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DoDATox č. l
K ZMLUVE o POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANčNÉHo PRÍSPEVKU

čÍslo ZMLUvY : oPKZP-Po 1 -S C 1 1 1' -2016 -11' t 1'5

(ďalej len rrDodatok")
NÁZov PRoJEKTU:

Zefektívnenĺe zbeľu BRo a DSo v okľese Malacky

rÓn ITMS:

3100118483

uzavľetý podľa g 269 ods. 2 zótkona č). 5I3|I99I Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podľa g Ż5 zákona č:. Ż92l20I4 Z. z. o pľíspevku poskýovanom z euľópskych
štruktuľálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa $ 20 ods. 2 zákona č), 523lŻ004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách
veĘnej správy a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov (ďalej
len ,,zákon o ľozpočtových pravidlách") medzi:

1. ZMLUVNÉ sľnłľy
1. 1. Poskytovatel':

názov : Minĺsteľstvo žĺvotného pľostľedĺa Slovenskej ľepublĺky

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

Slovenská ľepublika

IČo : 42 181 810

DIČ : 20Ż3106679

konajúci : Ing.Lászlő Sólymos, ministeľ

v zastúpení

IČo

DIČ

konajúci : Ing. Matej ovčiarka, generálny riaditeľ



na zálklaďe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho

oľgánu sprostľedkovateľským oľgánom č,.22l20I5/5.I zo dňa 13. aprí|a}oIĺ v platnom
znení

poštová adresa: Slovenská agentúľa Životného pľostredia

Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2

84I04 Bľatislava

(ďalej len,,Poskytovatel"')

r.2 Pľijímatel':

názov

sídlo

zapísaný v

konajúci

lČo
DIČ

: TEKOS' spol. s ľ.o.

: Paľtizánska I089l2,901 01 Malacky

Slovenská republika

: obchodnom registri okľesného súdu Bratislava I, oddiel: Sľo,

Vložka č.: I3I09|B

: Ing. Juľaj Schwarz, konatel'

:34 III 83Ż

:2020357878

{

(ďalej len ,,Pľĺjímatel"' a spolu s ,,Poskytovateloom" aj ako ,,Zm|uvné stľany")

2, PREDMETDODATKU
2.I. Zmluvné stľany sa vzmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6'2 písm. a) a6.I3

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. oPKZP-Pol-sClII-20L6-
II|I5 v platnom znenÍ (ďalej len ,,Zmluva o poslqltnutí NFP") z dôvodu akua|izácie
zmluvy a Pľílohy č. 4 Zmluvy o posĘtnutí NFP Finančné opľavy za poľušenie pľavidiel
a postupov obstarávania za (lč,elom ich zosúladenia s platným znením Systému ľiadenia
EŚIF, verzie 6 a z dôvodu doplnenia časti 7.Iné údaje na úľovni projektu Prílohy č. 2
Zmluvy o poskytnutí NFP Pľedmet podpory NFP dohodli na zmene Zľnluvy o posĘtnutí
.lŕFP nasledovne:

2.I.l V úvode zmluvy sa text so znením:

,,TÁTo ZMLUVA o PISKYTNUTÍ NENÁvRATNEHI FINANČNEHI
PRÍSPEVK(J je uzavretá podľa s 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, podľa S 25 zĺikona č. 292/20]4 Z. z. o
príspevku poslcytovanom 7 európslqlch štrukturálnych a investičnýchfondov a o
Zmene a doplnení niektorých zókonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa $

ĺ
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2.1.2

20 ods. 2 zókona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlóch verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

,,zdkon o rozpočtových pravidlóch" ) medzi..."

mení a znie nasledovne:

,,TÁTo ZMLUVA o PISKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHI FINANČNÉHI
PRÍSPEVKU je uzavretó, podľa s 269 ods.2 zá'kona č. 513/1991 Zb. obchodný
zá'konník v znení neskorších predpisov, podľa S 25 zókona č. 292/20]4 Z. z. o
príspevku poslcytovanom z európslqch štrukturólnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektoých zókonov v znení neskorších predpisov a podľa $ 20
ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlóch verejnej spróvy a o
zmene a doplnení niektorých zdkonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zá'kon o roxpočtových pravidlóch" ) medzi..."

Pôvodný č1. 1 ÚvoDNÉ USTANOVENIA ods. I'2 zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,Zmluvou o posl<ytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení
neskorších zmien a doplnení, ktord bola uzatvorenó medzi Prijímateľom a
PosĘtovateľom podľa próvnych predpisov uvedených v zdhlaví označenia
zmluvy na základe vydaného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP podľa $ t9 ods. 8
zákona o príspevku z EŠIp. Pre úplnost' sa uvódza, že ak sa v texte uvádza
,,zmluva" s malým začiatočným písmenom ,,z", myslí sa tým táto zmluva bez jej
príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh 7mluvy,
kedy sa používa slovné spojenie ,,prílohy Zmluvy o posĺ<ytnutí NFP", čo výlučne
pre tento prípad zahŕňa aj modifikĺźciu obsahu pojmov podľa ods. ].] tohto
článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria
neoddelitelhú súčasť Zmluvy o poslcytnutí NFP."

ry

ś2

2.1,.3 Pôvodný čl. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA ods. 1.3 písm. b) a c) zmluvysamení
a znie nasledovne:

,,(b) pojmy uvedené s velkým začiatočným písmenom majú ten isrý význam v
celej Zmluve o poslqtnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade,
ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijti s
malýmzačiatočnýmpísmenom, ak je zkontextunepochybné, že ide o definovaný
pojem;

(c) slovd uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajĺi aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fuzické aj próvnické osoby a naopak;"

2.L4 Pôvodný čl. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA ods. L4 zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,V nadvciznosti na ustanovenie S 273 obchodného ző.konníka súčast'ou zmluvy
sti Všeobecné zmluvné podmienlcy, v ktorých sa bližšie upravujti próva,
povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poslqtovaní NFP,
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monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie
sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otdzlcy, ako aj ďalšie otózlcy, ktoré medzi
Zmĺuvnými stranami môžu vzniknút' pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o
poslcytnutí NFP. Akókoľvek povinnost' vyplývajúca pre ktortikolvek Zmluvntí
strantl zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako závciznó, ako keby bola
obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a
vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednost' úprava obsiahnutó v
tejto zmluve."

2.I'5 Pôvodný čl' 2 PREDMET A ÚČnl ZMILUYY ods. 2'3 zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,Poslcytovateľ sa lavĺ)zuje, že na zóklade Zmluvy o poslqtnutí NFP posĘtne
NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto člónku na Realizáciu
aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poslcytnutí
NFP, v súlade so Schválenou žiadost'ou o NFP, v súlade so Systémom riadenia
ĺŠIF, Systémomfinančného riadenia, v sűIade so všetbými dokumentmi, naktoré
Zmluva o poslcytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych
dokumentov a v súlade s platnými a ĺičinnými všeobecne zóvciznými právnymi
predpismi SR a prdvnymi aktmi EÚ."

2.L6 Pôvodný čl' 2 PREDMET A ÚČBI- ZMLUVY ođs. 2.4 zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,Prijímateľ sa zavĺizuje prijat' poskytnufý NFP, použiť ho v súlade s
podmienkami Stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v stílade s jej účelom a
podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v stílade so Schválenou
žiadost'ou o NFP a súčasne sa zavĺizuje realizovat'všetlq Aktivity Projektu tak,
aby bol dosiahnurý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované
Riądne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizócie hlavných aktivít
Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizócia hlavných aktivít
Projektu v čldnku ] ods. 3 VZP' Na preukózanie plnenia cieľa Projektu podľa
odseku 2.2 tohto člónku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečit'
udelenie všetĘch potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých
Meratelhých ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie
súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku s(1 rozumie napríklad súhląs s
poslqtovaním údajov z informačného systému tretej osoby."

2.I.1 Pôvodný čl. 2 PREDMET A ÚČBI- ZI/rLIJVY ods' 2.6 zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,NľP poslqmurý v zmysle Zmluvy o poslqtnutí NFP je tvorený prostriedkami
EU a štátneho rozpočtu,SR, y dôsledku čoho musia byt'finančné prostriedlq
tvoriace NF P vynaložené :

a) v sĺílade so zósadou riadneho finančného hospodórenia v zmysle čl. 30
nariadenia 966/2012,

b) hospodtirne, efektívne, účinne a účelne,

c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými
prostriedkami vyplývajúcimi z S 19 zákona o rozpočtových pravidlách,

e

e
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Poslcytovateľ je oprávnený prijat' osobitné pravidló a postupy na preverovanie
splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzt'ahu k výdavkom v

rdmci Projektu a včlenit' ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ
vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poslqtnutí NFP
(napríktad v súvislosti s konirolou Ýerejného obstardvania, s kontrolou Žiadosti
o platbu vykonóvanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej
kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu' Ak Prijímateľ poruší
zósadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrótiť NFP
alebo jeho čast'v súIade s čl. 10 vZP'"

2'I.8 Pôvodný čl. 3 VÝDAVKY PRoJEKTU A NFP ods. 3.2 zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,Maximdlna výška NFP uvedend v ods. 3.l písm. c) tohto člónku zmluvy nesmie
byť prekročenó' Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technicbých dôvodov na
strane Poslqtovateľa, v dôsledku ktoľých môže byt' odchýlka vo výške NFP
maximálne 0,0] 7o z maximálnej výšlcy NFP uvedenej v ods. 3.1 písm. c) tohto

článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti
oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradend Prijímateľovi, zd'visí od
výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných
próc a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšĘ
jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných
podmienok uvedených v Zmluve o posĘtnutí NFP vrátane podmienok
oprdvnenosti výdavkov podľa článku ]4 vZP."

