnosť adekvátneho

"u"r"in"niu 
zaaavaniłźe*-ty. Ťi",o p'í.P1dy sli napr.: neoprávnenosť použitia

v1ĺnimky zoZYov zmysle $-199-'-? uż|4zvo'uzavretie zmluvy priamym

rokovacím konaním poáľa $ 8t ZYobezsplnenia podmienok na jeho použitie'

ze zálkazka v becnebola vidiel zvoPre vy vouplatnenie oprafinaněnej vyške I Vo Je00 potrebné splniť podmienku,

neposlal oznámenie
a Úvo podl'a $ 27

aeur pskom vestníku vestníkuÚvo
publikačnému riradu za zveteJnentazvo jehočelom

overejn1Í obstarávateľl vyhlásení veĘnéhoobstarávania 100 ?ov v

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

o

zvo

-.
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\Jzllauętllc ''veręJny oDstaravateľ_'sa vzranuJe aJ na obstarávatel'a podl'a |ł 9 ZVo a osobu podl'a $ 8 ZVo

Ô
->

Strana 2 z 20

Nedovolené rozdelenie predmetu
zákazky

Ż

l00 vo vzťahuje sa na
kaźdĹl zrozdelen' ch
zákaziek

Ide o ľozdelenie predmetu zákazky s cielbm vyhn ť sa použitiu postupu
zadávanianadlimitnej zálkazky alebo postupu zadźxania podlimitnej zákazky.

VeĘn obstarávateľ porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ak namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zá*iazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky
arealizoval tak napr. niekolko zálkaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR,
čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré s spojené s povinnosťou
zverej ovania oznámenia o vyhláseníYolvyzvy na predkladanie ponrík.

l0 7aZákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zveĘnená na webovom
sídle prijímatel'a, ale prijímatel'si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o

tomto Zverejnení na osobitn mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk
alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktoĘ veĘn
obstarávatel' poskytne 50 vo a menej finančnych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutoěnenie stavebn ch prác a poskytnutie služieb z nenávratného
finaněného príspevku, bola zveĘnená na webovom sídle prijímatel'a, ale
prijímatel' si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zveĘnení na
osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak
prijímatel' zaslal informáciu o zveĘnení na osobitn mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zálkazka nebola zveĘnená na webovom sídle
alebo ak odkaz na webové sídlo priiímatel'a nie ie funkěn ).

tovaru, uskutoěnenie stavebnych prác a poskytnutie služieb z nenávľatného
finančného príspevku.

Zákazkana poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č,. l kZvo
a malo ísť o nadlimitnrí alebo podlimitnrí zákazku, ale veĘné obstarávanie
bolo vyhlásené ako zálkazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na
webovom sídle prijímateľa ainformácia o zveĘnení zas|aná na mailovy
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (tyka sa zákaziek s nízkou hodnotou a
zákaziek vyhlásen ch osobou, ktoĘ veĘny obstarávatel' poskytne 50vo a

menej finaněnych prostriedkov z NFP).
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4

Neod vodnenie nerozdelenia zákazky
na časti

Tento typ porušenia sa vt'ahuje aj na prípady, ak od vodnenie nerozdelenia

zákazky na ěasti nebolo dostatoěné.

naod vodnenie častizákazkynerozdelenia prípade nadlimitnej zákazky
v ooznamenr vyhlásení veĘného obstarávania alebo sliťažn ch podkladoch
verejn porušilobstarávatel' $ustanovenle Ż zvo,Ż8 ods keď neuviedol 5Vo

r znorod ch zźlkaziek, ktoré mohlo

obmedziť hospodársku stÉaź-
nedovoleného spájaniaostatné prípady 70 Vo

J

Nedovolené spájanie r znorod ch

predmetov zálkaziek, priěom zátkazka

nebola rozdelená na časti dodávky tovaru alebo poskytnut ch
zákazky na stavebné práce doPHZ.

nle nevyslužieb, SUktoré hnutnépn plnení
zadáxan\a alebonadlimitnej podlimitnej d sledkuzákazky takejzahrnutia

erejnv obstarávatel' porušil 6$ ods 1 postupakZVO,6 obídenbol 25 Vo
nad 30 000 eur viac zźkaziek do 30 000 eurrealizoval Ż a|ebo

eurzákaziek resp shodnote 1do 00 000 namiesto zákazky nízkouhodnotou
zprostriedkov eurNFP vlacIhodnote nad 00000 alebozoval Żreali

osobou, vereJnyktoĘ obstará vateľ 50poskytol Vo meneJ finaněn ch
alebo Metodického cKopokynu ked' namiesto1 4,c zákazky zadá vaneJ
verejn porušilobstarávatel' pravidlá podľa Metodického pokynu 1 ŻCKO c. l0 va vzťahuje Sa na každli

zrozdelen 'ch zákaziek

zátkazky s využitím elektronického trhoviska).