2.I.9 Pôvodný čl. 3 VÝDAVKY PRoJEKTU A NFP ods. 3.3 písm. e) zmluvy sa mení
a znie nasledovne:

,,e) schvóleným operačným pro7ramom Kvalita životného prostredia,
príslušnou schémou pomoci, ak sa v rómci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej
príIohami, vrĺitane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP,
ak boli tieto podklady Zverejnené,"

z.Lrc Pôvodný čl. 3 VÝDAVKY PRoJEKTU A NFP ods. 3.4 zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,Prijímateľ sa zavĺizuje použiť NFP výlučne na úhradu oprávnených výdavkov
na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o
posl<ytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených
v písm. b) až Í) ods. 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schvólenej žiadosti o
NFP."

z.tJI Pôvodný čl. 4 KoMUNIKÁCIA ZMLUVNÝcH sľnÁN A DoRUČovłNm
ods. 4.I zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomnó komunikdcia súvisiaca so Zmluvou
o posl<ytnutí NFP si pre svoju závciznosť vyžaduje písomnĺiformlł' v rómci ktorej
sĺi Zmluvné str(my povinné uvá'dzat'ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa
čtónku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa zavĺizujú, že budti pre vzájomnú

I
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písomnú komunikáciu v listinnej podobe používat' poštové adresy uvedené v
-záhlaví 

Zmluvy o posĘtnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy

spôsobom v súlade s člónkom 6 zmluvy' Zmluvné Strany sa dohodli, že písomnó

for-o komunikácie Sa bude uskutočňovať najmĺi v listinnej podobe

prostredníctvom doporučeného doručovania zósielok alebo obyčajného

doručovania poštou."

Ż].IŻ Pôvodný čl. 4 KoMUNIKÁCIA ZMLUVNÝcH srnÁN A DoRUČovłľrB
ods. 4'2 zmluvy sa mení a znie nasledovne:

,,Zmluvnlź Strany sa ďalej zavcizujú používat' ako podporný spôsob k písomnej

komunikácii v listinnej podobe súčasne aj elektronickú komunikóciu
prostredníctvom ITMS20]4+, ak Poskytovateľ neoznámi Prijímateľovi, že

komunikócia medzi Zmluvnými stranami rýkajúca sa Projektu a iných zdležitostí
slivisiacich So Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prioritne v

elektronickej forme prostredníctvom ITMS2}14+. Prijímateľ sűhlasí s rým, aby

po splnení všettcých technicĘch podmienok pre zavedenie elektronickej-kominikácie 
prostredníctvom ITMS2}14+ ako preferovaného spôsobu

komunikócie Zmluvných stľón Poslqtovateľ vydal usmernenie rýkajúce sa
komunikócie, ktoré bude pre Zmluvné strany zóvĺjzné."

Ż.LI3 Pôvodný čl' 4 KoMUNIKÁCIA ZMLUVNÝcH sľnÁN A DoRUČovłNm
ods. 4.3 zmluvy sa mení a znię nasledovne:

,,Poslqltovateľ môže určit', že bežnó vzdjomnó komunikócia Zmluvných strón

stivisiaca so Zmluvou o poslqtnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu

a zóroveňmôže určit'aj podmienlq takejto komunikácie. Aj v rómci rýchtoforiem
komunikácie je Prijímateľ povinný uvódzať ITMS kód Projektu a náZov Projektu
podľa článku 2 ods. 2'1 zmluvy. Zmluvné Strany si zároveň dohodli ako

mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe

doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie

Posl<ytovateľovi je možné výlučne v ĺiradných hodinách podateľne

P o slcyt ov ate ľa zv e r ej n ený ch v e r ej ne p rí s t upným s p ô s ob om, "

2.r.r4 Pôvodný č1. 4 KoMUNIKÁCIA ZMLUVNÝcH sľnÁN A DoRUČovłNĺa
ods. 4.4 zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,oznámenie, výzva, žiadost' alebo iný dokument (ďalej ako ,,písomnosť")

zasielaný druhej Zmluvnej Strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa

Zmluvy o poslqtnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej spróvy z

kontroly/nóvrhu správy zkontroly podľa čIónku ]2 ods' 2 vZP, sa považuje pre

účety Zmluvy o poslcytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej

Zmluvnej Strany na adrese uvedenej v zdhlaví Zmluvy o poslcytnutí NFP, a to aj

v prípade, ak adresát písomnost'neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti

sa považuje deň, kedy došlo k:

a) uplynutiu útožnej (odbernej) tehoĘ písomnosti zasielanej poštou dľuhou

Zmluvnou stranoLt,

b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziat' písomnost'

doručovanú poštou alebo osobným doručením,

t

)
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2.r.15

Ż.I.16

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrótenia zásiellcy spcit' (bez
ohľadu na prípadnú poznómku ,,adresót nezná'my")."

Pôvodný čl' 4 KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE
ods. 4.5 zmluvy sa mení a znie nasledovne:

,,Ndvrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle člĺźnku ]2
ods. 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely
Zmluvy o poslcytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak
došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu
čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre
účely Zmluvy o poslcytnutí NFP za doručené uplynutím troch kalendárnych dní
od neúspešného doručenia nóvrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu spróvy z
kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností
upravenými v Š 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku
čoho sa Zmluvné Strany sa výslovne dohodli, že akje návrh čiastkovej spróvy z
kontroly/nóvrh spróvy z kontroly doručovaný doporučenou zó.sielkou s
doručenkou, úložná (odbernd) lehota je 3 kalendárne dni."

Pôvodný čl. 4 KoMUNIKÁCIA ZMLUVNÝcH sľnÁN ł DoRUČOVANIE
ods. 4.6 zmluvy sa mení a znie nasledovne:

,,Zásiellq doručované prostredníctvom e-mailu budti považované za doručené
momentom, kedy bude elektronickd správa k dispozícii, prístupnĺi na e-mailovom
serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej Strany, ktorá je
adresótom, teda momentom, kedy Zmluvnej Strane, ktorá je odosielateľom príde
potvrdenie o úspešnom doručení zĺisiellq; ak nie je objektívne z technicĺqch
dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zósiellq,
ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné Strany výslovne súhlasia s rým, že
zásielka doručovaná elektroniclq bude považovaná za doručenú momentom
odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak tdto Zmluvná strana
nedostala automatickli informdciu o nedoručení elektronickej spróvy. Za účelom
realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné Strany sa zavĺizujú:

a) vzójomne si písomne ozndmiť svoje emailové adresy, ktoré budĺi v rómci tejto

formy komunikácie závĺizne používať, a ich aktualizóciu, pričomnesplnenie tejto
povinnosti bude zat'ažovať tú Zmluvnú stranu, ktoró ozndmenie aktuálnych
údajov nevykonala aj v tom xmysle, že zásielka doručená na neaktuólnu e-
mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Znxluvy o poslqtnutí NFP za
riadne doručerui,

b) vzójomne si písomne oznómit'všetlq údaje, ktoré budú potrebné pre tento
spôsob doručovania,

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
splňať všetky parametre pre splnenie požiadavlq týkajúcej sa potvrdenia
doručenia elektronickej správy, vrótane pripojených dokumentov; ak to nie je
objektívne možné z technicĘch dôvodov, Zmluvnó Strana, ktorá má tento
technický problém, jeho existenciu ozndmi druhej Zmluvnej Strane, v dôsledku
čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená
za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6."

)
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z.Lfl Pôvodný čl. 5 OSOBITNÉ DOJEDNANIA ods. 5'2 zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,Zmluvné Strany sa dohodli, že Poslqtovateľ nebude povinný poslcytovat'plnenie
podľa Zmluvy o posĘtnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže
spôsobom požadovaným PosĘtovateľom, splnenie všetbých nasledovných
skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávlcy (aj budúcej) Poslcytovateľa voči
Prijímateľovi, ktoró by mu mohla vzniknút' zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde
hodnota zabezpečenia bude spĺňat'podmienĺcy uvedené v článku ]3 ods. 1 vZP'
Zabezpečenie sa vykond využitím niektorého zo zabezpečovacích inštittítov
podľa slovenského próvneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovat',
prednostne vo forme záložného próva v prospech Poslqtovateľa za splnenia
podmienok uvedených v čIónku 13 ods. ]a VZP alebo iným.vhodným
zabezpečovacím prostriedkom. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré splňa všetlcy
podmienlcy uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienlcy analogicky aplikovateľné
na ponúknuté zabezpečenie v zmysle člónku ]3 ods. ] vZP, môže Poskytovateľ
odmietnut'. Poslqtovatel' je opróvnený realizovat' svoje próvo odmietnuť
ponĺikané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitlit alebo predmet
zabezpečenia, o ktorom predým Poskytovateľ vyhldsil, že ho nebude akceptovat',
alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej
alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovat' a Poslcytovateľ tento dôvod
oznámi Prijímateľovi.

b) Zrealizovanie Vo podľa zákona o Vo alebo obstardvania tovarov, služieb a
stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v
Próvnych dokumentoch v prípadoch, ak Sa na obstaróvanie tovarov, služieb a
stavebných prdc nevzt'ahuje zdkon o Vo, pričom Prijímateľ vyslovene sűhlasí s
ĺým, že bude postupovat' spôsobom stanoveným zá'konom o vo, inými
uplatniteľnými prdvnymi predpismi SR/próvnymi aktmi EU a Právnymi
dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydat' PosĘtovateľ.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku nadobĺidaného alebo obstaraného
alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je
zahrnuľý v Žiądosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zó'lohom v zmysle
platného zá'ložného próva v prospech Poslqtovateľa, a to za podmienok a
spôsobom stanoveným v článku ]3 ods. 2 vZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo

Výzve alebo v inom Próvnom dokumente, ie poistenie sa nevyžaduje.

d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na
zrealizovanie Projektu minimdlne vo výške spolufinancovania opľávnených
výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa
podmienok stanovených Poslcytovatel'om v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo
po schvólení ŽoNFP v Próvnych dokumentoch; uvedenó podmienka sa v prípade
Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgónmi, preukazuje rým, že výdavl<y

podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa ną aktuálne rozpočtové
obdobie a v nóvrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak taĘto
návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľnýchprávnychpredpisov
a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo Strany
zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ
nap oj ený finančnými v zt'ahmi.

Ů
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e) Preukózanie výšky zostatku pohľadávĘ Financujlicej banlcy vzt'ahujúcej sa k
rovnakému zd'lohu pre Poslqtovateľa a Financujúcu banku podľa čl. 13 ods. l
písm. h) bod ii' VZP aktuólneho k predloženiu žiadosti o platbu (posĘtnutie
p r e ffi nan c ov ani a, p o s lcy tnut i e zól o ho v ej p l atby, r efundó c i a ). "

Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.I zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámit' Poslqtovateľovi všetky zmeny
alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poslqtnutí
NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2

zmluvy vo vzt'ahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Súčasne
je Poslqtovateľ oprávnený požadovat' od Prijímateľa poslqtnutie vysvetlení,

informócií, Dokumentácie alebo iného druhu stičinnosti, ktoré odôvodnene
považuje za. potrebné pre preskúmanie akejkoľvek zóležitosti slivisiacej s

Projektom, ak mó vplyv na oprávnené výdavĺcy Projektu, Reaĺizáciu aktivít
Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu'"

Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.2 zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o

poslqtnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnost' a efektívnost' zmenového
procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnost', že Zmluva o posĘtnutí NFP je
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a zókona č.211/2000 Z' z. o
slobodnom prístupe k informócióm a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov (ďalej ako ,,zá,kon o slobodnom prístupe k
informóciám"), pričom zmena Zmluvy o poslqttnutí NFP zahŕňa aj zmenu

Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poslcytnutí NFP:

a1Zmena zmluvy a iei príloh (s výnimkou VZP) z d.ôvodu ich aktualizácie a

zosúIadenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných

nariadení, Nariad.eni k.jednottivým EŠIF, próvnych predpisov SR a právnych
aktov EÚ, Systému riadenia nŠrc a Systémufinančného riadenia sa vykonó vo

forme písomného a očíslovaného dodatkukZmluve o posl<ytnutí NFP' V prípade,

ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo próvnych aktov EU
dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poslcytnutí NFP do rozporu s Právnymi
predpismi SR alebo próvnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadat'a postupuje

sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.

b) Zmena VZP z. dôvodu ich a zosúladenia s platným znením
v š e ob e cného nariadenia,
EŠIF, právnych predpiso
Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom

z uvedených dokumentov, ak Sa zmena rýka výslovného textu VZP (nielen odkazu

na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme
písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo
oznómením Poslcytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektroniclq, spolu s

odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrdlnom
registri zmlúv. Doručením oznómenia dochódza k zmene Zmluvy o poskytnutí

NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizócie podľa tohto písm. b).

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch rýkajúcich sa Zmluvných strán
(obchodné meno/názov, sídlo, štatutórny orgán, zmena v kontaktných údajoch,

Implementačný ch nariadení, N ariadení k j ednotlivým
u śR o próvnych aktov EÚ, Systému riadenia nŠrc a

)
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zmena čísla tičtĺł určeného na úhradu NFP alebo inó zmena, ktoró mó vo vzt'ahu

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

Poslcytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne závcizného próvneho

predpisu, nie je zmenoL,t, ktorá pre svoju platnost' vyžaduje zmenu Zmluvy o
-poslqtnutí 

NFP. To znamená, že takúto zmenu oznómi jedna Zmluvnó strana

druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnuým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do

Zmtuiy o poslqtnutí NFP pri najbtižšom písomnom dodatku. Súčasťou

oznómenia sú doktady, z ktorých zmena vyplýva, najmci výpis z obchodného

registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímatel'a, odkaz na príslušný
právny predpis a podobne.

d) V prípade menei významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto

čtónku 7mluvy, alebo ich Poslqtovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Próvnych

dokumentov ýkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne

oznámiť PosĘtovateľovi spôsobom dohodnuľým v čl. 4 umluvy, že nastala takőto

zmena, avšak nrc Ie Do nožiadat' o z.men u 7,mluw o NFP na

formulóri, ktorý pre ĺento účel vydal Poslqtovateľ a ktorý sa využije pre

významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil PosĘtovateľovi podl'a tohto

píśm. d) ako menej významnti zmenLł, nie je podľa odôvodneného stanoviska

PosĘtovateľa menej významnou zmenoLł, alebo ju Poslcytovateľ nemôže

akceptovat'z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený

neaiceptovat' oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko

Prijímáteľovi ozndmi. Ak PosĘtovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa
podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovat' pri Zmene_Zmluvy 

o poslqtnutí NFP iba podl'a písm. e) tohto odseku, ak z oznómenia

Posl<ytovateľa nevyplýva, že ide o zmenlt, pri ktorej sa podl'a Poskytovateľa mó

postupovat' podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak

Poslqłtovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a mó za to, že ide o umenu, pri
ktorej sa má postupovať inak, je Poslcytovateľ oprávnený zmenu posúdit'ako iný

d'ruh zmeny, resp. ako Podstatnĺi zmenu Projektu, a ďalej postupovat' podl'a

príslušného člónku zmluvy a podľa Príručlq pľe Prijímatel'a. V ostatných

prípadoch Poslqtovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania

formou oznómenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím

dochódza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o posĘtnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri
najbtižšom písomnom dodatku k Zmluve o posĘtnutí NFP. Menej významnou

zmenou rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemó vplyv na

znenie ustanovení Zmluvy o poslqtnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu

Projektu sa vzťahujű ustanovenia rýkajúce sa akceptdcie takejto zmeny podľa

tohio písmena d), pričom v prípade akceptócie takejto zmeny sa dodatok k

Zmluve o poslqtnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmĺi:

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných akĺivít Projektu

maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o

poslqtnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentdcie vo vzťahu k

Projektu, ktord nemá vpl}lv na rozpočet Projektu' cieľovú hodnotu

Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia

F!

Ü
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príSpevku (napríklad zmena výkresovej dokumentócie, zmena techniclcych
správ, zmencł štúdií a podobne),

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

kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, Za
p odmienlql nep rekroč enia C elkových op rávnený ch výdavkov P roj ektu. Táto
odchýlka nesmie mat'za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné
aktivity projektu,

(iv) odchýIl<y v rozpočte Projektu ľýkajúce sa oprávnených výdavkov výlučne
v prípade, ak ide o zníženie výšl{y opróvnených výdavkov ą takéto zníženie
nemó vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v člónku 2 ods. 2.2
tejto zmluvy,

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateĺhého ukazovateľa
Projektu o 5%o alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateĺhého ukazovateľa
Projektu, ktord bola schváIend v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom
postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak PosĘtovateľ stanoví v
Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnost' Prijímateľa aj vo vzťahu k
takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plnit'
s p ô s ob om vy p lýv aj úc im z P róvne ho dokument u P o s Ę t ov at e ľa.

e) Iné zmeny Zmluvy o poslqtnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a
Í) tohto odseku, sti významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako
,,významnejšie 7meny" ), a tieto je možné vykonat' len na základe vzdjomnej
dohody oboch Zmluvných strdn vo forme písomného a vzostupne očíslovaného
dodatku k Zmluve o poslcytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poslcytnutí NFP o
významnejšie zmeny predchódza žiadost' Prijímateľa o zmenu Zmluvy o
poslqltnutí NFP, ktorú podáva Poslqtovateľovi naformulári, ktorý pre tento účel
vydal Poslcytovateľ. Zmluva o poslgtnutí NFP v tomto člónku 6 zmluvy
stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiądost' o zmenu aj po
uskuĺočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku _ ex-post zmeny) a v
ktorých prípadoch je povinný tak urobit' pred vykonaním samotnej významnejšej
zmeny (ex-ante zmeny podľa ods. 6'3 tohto článku). Významnejšou zmenou Sa
rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemd vplyv na znenie ustanovení
Zmluvy o poslqltnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzt'ahujú
ustanovenia rýkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e),

pričom pri schvólení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP
nevyhotovuje v prípade, ak schválenó zmena nemá vplyv na Znenie ustanovení
Zmluvy o posĺcytnutí NFP.

f) Podstatnú zmenu Proiektu tak, ako je definovaná v čl. ] ods. 3 vZP,
Prijímateľ olnamuje PosĘtovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú
informóciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o
poslqltnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s
povinnosťou Pri.iímateľa vrátit'NFP alebo ieho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to
vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok
v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu."