VeĘn obstarávateľ porušil $ 6 ods. ĺ6 Zvo, keď namiesto vyhlásenia

nadlirnltnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou,

ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia

o zveĘ nen í zas|aná n a mail ov ko ntakt zakazky cko@ vl ada. go v. sk

rozdelil predmet zákazky avy
zveĘnené vo vestníku UVoboliktoré vkorektne alebo EKS (podlimitné

nadlimitnej zákazky hlásil podlimitné zákazky
VereJny obstará vateľ ods. 1$ 6porušil namiesto6 ZVO, vyhláseniakeď 25 vo vzťahuje sa na kaźdil

zrozde|enych zákaziek

-r- śł
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5VoV prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 Eo zo zá/rronnej lehoty

l0 VoV prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väěšie ako 30 vo zo zákonnej
lehoty, ale menšie ako 50vo'

VeĘny obstarávatel' nepredlžil lehotu na predkladanie pon lďlehotu na
predkladanie žiadostí o časť v prípade podstatnych zmien v podmienkach
zadávania zákazky (napr. prava podmienok ěasti, ktorá zabezpeěuje širšiu
hospodársku sríťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie
ponlilďlehotu na predkladanie žiadostí o ríčasť v prípade podstatn ch zmien v
podmi enkach zadáv ania zákazky'

25 7oV prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väěšie ako 50 vo zo zákonnej
lehoty, ale menšie ako 85vo.

r00 ?aLehota na predkladanie ponrĺk (alebo na predloženie žiadosti o ričast) bola
kratšia ako minimálna lehota ustanovená Zvo. v uvedenom prípade je
potľebné zohl'adniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponrik
elektronick mi prostriedkami (ak relevantné).

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

Nedodržanie minimálnej ziákonnej
lehoty na predkladanie pon k2

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o čast'3

Nepredlženie lehoty na predkladanie
pon lďlehoty na predkladanie žiadostí
o časť v prípade podstatnych zmien
v podmienk ach zadáv ania zákazky

alebo

alebo

5

2 Uveden1l typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie pon k upravené v MP CKo č. 14 k zadávaniu zákazieknad 30 000 eur a na minimálne
lehoty na predkladanie pon k upravené v Metodickom pokyne CKo č. 12
3 Lehoty srí stanovené pre užšiu s ťaž' arokovacie konanię so zveĘnením. \
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5%oV prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o sriťažné podklady je menej ako
80 7o lehoty na predkladanie pon k (v s lade s príslušnymi ustanoveniami
zvo).

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o s ťažné podklady je menej ako
50 vo |ehoty na predkladanie ponrík (v srílade s príslušn mi ustanoveniami
zvo).

I0 7o

6

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí
o s ťažnépodklady/s ťažné podmienky
(vďahuje sa na veĘnri sriťaž, s ťaž
návľhov alebo podlimitné zákazky bez
využitia elektronického trhoviska)

obmedzenie prístupu k s ťažn m
podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré s potrebné na vypracovanie
žiadosti o ěasťlponuky

alebo

25 7oLehota stanovená na prijímanie žiadostí o s ťaźné podklady je rovnaká alebo
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnenáprekážka k otvorenej sriťaži
vo veĘnom obstarávaní.

VeĘn obstarávatel' neposkytol bezodplatne neobmedzen , ripln a priamy
prístup prostredníctvom elektronickych prostriedkov k sliťažn m podkladom
alebo in m dokumentom, ktoré s potrebné na vypracovanie žiadosti o
častĘonuky odo d a uveĘnenia oznámenia o vyhlásení veĘného

obstarávania,oznámeniapoužitéhoakov' zvanas ťaž,oznámenia o
vyhlásení s ťaźe návrhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku. a

V prípade, źe s ťaźné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sli potrebné na
vypracovanie žiadosti o ěasť/ponuky' boli aź do uplynutia lehoty na
predkladanie ponrik zverejnené v profile a veĘny obstarávatel'k nim poskytol
bezodplatne neobmedzen , rípln a priamy prístup prostredníctvom
elektronick ch prostriedkov, finančná oprava sa neuplat uje.

-F.---.....---

4 Ak bol poskytnut prístup prostredníctvom elektronick ch prostriedkov k srÍťažn m podkladom alebo in1lm dokumentom, ktoré srí potrebné na vypracovanie žiadosti
o ríčasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celri dobu od odo d a uverejnenia oznámenia o vyhlásení veĘného obstarávania, oznámenia použitého ako v1lzva na sríťaŽ,

oznámenia o vyhlásení srĺťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponrik, uplatní sa finančná oprava 25 vo, lo 7o

alebo 5 vo podľaobdobn ch pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o srĺťažné podklady.

ę
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1O lVerejn obstarávatel' nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho
konania so zveĘnením a sríťažného dial gu, ale v rámci použitého postupu
bola zabezpečená transparentnosť, sriěastbu dokumentácie k zákazke bolo
od vodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny poěet záujemcov' ktor'- boli
vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpeěené rovnaké
zaobchádzanie so všetkymi uchádzaěmi.

25 VoVeĘny obstarávatel' zadá zákazku na zák|ade rokovacieho konania so
zveĘnením alebo postupom s ťažného dial gu, avšak takyto postup nie je
oprávnen aplikovať podl'a dotknut ch ustanovení ZVo.