Ż.LŻ0 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods' 6.3 zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,V prípade významnejšej zmeny podľa ods. 6.2 písm. e) tohto člónku, na ktorý
sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.]0 tohto člónku, je Prijímateľ pqląąý
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Zmlu o
alebo pred uplynutím doby,
vznikom, p ríp adne zánikom

ku ktorej sa požadovaná Z,mena viaže, alebo pred
skutočnosti, ktorá sa mćł prostredníctvom vykonania

zmeny odvrátit', to všetko, ak ide o výz.namnejšiu zmenu spočívajúcu najmci v

zmene:

a) miesta realizócie Projektu,

b) miesta, kde sa nachódza Predmet Projektu alebo zóloh, ak nie je záloh
súčasne aj Predmetom Projektu,

c) Meratelhých ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac

ako 5 (ľo oproti výške cieľovej hodnoty Meratelhého ukazovateľa Projektu, ktoró

bola schvólená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6

tohto článku),

d) týkajĺícej sa omeškania so Začatím realizócie hlavných aktivít Projektu, ak

Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od

prvého kalendárneho dňa príslušného mesiaca uvedeného v Prílohe č.2 Zmluvy

o poslqtnutí NFP, resp. od presne určeného kalendárneho dňa príslušného

mesiaca podľa PríIohy č' 2 Zmluvy o poslcytnutí NFP, pokiaľ je Začatie

realizócie hlavných aktivít Projektu určené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí

NFP presným katendárnym dňom v príslušnom mesiaci,

e) týkajúcej sa začatia Verejného obsĺaróvania na hlavné aktivity Projektu, ak

sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poslcytnutí NFP,

f) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom

vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poslcytnutí NFP,

g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok

Realizácie aktivít Projektu, vrótane Z.meny, ktorou sa navrhuje rozšírenie
rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty

Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledlcu úspor v ľámci pôvodne

schvóleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienlcy neprekročenia
maximóInej výšĘ schvĺileného NFP,

h) majetkovo-právnych pomerov rýkajúcich Sa Predmetu Projektu alebo

súvisiacich s Realizóciou hlavných aktivít Projektu v zmysle člónku 6 ods. 3 vZP,

i) priamo sa rýkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy

a spôsobu jej splnenia Prijímatel'om,

j ) p o užív aného sy stému financ ov ania,

k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je opróvnená v

zmysle Výzvy,

l) Prijímateľcl podľa člónku 2 ods. 4 vZP, ktoró musí byť v súlade s podmienkami

Výzvy,

m) spô sobu spolufinancovania P roj ektu. "

2.L2I Pôvodný č1. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.6 zmluvy sa mení azn\e nasledovne:

,,V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku SO Samostatne

posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s

príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného

NFP
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NFP a v cieľových hodnotóch Meratelhých ukazovateľov Projektu bez príznaku'
Vo vzt'ahu k zmenóm cieľových hodnôt Meratelhých ukazovateľov Projektu sa
Zmluvné strany dohodli, že:

a) V prípade Meratelných ukazovateľov Projektu s príznakom, ktorých cieľová
hodnota neklesla pod hranicu 50 vo výšky uvedenej v SchváIenej žiadosti o NFP,
Poslqtovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie
nedosiahnutia rýchto ukazovateľov z hľadiska identifikdcie rizík, ktoré boli
predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov
preukazujĺicich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateĺhých
ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ
objektívne nemohol ovplyvniť, V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie
Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Meratelhého ukazovateľa Projektu
s príznakom, Poslqtovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej
výšlql cieľovej hodnoĘ Meratelhého ukazovateľa Projektu s príznakom zo Strany
Poslqtovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP. Zníženie cieľovej hodnoty
jednotlivého Meratelhého ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50 7o

oproti výške, ktorá bola uvedenó v Schválenej žiadosti o NFP, môže
predstavovat' Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto
článku a vyvolávať próvne nĺisledlq uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

V prípade, ak je nie možné akceptovat' odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí
cieľovej hodnoĘ Merateĺhého ukazovateľa Projektu s príznakom, Poslqtovateľ
zmenu neschváli a md próvo znížit' výšku poskytovaného NFP primerane k
zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní
minimdlnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku,
a to vo vzťahu k tým Aktivitdm, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného
Meratelhého ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl' 10 ods. ] písm. i)
VZP a vykonat'zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

b) Meratelhé ukazovatele Projektu bez príznaku sú zá'vĺizné z hľadiska
dosiahnutia ich cieľovej hodnoty. Poskytovaĺeľ je oprávnený v jednotlivom
prípade tohto druhu Meratelhého ukazovateľa Projektu schváIiť zníženie jeho
cieľovej hodnoĘ v riadne odôvodnených prípadoch, pričom cieľovó hodnota
nesmie klesnút'pod hranicu 80 vo výšlq uvedenej v Schvólenej žiadosti o NFP.
Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez
príznaku o viac ako 20 7o oproti jeho výške, ktorá bola uvedenó v Schválenej
žiadosti o NFP, môže predstavovat' Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov
uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvolávat' právne nĺisledlq uvedené v
odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzt'ahu k finančnému plneniu Poslcytovateľ vždy zníži výšku poslcytovaného
NFP s ohľadom na schváIenie zníženia cieľovej hodnoty Meratelhého
ukazovateľa Projektu bez príznaku, vo vzťahu k tý- Aktivitdm, v ktorých
prichádza k dosiahnutiu znižovaného Meratelhého ukazovateľa Projektu bez
príznaku v zmysle čl. 10 ods. ] písm. i) vZP a vykonat'7,odpovedajúce zníženie
výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochddza k naplneniu viac ako jedného
Meratelhého ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k
zníženiu cieľovej hodnoĘ Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní
ĺirovne plnenia ostatných Meratellných ukazovateľov Projektu, bez ohľaduna to,

o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide."
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2.L.22 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.8 zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,V prípade, ak Prijímateľ vo vzt'ahu k povinnosti požiadat' 9 lĺĺl€ľlt;Zruluvy o
posĘtnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od prvého kalendĺirneho
dňa príslušného mesiaca uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poslcytnutí NFP,
resp' od presne určeného kalendárneho dňa príslušného mesiaca podľa Pľílohy
č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pokiaľ je Začatie realizácie hlavných ąktivít
Projektu určené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poslcyĺnutí NFP presným kalendárnym
dňom v príslušnom mesiaci, podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku:

a) porušil uvedenú povinnost', teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu
Zmluvy o poslqtnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o posĘtnutí NFP,
b) neporušil uvedenú povinnost', teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu
Zmluvy o poslcytnutí NFP a Poskyĺovateľ túto zmenu schvólil, Posĺcytovateľ mu
poslqtne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizócie hlavných
aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poslqtovateľovi doručené
Hlósenie o začatí realizócie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne
vyplýva, že Prijímateľ začal Realizdciu hlavných aktivít Projektu, takéto
opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí
NFP,"

2.r.23 Pôvodný č,l. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.9 písm. c) zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,C) Poslcytovateľ neschváti predĺženie doby Realizócie hlavných aktivít
Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnost'je nepochybná a ktoré
predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenlł, alebo si nechal vypracovat'
Poslqtovateľ pre účely poslidenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania
žiadosti o zmeĺxu až do uplynutia maximólnej doby, ktorá pre reaĺizáciu
projektov vyplýva z Výzvy a ktord je uvedená pri definícii Realizócie hlavných
aktivít Projektu v čl. ] odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutnó na
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa člĺinku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods.
4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c)
sú najmci znalecĘ posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom
odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne
spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore."

2,r.24 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods' 6.10 zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,V nadvciznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto čIánku, v prípade
významnejších Zmien, kĺoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto člłinku, je Prijímateľ
povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poslqtnutí NFP najneskôr 30 dní pred
predložením Žiadosti o platbu, ktoró ąko prvó zahŕřla aspoň niektoré výdávtq,
ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti
Prijímateľa vyplývajúce mu zo zó.kona o finančnej kontrole a audite tykajúce sa
vykondvania zókladnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnost'vykonóvanią
základnej finančnej kontroly vzťahuje. oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole
podľa zókona ofinančnej kontrole a audite. osobitne sa stanovuje, že v dôsledku
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porušenia povinnosti predložiť žiadost' o zmenu najneskôr 30 dní pred
predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetlcy výdavky, ku
ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je opróvnený do
ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetĘch aplikovateľných podmienok
opróvnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavlq. Žiadosť o zmenu
Zmluvy o poslqtnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6.]0, sa vzťahuje na
nasledovné p rípady významnej š ích zmien :

a) Akejkoľvek odchýllcy v rozpočte Projektu rýkajúcej sa opróvnených výdavkov,
to neplatí, ak ide o zníženie výšlq oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá
vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v člónku 2, ods. 2.2 tejto

zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto člónku, ktoró
má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú,

okrem vyplnenia štandardného formuláru rýkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý
vyddv a P o slqtovate ľ, aj nasledovné informócie/údaj e :

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná
zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom
zmien dohodnutych v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s
ustanovením S ]8 zókona o Vo,

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná
zmen(ł v roupočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo,
osobitne v prípade, aknepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. aknepredstavuje
zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

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

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny sĺivisiacej s Projektom, ktorĺí nie je možné
podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom
al e b o c ha r akt e r om p r e d s t av uj ű vý zn amnej š i u zme n u' "

Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.II zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,Žiadosť o Zmenu zmluvy rýkajúcu sa významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí
NFP podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6']0 tohto člónku musí byt' riadne
odôvodnenó a musí obsahovat' informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o
poslqltnutí NFP, inak je Poslqtovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posud7ovania
neschvdliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o
zmenu vyhoviet', avšak rovnako nie je opróvnený súhlas So zmenou bezdôvodne
odoprieť v prípade, ak žiadost' o zmenu splňa všetlcy podmienky stanovené
Zmluvou o poslcytnutí NFP a podmienlq vyplývajúce z príslušného usmernenia
k zmenĺim, ktoré môže vydať a Zverejnit'Posl<ytovateľ na svojoľnwebovom sídle.
V prípade, ak dôjde k neschvóIeniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený
realizovat' predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu, s výnimkou
uvedenou v ods. 6.6 písm' a) tohto článku; ak by k realizdcii zmeny došlo, budti
výdavlql súvisiace s takouto zmenou považ'ované za Neopróvnené výdavky. o
výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ
Prijímateľa písomne. V prípade schvĺźlenia významnejšej zmeny Poslqtovateľ

I 2.r.25
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zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o posĘtnutí NFP, ktorý bude
upravovat'Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schvólenej významnejšej ln7eny."

2.l.26 Pôvodný čl. 6 ZMENAZ}L4LUVY ods. 6.12 zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,Právne účinlcy vo vzt'ahu k opróvnenosti výdavkov sĺívisiacich so zmenou
Projektu nastanĺí:

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6'2
písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne nastala,

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2
písmeno d) tohto článku, sli výdavky sĺivisiace s takouto zmenou Neoprávnenými
výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schvóleniu Poslqtovateľom spôsobom
pre významnejšiu zmenu; v takom prípade prĺivne účinky zmeny nastanú podľa
typu 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 článku) v deň predloženia žiadosti
o zmenu zo strany Prijímateľa Poslqtovateľovi, ak bola zmena schvólenó, alebo
v neskorší deň vyplývajtíci zo schvdlenia žiadosti o zmenu,

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex-post
(významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto člónku) v deň, kedy významnejšia
zmena ncłSt(ula. "

2.I.27 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.13 zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto člónku 6 uvedené pre jednotlivé druhy
zmien osobitné dojednania, schválend zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa
premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí
NFP, ktorého nóvrh pripraví Posĺcytovateľ v súlade so schvdlenou zmenou
Zmluvy o poslcytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi."

2.1.28 Pôvodný čl. 6 ZMENA ZMLUVY ods. 6.14 zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,Zmeny Zmluvy o posĘtnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú
osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poslcytnutí NFP (napríklad v
prípade zmien z dôvodu aktualizócie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto
člónku zmluvy), sa vykonajú na zóklade písomného, očíslovaného dodatku k
Zmluve o poskyĺnutí NFP. Posĺgtovateľ môže obsah zmeny vopred ústne,
elektronicky aĺebo písomne komunikovat' s Prijímateľom a následne dohodnuté
znenie zapracovať do ndvrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o
poslcytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslat'ho na odsĺíhlasenie Prijímateľovi."

2.I.29 Pôvodný čl. 6 ZMENAZMLUYY ods. 6.15 zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,Maximólna výška NFP uvedenó v člónku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami
tohto článku 6 dotknutó."
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Ż'I.30 Pôvodný čl' 6 ZMENA ZMLUVY ods' 6.16 zmluvy sa mení aznie nasledovne:

,,Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetlq zmeny v Systéme riadenia
EŠn, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých
pre Prijímateľa vyplývajú próva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa
zó.vĺjzné, a to dňom ich Zverejnenia."

2.I.3I Do čl. 6 ZMENA ZMLUVY zmluvy sa dopĺňa ods. 6.17,ktorý znie nasledovne:

,,Na schvólenie zmeny Zmluvy o poslqtnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku
Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchódzajűceho schvólenia zmeny, ktord je
obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poslqtnutí NFP, nie je právny
nórok."

2.L32 Pôvodný čl'] Z^yEnBČNÉ USTANOVENIA ods. 7'I zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,Zmluva o poslqtnutí NFP nadobúda platnost' dňom neskoršieho podpisu
Zmluvných strán a účinnosť v sĺílade s S 47a ods. ] občianskeho zákonníka
nadobĺida kalenddrnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Poslqtovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Posl<ytovateľ aj Prijímateľ sú
obaja povinnými osobami podľa zókona o slobodnom prístupe k informáciám, v

takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poslqtnutí NFP je
rozhodujűce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poslcytovateľom. Zmluvné
strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poslcytnutí NFP zabezpečí
Poslqtovateľ a o dótume zverejnenia Zmluvy o poslcytnutí NFP informuje
Prijímateľa. (Istanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto

odseku 7.] sa rovnako vzt'ahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o

poskytnutí NFP."

z.Ż. Pôvodná Pľíloha č. 2 Pľedmet podpoľy NFP Zmluvy o poslqtnutí NFP sa ruší
anahrádza sa novou Pľílohou č. 2 Pľedmet podpoľy NFP Zmluvy o poslqtnutí NFP,
ktorá tvoľí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku

2'3. Pôvodná Pľíloha č. 4 Fĺnančné opľavy za poľušenie pľavidĺel a postupov
obstaľávania Zmluvy oposlqtnutí NFP sa ľuší anahrádza Sa novou Pľílohou č. 4
Finančné opľavy za poľušenĺe pľavidiel a postupov obstaľávaniaZmluvy o poslqtnutí
NFP, ktorá tvoľí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku

3. oSTATNÉ A ZÁVERBčľÉ USTANOVENIA
3.1. ostatné ustanoveni a Zmluvy o poslqłtnutí NFP, ktoľé nie sú týmto Dodatkom dotknuté,

zostávajű nezmenené a účinné v doteľajšomznęní.

3.Ż. Tento Dodatok nađobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho zveľejnenia Poskytovateľom v Centľálnom ľegistri zmlűv
vedenom Uľadom vlády Slovenskej republiky.

3.3. Tento Dodatok tvoľí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o posĘtnutí NFP.

'ł
a
tí
u

II

6 n



3.4. Tento Dodatok jevyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktoľých dostane Pľijímateľ jeden

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

3.5' Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne pľečítali' jeho obsahu

a pľávnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zm]uvné prejavy
sú dostatočne slobodné, jasné, uľčité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú opľávnené
k podpisu tohto Dodatku ana znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v

.......\...\-,
Ing. Matej Ĺl'. .erállny ľiaditeľ

Slovenská agentúra z' ĺotnóho pľostredia

Pečiatka:

2 2 -tl1- 2ti3
Bystľici dňa: '......... ZaPrĺ1ímateľa v Malackách dňa:

TEří *
Płrt,Żŕ

tl,iĺ ŕäÍ.h -
Ing. Jurą

TEKOS, s1

?{ 1M

.ľ

Peěiatka:

1
' ' ,ĺl1

y lt (){,)

j:_1i-

ÜLĺ\

'- t '{' l ' '..ĺ
;','''.( ĺ (} i,;{{},!'i'lt r,.

'|'t1ĺ11 ';l;,it,,' .,. '"'

Ilr,' , ,,

ł,t#,*.'P,:q:l. s ľ.o.