Neoprávnené pouŽitie rokovacieho
konania so zveĘnením alebo
sríťažného dial gu

8

5?oLehota na,predkladanie pon k (alebo lehota na predloženie žiadosti o ríčasť)
bola predlžená (ej p vodne určená lehota bola v s lade so ZVo), priěom
verejny obstarávatel' nezverejnil t to skutočnosť formou redakčnej opravy
v eur pskom vestníku/vo vestníku ÚVo, ale zveĘnenie bolo zabezpeěené
in m sp sobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom,
ktoní s registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického
prostriedku), ktoré zaruěuje, że informáciou o predlženej lehote na
predkladanie pon k mohli disponovať aj záujemcovia z inych členskych štátov
EU.

Nedodržanie postupov zveĘ ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
veĘného obstarávanialv zvy na
pľedkladanie'ponrik v prípade

- predlženia lehoty na
predkladanie pon k

- predlženia lehoty na žiadosti o
ričasť5

nepredĺženie lehoty na predkladanie
pon k

alebo

7

I0 VoLehota na predkladanie ponrík (alebo lehota na predloženie žiadosti o ěasť)
bola predlžená (ej p vodne urěená lehota bola v s lade so ZVo), priěom
verejny obstarávatel' nezveĘnil t to skutočnosť formou redakčnej opravy
v eur pskom vestníku/vo vestníku UVo.

VeĘny obstarávatel' nepredlžil lehotu na predkladanie pon lďlehotu na
predkladanie žiadostí o ěasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti
záujemcu najnesk r 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponrík za
predpokladu, že o vysvetlenie požiadalzáujemcadostatoěne vopred (v prípade
nadlimitnych zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponrik za predpokladu, źe o vysvetlenie poźiada záujemca
dostatoěne vopred (v prípade podlimitnych zákaziek).

5 Lehoty slí stanovené pre užšiu s ťaź a rokovacie konanie so zverejnením'
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t0
Ż5 voPodmienky časti ďalebo kritériá na vyhodnotenie pon k, vrátane váhovosti

nie sli uvedené v oznámení o vyhlásení Vo ďalebo v sríťažn ch podkladoch.
Neuvedenie

10 ?oVeĘny obstaráVatel'' nedodržal po 18.10'2018 povinn elektronickli
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
s lade s $ 20 ZVo alebo porušil pravidlá pre centralizovan ěinnosť vo
verejnom obstarávaní, ěo mohlo mať vplyv na v sledok Vo ďalebo uvedené
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzaěovlzátujemcov od
predloženia ponuky/žiadosti o ěasť.

Uvedeny typ porušenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadávaní
zákaziek cez dynamicky nákupn systém, uzatváraní rámcovych doh d7,

elektronick ch aukciách, postupov, v rámci ktorych sa ponuky predkladajri vo
forme elektľonického katal gu.

Nedodržanie povinnej elektronickej
komunikáci e pri zadáv aní nadlimitnych
a podlimitnych zákaziek Vo po
l8.l0.2018 a nedodržanie pravidiel pre
centralizovan činnosť vo veĘnom
obstarávaní

9

Ż5voVeĘny obstarávateľ nedodržal po 18.t0.2018 povinn elektronickrí
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
s lade s $ 20 ZVo alebo porušil pravidlá pre centralizovan činnosť vo
verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na vysledok Vo.

Uvedeny typ porušenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadávaní
zálkaziek cez dynamick nrákupny systém, uzatváraní rámcovych doh d ,

elektronick ch aukciách, postupov, v rámci ktor ch sa ponuky predkladaj vo
forme elektronického katal gu.

6 napr. akje rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahuj ce 4 roky, pričom nejde o v1 nimočn prípad od vodnení predmetom rámcovej dohody
7 napr. ak je rámcová dohoda lzavÍeÍá! na obdobie presahujrĺce 4 roky, pričom nejde o vynimočn1 prípad od vodnení predmetom rámcovej dohody

-
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napr. akje rámcová dohoda uzavreÍá na obdobię pľesahuj ce 4 roky, pričom
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nejde o v nimočn prípad od vodnení predmetom rámcovej dohody
-J

7
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25 VoIde o prípady, ked'záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia
pon k z d vodu nezĺíkonn ch ďalebo diskriminačn ch podmienok časti
alalebo kritérií na vyhodnotenie ponrik stanoven ch v oznámení o vyhlásení
YOlv zve na predkladanie pon k alebo v s ťažn ch podkladoch, napr.
- povinnosť hospodárskych subjektov mať už' zriadenĹl spoločnosť alebo
zástupcu v danej kra|ine, regi ne alebo meste/obci alebo

Neziákonné alalebo diskriminačné
podmienky ličasti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie pon k ďalebo technické
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v sriťažnych pokladoch alebo
oznámení o vyhlásení Yolv zve na

11

I0 7ooznámenie o vyhlásení Vo, ani s ťažné podklady neobsahujri technické
špecifikácie predmetu zákazky al alebo zmluvné podmienky.

V oznámení o vyhlásení Vo ďalebo v sríťažnych podkladoch absentuje
detailn popis kritérií na vyhodnotenie ponrík ďalebo absentujrĺ pravidlá
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponrik, resp. pravidlá uplatnenia kľitérií S
upravené nedostatočne, neurčito.

Vysvetlenie ďebo dopl uj ce informácie k podmienkam ěasti alebo kritériám
na vyhodnotenie ponrĺk neboli poskytnuté všetk m záujemcom alebo neboli
zveĘnené.

podmienok ěasti v oznámení
o vyhlásení Vo, resp. vo v zve
na predkladanie pon k,
kritérií na vyhodnotenie ponrik
(a váh kritéri! v oznámení
o vyhlásení Vo, resp. v zve na
predkladanie ponrik alebo
v s t'ažnych podkladoch
technick ch špecifikácií
predmetu zákazky a zmluvnych
podmienok v sríťažnych
podkladoch

chybajrice pravidlá uplatnenia kritérií na
vyhodnotenie pon k, resp. pravidlá
uplatnenia kritérií s upravené
nedostatoěne, neurěito

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

alebo

alebo
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Ż5 voIde o prípadY, ked' určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky ričasti
alalebo požiadavky na predmet zá,kazky ďalebo kritériá na vyhodnotenie
pon k znamenaj , že ponuku je sp sobily predložiť iba jeden hospodársky
subjekt a uvedená situácia nie je od vodnitel'ná jedinečnym predmetom
zákazky alebo

urěenie minimálnych požiadaviek pre zźkazku (tyka sa minimálnych
požiadaviek pre ěely splnenia podmienok ríčasti, požiadaviek na predmet
zá,kazky alebo kritérií na vyhodnotenie pon k, ktoré nesrivisia s predmetom
zákazky, čím sa nezabezpeč,í rovnaky prístup pre uchádzačov alebo dané
požiadavky vytváraj neopodstatnené prekáźky kotvorenej hospodárskej
s ťaźi vo veĘnom obstarávaní' napr. neprimerané požiadavky viažuce sa
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutych služieb alebo
uskutočnenych stavebnych prác pre ličely splnenia technickej alebo odbornej
sp sobilosti.

Technické požiadavky sa v rámci opisu predm etu zákazky odvolávaji na
konkrétneho v robcu, v robn postup, obchodné označenie' patent' tvp' oblasť

Iné nezákonné ďalebo diskriminaěné
podmienky rĺčasti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie ponrĺk alalebo technické
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v sriťažnych pokladoch alebo
oznámení o vyhlásení Yolvyzve na
predkladanie pon k

lŻ

l0 VoIde o prípady' ktoľych demonštratívny vypočet je uvedeny vyššie, ale bol
predloženy vyšší počet predloženych ponrík uchádzaěov, ktorí splnili
podmienky časti a požiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predloženych pon k sa posudzuje individuálne s ohl'adom na
predmet zákazky a v prípade reverznej s ťaźe azákaziek zadá*an ch
s vyuŽitím elektronického trhoviska sa berie do lívahy celkovy poěet
predložen ch ponlik.

- povinnosť uchádzač,a mať sk senosť v danej krajine, regi ne alebo
meste/obci alebo
-povinnosťuchádzač,adisponovaťmateriálno-technickymvybavením v
danej kľajine, regi ne alebo meste/obci alebo
- použitie kritérií na vyhodnotenie ponrík, ktoré s nezákonné a diskriminaěné
a s za|oźené na neod vodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej
preferencii určitych hospodárskych subj ektov.

predkladanie pon k, ktoré srí zaloźené
na neod vodnenej národnej, regionálnej
alebo miestnej preferencii určitych
hospodárskych subjektov
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5VoIde o prípady, kto{ch demonštratívny v počet je uveden vyššie, ale bol
predložen vyšší počet predložen ch pon k uchádzačov, ktorí splnili
podmienky časti a požiadavky na predmet zlkazky.

Vyšší poěet predloženych pon k sa posudzuje individuálne s ohl'adom na
predmet zá.kazky a v prípade ľeverznej s ťaže azálkaziek zadávan ch
s využitím elektronického trhoviska sa berie do livahy celkovy počet
predloženych ponrík.

lO 7oIde o prípady, ked'záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia
pon k z d vodu neziákonn ch ďalebo diskriminačn ch podmienok ěasti
alalebo kritérií na vyhodnotenie pon k stanoven ch v oznámení o vyhlásení
Yolv' zve na predkladanie pon k alebo v s t'ažn ch podkladoch' napr.

- určenie minimálnych požiadaviek pre zźkazku (tyka sa minimálnych
požiadaviek pľe liěely splnenia podmienok ričasti, požiadaviek na
predmet zákazky alebo kľitérií na vyhodnotenie pon k, ktoré síce
srĺvisia s predmetom zákazky, ale nie s primerané (napr.
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre ríčely splnenia
podmienok ríěasti s ohl'adom na vyšku predpokladanej hodnoty
zákazky), čím sa nezabezpeěí rovnaky prístup preuchádzačov alebo
dané požiadavky vytváraj neopodstatnené prekážky k otvorenej
hospodárskej s ťaži vo verejnom obstarávaní
podmienky ěasti boli urěené ako kritérium na vyhodnotenie pon k,

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávaj
na konkrétneho vyrobcu, v robn postup, obchodné označenie, patent,
typ, oblasť alebo miesto p vodu alebo vyroby bez možnosti
predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo
možné urěit7opísať inym sp sobom) a uvedené pochybenie sa tyka
in ch ako nadlimitn ch zákaziek

alebo miesto p vodu alebo vyroby bez možnosti predloženia ekvivalentu
(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo moŽné určiť/opísať inym
sp sobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitn ch zálkaziek.
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t6

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

využitím elektronického trhoviska
alebo v rámci dynamického
nákupného systému

l0 VoVerejny obstarávatel'postupoval V ľozpore S ustanovením $ 108 ods. 1 písm.