,tif,ťi,śÍ;;ĺ!ł::ri,:;,'-i

Pľflohy:
Pľíloha č' 2 Pľedmet podpoľy NFP
Pľíloha č. 4 Finančné opľavy za poľušenie pľavidiel a postupov obstarávania

t
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PREDMET PODPORY NFP

ě. 2 Zmluvy o posĘ7tnutí NFP

1 ! Všeobecné infoľmácie o pľoiekte

Názov pľoiektu: Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

Kód plojektu: 31001 18483

Kód ŽoNFP: NFP3r00r08483

pperačný program: 3'l 0000 - operačný program Kvalita ŽiVotného prostredia

zi Kohézny fond

31 00l o - l. UdrŽatel'né vyuŽívanie prírodných zdrojov prostrednÍctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

3'l001o010 - 'l.1.'l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich pípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

os:

cieľ:

regiónov:

I

kategorizácia za Konkrétne clele

cieľ: 310o10olo-'l.1.1 ZvýšeniemieryzhodnocovaniaodpadovsozameranÍmnaichpípravunaopätovnépouŽitiea
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

0l 7 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)oblasť intervencie:

Hospodárska ćinnosť: 22 - Činnosti súvisiace so Životným prostredÍm a zmenou klímy

!i,IŤ,?-I Predmet podpory

18
17.1 .201814i22
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2. Financovanie pľojektu

Forma íinancovania:

Predfinancovanie: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

Refundácia

sK865600000000324
1022001

IBAN

Prima banka
Slovensko, a.s.

Banka

6.12.2016

Platnosťod

31.12.2020

Platnosť do

sKs65600000000320
9030001

Prima banka
Slovensko, a.s.

6.12.2016 31.122020

3.A Miesto ľealizácie pľojektu ,F

P.č. štat Región
(Nurs il)

Vyšší územný celok
(Nurs ilr)

Okres
(NUrs rv)

Obec

l. Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Malacky Malacky

3.B Miesto ľealizácie pľojektu mimo opľávneného
územia oP

Nezaevidované

4. Popis cielbvei skupiny
Cieľová skupina (elevantné v pľípade projektov spoluíinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity pľoiektu

celková dížka ]ealizácie hlavných aktivít plojektu (v mesiacoch)

Začiatok realizácie hlavných aktivít plojeklu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

Ukončenie realizácie hlavných aktivít plojektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivÍt,
ak sa ich realizácia ukonóuje v rovnaký čas):

Pľedmet podpory

r8

9.2017

XTMS
2014+ 17 .1.201A 14:22

2.2019

2zl



5.1 Aktivity proiektu realizované v opľávnenom území oP

aktiviý pľojektu

21 4B4830000l - Triedený zber komunálneho odpadu

aktivĘ pľoiektu

aktiviý: Podporné aktivity

podpolných aHivít:

ltnosť do

.12.2020

rtnosť do

.12.2020

227

ku konkrétnemu cieľu: 310010010_1,1.1 ZvýšeniemieryzhodnocovaniaodpadovsozameranÍmnaichprÍpravunaopätovnépouŽitiea
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Aktivity pľoiektu realizované mimo opľávneného rĺzemia oP

T'M Sr
0 1;4:+

Predmet podpory

17 .l .2018 14:22
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6. Meľatelhé ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k meľatelhým ukazovatelbm pľojektu

Kóđ:

Meľateľný ukazovateľ:

Subjekt: TEKOS, SPOL. S R.O.

P0087

MnoŽstvo vytriedeného komunálneho odpadu

ldentiÍakátoř (lčo): 34 1 |r 832

VrokMeľnájďnotka:

čas plnenia: U _ v rámci udrŽatelnostĺ
projektu

Celková cieľová hodnota: 2017,1700

Typ závislosti ukazovateľa: súčet

Konkľétny ciel': 3100'l00l0-'l"l.1 ZvýšeniemieryzhodnocovaniaodpadovsozameľanímnaichprípľavunaopätovnépouŽitiea
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Memá jednotka: t/Íok

U _ v ľámci udrŽateľnosti
projektu

čas plnenla:

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Typ závislorti ukazovateľa:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity přojektu:

21 431 001 001 - B. PrípÍava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie nebezpeóných
odpadoV Vrátane podpory systémov triedeného zbeľu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

Cielbvá hodnota

21 4B48300001 - Tľiedený zber komunálneho odpadu 2 017.17

Kód

P00

Kóđ:

MerateĘ ukazovateľ:

Subjekt:

P0089

MnoŽstvo zhodnotených nie nebezpečných
odpadov

TEKOS, SPOL. S B.O. ldentiÍakáto] (lčo): 341 1 1 832

Konkrétny ciel': 3'l001 001 0 - 'l .1 .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameÍaním na ich prípravu na opätovné pouŽitie a

ĺecykláciu a podpora pĺedchádzania vzniku odpadov

Typ aktavity:

Hlavné aktivity pľojektu:

2'l 43'l 001 00'l - B' Prípľava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadoV Vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

Gielbvá hodnota

21 4B4830000'l - Triedený zber komunálneho odpadu 0

Meľnájednotka: t/rok

čas plnenia: K - koniec ĺealizácie pľojektu

Celková ciaľová hodnota: 2017,1700

Typ závislostl ukazovateľa: SÚóet

Kóđ:

Memteľný ukazovateľ:

Subjekt:

P0702

Zýšená kapacĺta pre triedenie kornunálnych
odpadov

\l

I

TEKOS, SPOL. S B,O. ldentifikáto] (lčo): 34 r 'n 832

Konkrétny ciel': 31 001 001 0 - 1 .'l .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameľanÍm na ich pľĺpravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora pľedchádzania vzniku odpadov

Typ alđivity:

Hlavné aktivity projektu:

21 431 00l 001 - B' Píprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadoV vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

Cieľová hodnota

2'l 4B4830000'l - Triedený zber komunálneho odpadu 2 017,17

Predmet podporyI TMS
?.o1Ą+ 17,1 ,2018 14:22
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Kród:

MeÍat€ľný ukazovat€ľ:

P0703 Merná jednotlĺa:

Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov čas plnenia:

Gelková cleľová hodnota:

Typ závi8loBti ukazovaloľa:

ldentifikáto] (lčo):

Vrok

K - koniec ĺealizácie projektu

0,0000

341 1 1 832Subjekt: TEKOS, SPOL. S R.O,

Vrok

ateľnosti
:pÍojektu

)r 7,1700

súčet

Konkrétny cieľ:

Typ aktivitY:

Htavné aktivity p]ojektu:

3'l00l 00'l0 - 'l 

"l 
.'l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

2'l 43'l 001 001 - B. Príprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpeóných
odpadov Vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpoľy pľedchádzania vzniku biologicky
rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

Cieľová hodnota

2'l 4B4830000'l - Triedený zber komunálneho odpadu 0

4111832

6.2 Pľehläd meľatelhých ukazovatelbv projektu

ečných
ologicky

Kód Názov Mernájednotka Gelkovácielbvá
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovatel'a

P0087 MnoŽstvovytriedenéhokomunálneho t/rok
odpadu

2 017,1700 Áno UR Súčet
l hodnota

2017,17 MnoŽstvo zhodnotených nie
nebezpečných odpadov

t/rok 0,0000 Áno UR

P0702 Zvýšená kapacita pre triedenie
komunálnych odpadov

t/rok 2 017,1700 Nie UR Súöett/rok

iateľnosti
projeĺ<tu

0,0000

P0703 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie
odpadov

t/Íok 0,0000 Nie UR

t41 r 1 832

pečných
iologicky

á hodnota

0

34r11832

a

:pečných
riologicky

lá hodnota

2017,17

o,, |[Ť; - E Predmet podpory

Vrok

e projektu

1 017,r700

Súóet

17 .1 .2018 14:22
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7. lné udaie na uľovni projektu 8,

Subjelĺt:

Kód Názov

TEKOS, SPOL. S R.O. ldentifikĺtor (lčo):

Merná jednotka

341 r'1832

Relevancia k HP

8.1

nMnoŽstvovytriedenéhokuchynskéhobiologickyľozloŽitelného t/rok UR
D0052

odpadu

MnoŽstvovytriedenéhozelenéhobiologickyrozloŽitelnéhoodpadu t/Íok UR
ĘD0053

MnoŽstvozhodnotenéhokuchynskéhobiologickyľozloŽitelného t/rok UR
D0058

Kr
odpadu

MnoŽstvo zhodnoteného zeleného biologicky rozloŽitelného t/rok UR
D0059 nodpadu

Poiet novovytvorených pracovných miest FTE PĺaN, UR
D01 03

Poiet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo

nezamestnými osobami

počet PraN
D0r04

D01 05 PoĎet noVovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo

nezamestnými osobami - Źeny

FTE PľaN
HI

sl
)

Poóet novovytvorených pracoVných miest obsadených MRK FTE PraN
D0106

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK - Ženy FTE PraN
D0107

Počet novovytvoľených pracovných miest obsadených osobami

nad 50 rokov veku

FTE PraN
N

Ka

Pq
l

"j

D01 08

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami

nad 50 rokov veku _ Ženy

FTE PraN
D0r09

PoĎet novovytvorených pľacovných miest obsadených osobami so

zdravotným postihnutÍm

FTE PÍaND0ll0

Poóet novovytvorených pracoVných miest obsadených osobami so

zdravotným postihnutÍm - Ženy

FTE PÍaN
D0l11

D0r'12 Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených prÍslušníkmi FTE

tretích krajÍn

PraN 8,2

Poiet novovytvorených pracovných miest obsadených prÍslušníkmi FTE

tretích kľajÍn - Ženy

PraN Nevzťl
D01 r3

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených Ženami FTE PraN
D0114

Poóet novovytvorených pracovných miest pre mladých l'udÍ (do 29

rokov)