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

I zvo, ked' na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil
dynamicky nákupny systém.

15

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

VeĘny obstarávatel' nepostupoval podlimitn m postupom s využitím
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb,
ktoré nie sli intelektuálnej povahy, bežne dostupnych na trhu, ale na

obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo
podlimitny postup bez využitia elektronického trhoviska (tyka sa zźlkaziek,
ktoré boli vyhlásené do 1.1 I.Ż017)

57o

t4

obmedzenie možnosti použiť
subdodávatelbv

Podmienky sriťaže obmedzujli možnosť využiť subdodávatelä, ktory by
rea|izoval časť predmetl zákazky, resp. podmienky s ťaže umož ujrí využiť
kapacity subdodávatel'a iba do určitého vo zhodnoty zákazky, pričom nie je
dostatočne od vodnené, aby veĘny obstarávatel' pri zadávaní zálkazky na

uskutoěnenie stavebnych prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky
na dodanie tovaru' ktorázahŕ aaj činnosti spojené s umiestnením a montážou
vyžadoval, aby určité podstatné rílohy vykonal priamo uchádzač alebo člen
skupiny dodávatelbv

5Vo

l3

Nedostatočne
zákazky&

opísany predmet I0 Vaopis predmeÍu zákazky v sliťažn ch podkladoch je nedostatočny, nejasny,
neurčit , opísany všeobecne, resp' neobsahuje rozhoduj ce informácie pre

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

8 net ka sa postupov zadávania zákazky, ked' predmet zákazky m že byť upraven1l na základe v sledkom rokovaniďdial gu (priame rokovacię konanie, rokovacie konante

so zverejnením, sríťažn1 dial g, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upraveny sp sobom, ktor je dostatočny a doplnen opis predmetu

zźlkazky bol zverejnen pre všetk1 ch potenciálnych záujemcov a uchádzačov
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25 VaPrijímatel' (verejn obstarávatel) nezaslal v srílade s kapitolou 3.3.7.2.5.2
Systému riadenia nŠtr vyzvu na predkladanie ponrík minimálne trom
vybran m záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur,
resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávatel'ov (napr. cez
webové rozhranie).

Prijímatel' - osoba, ktoĘ veĘn obstarávatel' poskytne 50vo a menej
finaněnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutoěnenie stavebnych prárc a
poskytnutie služieb z NFP nezaslal v zvu na predkladanie ponrík minimálne
trom vybran m potenciálnym dodávatelbm v prípade zákaziek do 100000
eur' resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávatelbv (napr.
cez webové rozhranie).

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, Že v rámci prieskumu trhu pri
zál<azke s nízkou hodnotou do 30 000 eur azákazke zadávanej osobou, ktoĘ
veĘn obstarávatel'poskytne 50vo a menej finaněn ch prostriedkov z NFP v
hodnote do 100 000 euľ neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez
webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).

Finaněná oprava sa neuplat uje, ak ide o vynimoěny prípad, kedy ide o
jedinečny predmet zákazky, v d sledku čoho prijímatel' oslovil menej ako
troch potenciálnych dodávatelbv. V nimka musí byť Zo strany prijímateľa
riadne zd vodnená a Vypracovaná ešte pred vyhlás ením zítkazkv a d ka)né

Nezaslanie v zvy na predkladanie
pon k minimálne trom vybran m
záuj emcom/potenciálnym
dodávatelbm, ktorí sli oprávnení dodať
predmet z6kazky, v prípade zákazky s
nízkou hodnotou alebo zákazky
zadávanej osobou, ktorej veĘny
obstarávatel' poskytne 50vo a menej
finaněn ch prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutoěnenie stavebn ch prác a
poskytnutie služieb z NFPt7

57oVeĘny obstaĺávatel'postupoval v rozpore S ustanovením $ 108 ods. l písm.
a) ZYO, ked' zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím
elektronického tľhoviska' resp. v rozpore s $ 58 ods. l Zvo, keď na nie bežne
dostupné tovary využil dynamicky nákupny systém (pozn. bežná' dostupnosť
vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená v kladovym
stanoviskom Úvo, z uvedeného d vodu je náročnejšie pos diť otázku beźnej
dostupnosti).

Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predloženy vyšší
počet predloženych pon k uchádzaěov. Vyšší počet predloźen ch pon k sa
posudzuie individuálne s ohlädom na pľedmet zákazky.
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18

Podmienky časti alebo požiadavky na
predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli upravené po otvorení
pon lďžiadostí o ěasť

Podmienky ríčasti alebo požiadavky na
predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli vyhodnotené
V rozpore s oznámením o vyhlásení

alebo

Podmienky rĺěasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponriVžiadostí o líčasť, ěo

malo za následok prijatie ponrilďžiadostí o ěasť uchádzačovĺzźlujemcov,
ktor ch ponuky by neboli prijaté ďebo vylričenie uchádzaěov/záujemcov,
ktor ch ponuka by bola prijatá, ak by Sa postupovalo podl'a zveĘnenych
podmienok časti alebo požiadaviek na predmet zákazky.