FTE PraN 8.3D01 l5

Poiet novovytvorených pracovných miest pre mladých l'udÍ (do 29 FTE PraN beltorDol I6
rokov) obsadených Ženami

Poóet nástrojoV zabezpeóujúcich prístupnosť pre osoby so poóet PraN, UR Gelkor
001 28

zdravotným postihnutím
percgl

podniky UR
D01 55 Poiet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

Poóet podporených malých a stredných podnikov podniky UR Maxim
D0r56

D01 57 Počet podporených nových podnikov podniky PraN, UB
- _=Výškal

,,t t ;ll

Lĺ
I TMS
?011ł|

Predmet podpory
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8' Rozpoěet pľojektu

8.1 Rozpoěet prijímatelä

Subielĺt:

Pĺiame výdavĘ

TEKOS, SPOL. S R.O. ldgntifikátoľ (lčo):

Výška opľávnených ýdavkov:

34l r r 832

l 127 887,33 €

Konkľétny ciel': 31 001 0010 - 'l .1 .'l Zvýšenie mieľy zhodnocovania odpadov so zameranĺm na ich prípravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

Hlavné aktivity přoiektu:

Skupina výdavku:

2'i 43'l 001 001 - B. PrÍprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpeöných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

opľávnený výdavok

I

2'l 4B4830000'l - Triedený zber komunálneho odpadu

022 - Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí

023 - Dopravné prostriedky

1 127 887 ,33 C

'l 'l7 500'00 €

1 0'l0 387'33 €

Nepriame výdavky

Konkľétny ciel':

Podpoĺné aktivity:

Skupina výdavku:

310010010-'l"l.1 ZvýšeniemieryzhodnocovaniaodpadovsozameľanímnaichprípravunaopätovnépouŽitiea
recykláciu a podpoľa predchádzania vzniku odpadov

oprávnený výdavok

31 08483P0001 - Podporné aktivity 0'00 €

nezaevidované

8.2 Rozpoěty partneľov

Nevzťahuje sa

8.3 ZazmIuvnená výška NFP

výška oprávnených výdavkov: 1 127 887,33 Ę

Gelková výška oprávnených výdavkov pľe plojekty geneĺujúce priiem: 'l 'l27 887,33 €

Peľcento spoluÍinancovania zo zdrojov EÚ a šR: 95,00007"

Maximálna výška nenávřatného íinančnéhopríspevku: 1 071 492,96 ę

--- -výška 
spolufinancovania z vlastných zdrojov pľijímatel,a: 56394,37 ę

Predmet podpory- -t T M Sot'2 o I ,n +
17 ,1 ,2018 14i22
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Táto PÍíloha Zm\uvy o poskytnutí NFP shíži na určovanie vyšky vráteniaposkytnutého príspevku ďebo jeho ěasti, ďebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti
na zistené porušenie pravidiel a postupov veĘného obstarávania v zmysle zákona o Ýo. VšetĘ percentuiílne sadzby sa t kaj prípaäov,-keď konkľétne
porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na vysledok Vo.

V prípade porušení pravidiel uvedenych v Právnych predpisoch atalebo Právnych dokumentov t1íkajlicich sa obstarávania zákaziek nespadaj cich pod zákon
o Vo bude toto porušenie s ohl'adom na uveden] Zoznarn priradené k obsahovo najbližšiemu poruśeniu ana zźklade tohto zaradenia bude urěená náleźiaca
finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené,źePnjímateľ nepostupoval pri obstarávaní zźkazky podlä zákonao Vo, avšak na tento postup v zmysle
pravidiel uvedenych v Právnych predpisoch ďalebo v Právnych dokumentoch nebol oprávneny, bude uiěená finančná oprava vo vyške IoO vo z hodnoty
oprávnenl ch v davkov slivisiacej zákazky. Pokial'dané porušenie zadánaniazákazky nespadajricej pod zákon o Vo nie je 

^oznepriradiŕ 
k žiadnemu z porušení

uveden ch v tejto prílohe, v ška finaněnej opravy sa určí vo v ške 5, 10' 25 alebo 100 vo zhodnoty zákazky a to podlä závatnoitiporušenia.

Porušenia pravidiel a postupov veĘného obstaľávania pre zá/ľiaz*ĺy obstarávané podlä zźkona č,. Ż512006 Z. z. o veĘnom obstarávaní a o Zmene a doplnení
niektor,- ch predpisov

V prípade nadlimitnych zákaziek,
v ľámci ktoľ ch nebolo
oznámenie zveĘnené v radnom
vestníku EÚ, ale zadávanie
zźkazky bolo korektne zveĘnené
vo vestníku ÚVo sa uplatĄe
finaněná opravaŻS vo

100 Voneposlď oznámenie o vyhlásení veĘného
obstarávania publikaěnému radu a radu podl'a $ 23 ods. I zákona
o VO.

Pre toto porušenie sa vzťahujlĺ aj všetky prípady, keď veĘn
obstarávatel' zadal zákazkll priamo, bez splnenia povinnosti
postupovať podlä zźkona o Vo v zmysle $ 9 ods. 1, čo záľove
znamená nedodržanie postupov povinnosti zverej ovania zákazky,
nakolko veĘny obstarávatel' neaplikovaním zá'konn ch postupov
s časne nedodrží povinnosť adekvátneho zveĘnenia zadávania
zákazky. Tieto prípady sri napr. : neoprávnenosť použitia v1ínimky zo
zákona v zmysle $ 1 ods. 2, aŽ 5 zákona Vo, uzavretie zmluvy
pđamym rokovacím konaním podlä $ 58 zákona o Vo bez splnenia
podmienok na jeho použitie.

VeĘn obstarávateľlNedodržanie postupov zveĘ ovania
zákazky v zmysle zákona o Vo

1

loznačenie,,VeĘn obstarávateľ"savzťahujeajnaobstarávatelävzmysle$8zákonaoVoaosobuvzmysle$7zákonaoVo
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I00 vo - vzťahuje Sa na každ
z rozde|en ,ch zákaziek

Ż5 va v prípade zákaziek v rámci
ktorych bol obídeny postup
zad áv ania n adl i mitnej zákazky
(a teda v rámci nich nebolo
zverejnené oznámenie o vyhlásení
VO v riradnom vestníku EÚ), ale
zadánanie zákazky bolo korektne
zverejnené vo vestníku Úvo.
Uplat uje sa na každri
zrozdelenych zákaziek

Ż5vo v prípade, ak bol obídeny
po stup zad6n ania nadlimitnej
alebo podlimitnej zákazky v
d sledku zahrnutiatakej dodávky
tovaru ďebo poskytnutych
služieb, ktoré nie s nevyhnutné
pri plnení zákazky na stavebné
práce doPHZ.

lÜvo - v ostatnych prípadoch
nedovoleného spájania
r znorod ch zákaziek
Ż5 7a v prípade, že skľátenie
lehoty bolo rovné alebo väčšie
ako 50 vo zo zákonnej lehoty

Ide o rozdelenie predmetu zźkazky s ciel'om vyhnriť sa použitiu
postupu zadźnania nadlimitnej zákazky alebo postupll zadávania
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo
poskytnutia služieb, ktoré nie s nevyhnutné pri plnení zákazky na
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za
následok vy atie tohto tovaru alebo služieb z p sobnosti zákona.

Verejny obstarávatel' porušil $ 5 ods. IŻ zátkona o Vo, ak namiesto
vyh l ás eni a nadlimitnej zákazky ro zde l il predmet zákazky a r e a|izov al
tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu
zadávania nadlimitnej zźkazky, resp. ak namiesto vyhlásenia
p odli mitnej zákazky ro zdelil predmet zákazky a r ea|izov a| tak napr . 2
zákazky podľa $ 9 ods. 9 zźkona o Vo, čím sa vyhol postupu zadávania
podlimitnej zákazky.

Verejny obstaľávatel'porušil $ 5 ods.3 zźlkonao Vo, akzítkazkllnapr'
na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do
podlimitnej zákazky na rea|izáciu stavebn ch prác, pričom dodávka
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná krealrizácLi tychto
stavebnych prác.

Nedovolené spojenie nesrivisiacich tovarov alebo služieb do jedného
postupu verejného obstarávania (pľičom zákazka nie je rozdelená na
časti), čo m že obmedziť hospodársku s ťaź a mať za následok nízky
počet predlo źeny ch pon k.