Podmienky ličasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické
špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávaniďvyzvou na predkladanie pon k a sriťažnymi podkladmi, čo malo
za následok priiatie ponríVŽiadostí o ričasť uchádzaěov/záuiemcov, ktoľ}'ch

Ż5 7a
Vvhodnocovanĺe pon lďžiadostí o ěast'

10 %oPrijímatel' (veĄn obstarávatel') nezaslal v s lade s kapitolou 3.3.7.Ż.5.l
Systému riadenia gŠm a Metodickym pokynom cKo č. 14 v zvu na
predkladanie pon k minimálne trom vybran' mzáujemcom v prípadezákaziek
s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.

Prijímatel' - osoba, ktoĘ veĘny obstarávatel' poskytne 50vo a menej

finaněn ch prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a

poskytnutie služieb z NFP nezaslal v zvu na predkladanie ponlik minimálne
trom vybranym potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000
eur.

Finančná oprava sa neuplat uje, ak ide o vynimoěn prípad, kedy ide o
jedinečn predmet zákazky, v d sledku čoho prijímatel' oslovil menej ako
troch potenciálnych dodávatel'ov. V nimka musí byť zo Strany prijímatel'a
riadne zd vodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a d kazné
bremeno preukázania skutoěnosti, źe narelevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodávateliaznáśa prijímatel'.

bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako

l alebo 2 dodávatelia znźša prijímatel'.

\.Đ
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I0 VoPoěas hodnotenia ponrík uchádzač,ovlzáujemcov neboli dodržané kritéria na
vyhodnotenie ponrílďkriténána v ber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
s ťaźi alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kritéri| definované v oznámení o vyhlásení veĘného obstarávaniďv, zve na
predkladanie pon k alebo v sliťažn ch podkladoch, ěo malo za následok
vyhodnocovanie ponrík v rozpore s oznámením/v, zvou a s ťažnymi
podkladmi a nesprávne určenie ríspešného uchádzaěa.

Poěas hodnotenia pon k uchádzaěov/záujemcov boli uplatnené dopl uj ce
kritériá na vyhodnotenie ponríVkritéiá na v ber obmedzeného počtu
záujemcov v užšej s ťaži, ktoré neboli zveĘnené v oznámení o vyhlásení
vereiného obstarávaniďv zve na predkladanie pon k a s ťažn ch podkladoch.

Ż5 ?oPoěas hodnotenia ponlik uchádzaěovlzáujemcov neboli dodľŽané kritéria na
vyhodnotenie pon k/kritériána vyber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
s ťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kritériĐ definované v oznámení o vyhlásení veľejného obstarávaniďv, zve na
predkladanie ponrík alebo v sliťažn ch podkladoch' ěo malo za následok
vyhodnocovanie ponrik v rozpore s oznámením/v zvou a s ťažn mi
podkladmi a nesprávne určenie rĺspešného uchádzaěa.

Počas hodnotenia pon k uchádzaěovlzáujemcov boli uplatnené dopl ujrice
kritériá na vyhodnotenie pon k/kriténá na vyber obmedzeného počtu
záujemcov v užšej s ťaži, ktoré neboli zveĘnené v oznámení o vyhlásení
veĘ ného obstarávaniďv zv e na predkladanie ponrík a s ť aźn ch podkladoch.

Finančná oprava 25 vo sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostaĘ mali
diskriminačny charakter za|oten' na národnej, regionálnej alebo miestnej
preferencii určit ch hospodrárskych subjektov.

Vyhodnocovanie pon k uchádzačov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
pon k/kritériami na v ber
obmedzeného poětu záujemcov v uŽšej
s ťaźi a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zveĘnené v oznámení o
vyhlásení veĘ ného obstarávaniďv zv e
na predkladanie ponk a sťažnych
podkladoch

Vyhodnocovanie ponrik uchádzačov na
základe dopl ujlicich kritérií na
vyhodnotenie ponrilďkľitérií na v ber
obmedzeného poětu záujemcov v užšej
sriťaži, ktoré neboli zveľejnené
v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávaniďv zve na predkladanie
ponrik a srĺťažnych podkladoch

alebo

t9

ponuky by neboli prijaté alebo vylríěenie uchádzačov/záujemcov, ktor1ch
ponuka by bola pnjatá, ak by sa postupovalo podlä zverejnen ch podmienok
ričasti alebo poŽiadaviek na predmet zákazky.

veĘného obstarávaniďv zvou na
predkladanie ponlik a sriťažn mi
podkladmi
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Ż5 voVeĘ ny obstaráVate l' umožní uchádzaěov il záujemc ovi modifikovať (zmeniť)
jeho ponuku lźiadosť o tĺěasť počas hodnotenia pon lďžiadosti o časť, čo má
za následok prijatie ponuky/žiadosti o ěasť tohto uchádzaěalzáujemcu'

Vo veĘnej s ťaži alebo užšej s ťaži verejny obstarávatel' rokuje
suchádzačmilz ljemcami poěas hodnotiacej fázy, ěo vedie k podstatnej
modifikácii (zmene) p vodnych podmienok uvedenych v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávaniďv, zve na pľedkladanie ponlik alebo
v srĺt'ažn ch podkladoch.

Rokovanie v priebehu s ťaže alebo
modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia pon k

2Ż

25 VaDokumentácia k postupu zadá.ľania zákazky je nedostatočná na pos denie, či
ponuky/žiadosti o ěasťboli správne vyhodnotené, čoje v rozpore s princípom
transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia pon k neexistuje alebo proces
tykaj ci Sa konkrétneho pridelbvania bodov pre každrĺ ponuku je
nejasn /nedostatočn z hl'adiska transpaľentnosti alebo neexistuje.

100 VoVeĘny obstarávatel' opakovane v určenej lehote nepredložil kompletn
dokumentáciu k postupu zadávania zálkazky, na zák|ade čoho nie je možné
overiť dodržiavanie pravidiel a postupov veĘného obstarávania.

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu
zákazky alebo chybaj ríc a doku me ntácia
alebojej ěasť

Ż1

finančná oprava m že byť
zníźená na l0 7o a|ebo
5 vo v závislosti od
závaźnosti porušenia.

25 VoNapr. nepožiadanie uchádzaěa/ záujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujricich splnenie podmienok časti, ak z predloźen ch dokladov
nemožno posridiť ich platnosť alebo splnenie podmienky ričasti.

Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zĘmé splnenie
požiadaviek na predmet zálkazky alebo nepožiadanie uchádzač,a o vysvetlenie
mimoriadne nízkej ponuky.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektor m
záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o vysledku vyhodnotenia ponrik niektor m záujemcom,
ktorí boli vyhodnotení ako nerispešní.

Nedodržiav anie zásady transparentnosti
ďalebo rovnakého zaobcháłdzania poěas
postupu zadá.ľania zákazky (tento typ
porušenia je možné uplatniť iba
v prípade, ak identifikované zistenia nie
je možné ani na základe anal gie a
proporcionality priradiť k inym typom
porušenia podlä tejto prílohy č. 1)

Ż0

\J
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Ż6
Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného
obstarávatel'ďprijímatel'a a ríspešnym uchádzačom' v rámci ktorého neboli
priiaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.

Konflikt záujmov s vplyvom
vysledok verej ného obstaľávania9

na 100 ?a

Ż5

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka Vo
vzťahu k tovaru, stavebnym prácam alebo službe a verejny obstarávatel'pred
vyl čením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzaěa o vysvetlenie
t kaj ce sa tej časti ponuky' ktoré sri pre jej cenu podstatné alebo ak veĄny
obstarávatel' vyltiči ponuku uchádzaěa, ktor na zá1r.lade vysvetlenia
mimoriadne nízkej ponuky dostatoěne od vodnil nízku lirove cien alebo
nákladov.

Neod vodnené odmietnutie
mimoriadne nízkej ponuky

25 7a

V rámci rokovacieho konania so
zveĘnením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok
uvedenych voznámení ovyhlásení
veĘného obstarávania alebo
v sliťažn ch podkladoch

Ż4

25 VoV rokovacom konaní so zveĘnením p vodné podmienky zákazky boli
podstatnym sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na vyhlásenie novej
zátkazky alal'ebo Zmenou podmienok zákazka prestala spl ať podmienky
od vod ujríce použitie rokovacieho konania so zveĘnením.

Prípravné trhové konzultácie alebo
predbežného zapojenia záujemcov
alebo uchádzačov, pri ktorych došlo
k narušeniu hospodrárskej s ťaže

Ż3

Ż5 voVeĘny obstarávatel' pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil
prípravné trhové konzultácie za ličelom jeho prípravy a informovania
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania,
pričom na tento ríčel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislych
odborníkov, nezávislych inštit cií alebo od ěastníkov trhu, ktoni možno
použiť pri plánovaní alebo realizác1i postupu veĘného obstarávania, avšak pri
vedení prípľavnych trhov ch konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej
sĹlťaźe a porušeniu princípu nediskriminácie atransparentnosti, nakolko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa riěasťou daného záujemcu alebo
uchádzaěa nenaru ši la hospodárska s ť aź..

V rámci zadávania koncesie veĘny obstarávateľ umožní
uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zźkazky, kritériá na
vyhodnotenie pon k alebo iné podmienky zadávaniakoncesie, na základe ěoho
je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.
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Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majrí povinnosť
zapisovať Sa do registra partnerov
veĘného sektora a nie sli zapísaní v
registri partnerov verejného sektora
alebo ktorych subdodávatelia, ktorí
majli povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov veĘného sektora a nie s

zapísaní v registri paľtnerov verejného
sektora

Verejny obstarávatel' porušil ustanovenie $ l l Zvo'
koncesn zmluvu alebo rámcov dohodu s uchádzaěom alebo uchádzačmi,
ktorí maj povinnosť zapisovať sa do registra partnerov veĘného sektoralo) a

nie sri zapísaní v registri partnerov verejného sektora'

Uvedené sa t ka aj zákaziek realizovan ch osobami, ktor m verejn

obstarávatel' poskytne 5Ovo a menej finančnych prostriedkov na dodanie

tovaru, uskutočnenie stavebn ch pľác a poskytnutie služieb z NFP'

V pľípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, pľijímatel'

vyzve lispešného uchárdzaěanazápis do registra partnerov verejného sektora.

Finaněná oprava sa uplat uje iba v prípade, ak spešn' uchádzač nie je

v dodatočne určenej primeranej lehote zapísan' v registri partnerov verejqého

nako l'lĺo uzav r e| zmluvu,

sektora.

Ż5 7a

Ide o prípady, ak okrem ěastníkov kartelovej dohody predložil
postupu zadźtvania zálkazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktory nie je

ríčastnftom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ríěastník kartelovej

dohody sa stal lispešnym uchádzaěom . Zárove musí byť splnená podmienka,

že častníkom kartelovej dohody nie je veĄny obstarávateľ alebo osoba

vy kon ávaj ric a ko ntľolu po stu pu zadáv ania zárkazky .

ponuku do I0 7a

Ide o prípady, ak iba ríčastníci kartelovej
zadźlľania zźtkazky, ktory je predmetom

dohody predložia ponuku do postupu
kontroly. Zárove musí byť splnená

podmienka, že ěastnftpm kartelovej dohody nie je veĘny obstarávatel'alebo
o s ob a vykon ávaj ric a ko ntro l u po Stupu zadáv ania zátkazky .

25 7o

Ż7

Dohoda obmedzuj ca s ťaź potvrdená
Protimonopolnym riradom SR alebo
sridom

Rozhodnutie Úvo, podl'a ktorého mal
prijímatel'postupovať podlä $ 40 ods. 6
písm. g) ZVo

alebo

Ide o prípady, ak bol častníkom dohody obmedzujricej sriťaž (

,,kartelová dohoda") aj verejny obstarávatel' alebo osoba vykonávajlica
kontrolu postupu zadávania zákazky a ličastník kartelovej dohody sa stal

spešn m uchádzačom.

ďalej len 1OO Vo

lo zákon ě.315/2016Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektoľ ch zákonov

\J Y
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25 Vo zceny zmluvy
a hodnota dodatoěn ch
v davkov vychádzajlicich
zo zmien zmluvy.

Po uzavretí zmluvy boli doplnenélzmenené podstatné náležitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajrice sa povahy a rozsahu prác, lehoty na rea|izáciu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a špecifikácie materiálov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vždy postidiť od prípadu k prípadu, ěi sa danom prípade
ide o ,,podstatn " zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravená v $ 18 ods. 2 ZYo a v Metodickom pokyne
cKo č. 12 (kapitola 8) v prípade zátkaziek, na ktoré sa nevzťahuje p sobnosť
zvo.

Ide aj o prípady, ked' uzavretá zmfuva, rámcová dohoda alebo koncesná
zmluva je v rozpore so sriťažnymi podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou spešn m uchádzačom alebo uchádzaémi
a prtpady, keď bol zníźen rozsah zákazky.

Zárovet ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podl'a $ 18 ods. 1 písm. a) apísm.
d)Zvo, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne cKo ě' 12 (kapitola
8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje p sobnosť ZVo.

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

Ż9

Realĺzácia zátkazky

t0 ?oVeĘn obstarávatel'porušil ustanovenie $ l 1 ZVo, nakol'ko uzavrel zmluvu,
koncesn zm]uvu alebo rámcovli dohodu s uchádzaěom alebo uchádzačmi,
ktorych subdodávatelia, ktorí majrĺ povinnosť zapisovať sa do registra
paľtnerov veĘného sektora a nie s zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.

Uvedené sa t ka aj zálkaziek realizovan ch osobami, ktorym verejny
obstarávatel' poskytne 50vo a menej finaněn ch prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a poskytnutie sluŽieb z NFP.

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímatel'
vyzve subdodávatel'a spešného uchádzača na zápis do registra partnerov
verejného sektora. Finančná oprava sa uplat uje iba v pľípade, ak subdodávatel'
spešného uchádzač,a (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej

lehote zapísanÝ v registri partnerov vereiného sektora.
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25 %o z ceny zmluvy
a 100 Vo hodnoty
dodatočnych vydavkov
vychádzaj cich zo zmien
zmluvy.

Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podl'a $ 18
ods. l písm. b) ZVo alebo podl'a $ 18 ods. 1 písm. c) ZYo ďalebo jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k nav1ŕšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50
vo zhodnoty p vodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finaněná oprava sa v prípade zákaziekrea|izovan'ch podlä ZVo neuplat uje,
ak
a) ak hodnota všetk ch zmien je nižšia ako finaněn limit pre nadlimitn

zákazku a zárovel je nižšia ako
b) 15 7o hodnoty p vodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zálkazku

na uskutoěnenie stavebnych prác,
c) l0 ?ohodnoty p vodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazkl,l

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo
d) 10 7o hodnoty p vodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
Zmenou sa záľove nesmie meniť charakter zmluvy, ľámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

opakované zmeny zmluvy nie je moŽné vykonať s cielbm vyhnriť sa použitiu
postupov podľa ZVo.

G-
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