Lehota na predkladanie ponrik (alebo na predloženie žiadosti o ričasť)
bola kľatšia ako limit ustanoven zákonom

Verejny obstarávateľ skĺátil lehotu na predloženie ponrík v zmysle $
51 ods. 1 písm. b), avšak z d vodu nekorektného zveĘnenia
predbežného oznámenia nebol oprávnen na toto skrátenie

Nedovolené rozdelenie predmetu
zákazky alebo nedovolené spájanie
predmetov zákaziek

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie pon k

Ż

J

1.
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I0 vo v prípade že toto skrátenie
bolo rovné alebo väěšie ako 30 vo

zo zákonnej lehoty

5 vo v prípade akéhokol\ek iného
skrátenia leh t (e moźné zníźiť
až na hodnotaŻvo, pokiaľ sa má
za to, źe povaha a závaŽnosť
nedostatku neopodstat uje
uplatnenie 5va finančnei opraw).
Ż5 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o slíťažné
podklady je menej ako 50 Vo

lehoty na predloženie pon k (v
srilade s príslušnymi
ustanoveniami)

I0 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o sriťažné
podklady je menej ako 60 Vo

lehoty na predloženie ponrík (v
slilade s príslušnymi
ustanoveniami)

5 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie Žiadostí o sriťažné
podklady je menej ako 80 Vo

lehoty na predloženie ponlik (v
srilade s príslušn mi
ustanoveniami)

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o s ťažné podklady je
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponlík, čím
sa vytviíra neopodstatnená prekráŽka k otvorenej sriťaži vo verejnom
obstarávaní.

Zź<Ladná sadzba finančnej opravy je uvedená v stlpci ,,V ška
finančnej opravy", pričom koneěn sadzbu finančnej opravy je
potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní
vyšky finančnej opravy je možné brať v vahu zmier ujrice faktory
vďahujríce sa k špecifickosti a komplexnosti zá/ľiazky
(admini strat ív ne zať aźeni e, ťažko sti spoěívaj lice v doručen í s (lť ažny ch
podkladov)

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty napredloženie žiadosti o ríčastż

Stanovenie lehoty na prijímanie
žiadostí o sliťažné podklady (vďahuje
sa pre veĘn s ťaź, sríťaž návrhov
alebo podlimitn' ch zákaziek)

4

2 Lehoty sti stanovené pre užšiu s ťaž arokovacie konanię so zveĘnením.
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I0 Vo

táto sadzbam že byť zníźenána5
% podľazávaźnosÍi

25 Va

táto sadzba m že byť zníŹenána
I0 vo alebo 5 'vo podľa závażnost1
rcU%

táto sadzba m že byt' zníźenána
Ż5 %o, I0 vo alebo 5 %a podl'a
zánaźnosti
Ż5 vo

táto sadzba m že byť zníżenáĺa
I0 Vo alebo 5 %o ak podmienky
riěasti/kritéria na vyhodnotenie
ponrik boli uvedené v oznámení
(alebo kľitériá na vyhodnotenie
pon k v sriťažnych podkladoch)
ale neboli dostatočne opísané.
Ż5 ło

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo alebo 5 vo v záxislosti od
závaźnosti porušenia

Lehota na predkladanie ponrĺk (alebo lehota na predloženie žiadosti
o riěasť) bola predlžená, pričom verejny obstarávateľ nezverejnil trito
skutoěnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÍJ/vo
vestníku Vo

VeĘny obstarávatel' zadázátkazku na ziíklade rokovacieho konania so
zverejnením, avšak takyto postup nie je oprávneny aplikovať podľa
dotknutych ustanovení zźkona o Vo.

Verejny obstarávateľ zadá zákazkll voblasti obrany abezpečnosti
prostredníctvom s ťažného dial gu alebo rokovacieho konania bez
zveĘnenia bez toho, aby bolo použitie takychto postupov
opodStatnené.

Podmienky ričasti sli uvedené iba v sriťažnych podkladoch ďalebo
podmienky ričasti publikované v oznámení nie s v srílade s
podmienkami ričasti podľa s ťatnych podkladoch ďalebo kľitériá na
vyhodnotenie pon k, vrátÍane viáhovosti nie sri uvedené v
oznámenístiť ažn' ch podkladoch aJ alebo keď v sriťažnych podkladoch
ab sentuj rí pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatneni a kntérií
s upravené nedostatočne, neurčito a pod."

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od
podania ponrik z d vodu nezákonnych podmienok ričasti a/a|ebo

kľitérií na vyhodnotenie ponrik stanovenych v oznámení alebo
v sriťažn ch podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať lž' znaden '

spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regi ne, povinnosť
uchádzač,a mať slaisenosť v danej krajine alebo regi ne.

Nedodržanie postupov zverej ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
veĘného obstarávania v prípade

- predlženia lehoty na
predkladanie ponrik

- predlženia lehoty na žiadosti o
ričasť3

Prípady neopráv uj ce použitie
rokovacieho konania so zveĘnením

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany
a bezpečnosti - nedostatoěné
zd vodnenie nezverej nenia zákazky

Neurčenie:
- podmienok riěasti v oznámení,

resp. vo vyzve na predkladanie
pon k,

- kritérií na vyhodnotenie ponrik
(a vá.J;' kritérií) v oznámení,
resp. vyzve na predkladanie
ponk alebo vsťažnych
podkladoch

Neziíkonné ďalebo diskriminačné
podmienky ričasti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie pon k stanovené
v sriťažnych pokladoch alebo oznámení

5

6

7

8

9

I

3 Lehoty sli stanovené pre uŽšiu s ťaź a rokovacie konanie so zverejnením.
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4 Yec C-340lo2 (Eur pska komisiď Franc zsko) a vec C-299ĺo8 (Eur pska komisia / Francrízsko)
5 Povinnosť zadávania podlimitnych zákaziek beŽne dostupnych na trhu prostredníctvom ęlektronického trhoviska platí od momentu definovanom v $ 155m ods. 13 zákona
o VO.

Ż5 va

Táto sadzba m že byť zníźenána
10 vo alebo 5 7o v závls|osti od
záxaźnost\ i porušenia
Ż5 vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 7o alebo 5 vo v závislosti od
závaźnosti porušenia

I0 7o

Táto sadzba m že byť zníŹenána
5 va v závislosti odzávaźnosti
porušenia

V prípade zrea|izovan ch prác,
ktoré neboli zveĘnené,
zodpovedaj ca hodnota prac je
predmetom 1,00 vo finančnej
opravy
5Vo

Vyhodnocovanĺe srĺt'aže
25 7o

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazkls, ktoré nes visia a nie
srí primerané k predmetu zákazky, sanezabezpečí rovnaky prístup pre
uchádzaěov alebo dané poŽiadavky vytváraj neopodstatnené
pr ekátky k otvorenej s ť aźi vo verej n o m ob starávan í

Určenie technick ch štandardov, ktoré sri príliš špecifické, tak že
nezabezpeěia rovnaky prístup pre uchádzačov alebo vytvárajĹl
neopodstatnené prekážky k otvorenej s ťaźi vo verejnom obstarávaní

opis predmetu zákazky v síťažnych podkladoch je nedostatočny,
nejasny, neurčity, opísany všeobecne, resp. neobsahuje rozhoduj ce
informácie pre uchádzaěov rozhodné pre prípralu kvalifikovanej
ponuky. a

VeĘny obstarávateľ nepostupoval podl'a g 96 aź99 zákona o Vo, ak
ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sli
intelektuálnej povahy, bežne dostupnych na trhu, ale na obstarávanie
použil postup podl'a š 9 ods. 9 zákona o Vo alebo postup podl'a
$ 100 až IoŻ zákona o Vo.

Podmienky ričasti boli upravené poěas vyhodnotenia splnenla
podmienok riěasti' čo malo za následok priiatie

Podmienky ričasti nesrívisia a nie s
pnmerané k predmetu zákazky

Technické špecifikácie predmetu
zákazky sli diskriminačné

Nedostatočne opísany predmet zákazky

Porušenie povinnostis zadáv ať
podlimitn zákazkll na niákup tovarov,
alebo služieb, ktoré nie s
intelektuálnej povahy, beżne
dostupnych na trhu, prostredníctvom
elektronického trhoviska.

Uprava podmienok ličasti po otvoľení
pon lďžiadostí o časť, čo ma|o za

1 0

11

12

I J

14
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Táto sadzba m že byť zníźenána
Io va a|ebo 5 vo v závis|osti od
závaźnosti porušenia

Ż5 vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
IO vo a|ebo 5 % v závislosti od

závaźnost\ porušenia

Ż5 vo

Táto sadzbam že byť zníźenána
IO %o a|ebo 5 vo v závlsĺosti od
zźxaźnosti

Táto sadzba m že byť zníŹenána
!0 vo alebo 5 va v zźtvls|osti od

25 Vo

závaźnosti

t kajriceho Sa konkrétneho prideľovania
je nejasny/neoprávneny/nedostatoěn

z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje'

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky

podstatné prvky vyžadované zákonom o Vo

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie pľedmetu zákazky 1ba

niektorym záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o vysledku vyhodnotenia ponrik niektorym

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako nerispešní

Písomné zachytenie procesu

bodov pre každrí ponuku

VOoz kona6
dokladov

odsJJ$podl'apovinnosť
boale

porušil
svetlenieo

obstarávateľerejnyV

vyhodnotenie ponrik použité podmienky ričasti alebo neboli dodržané

kľitéria na vyhodnotenie pon k.

Poěas hodnotenia uchádzaěov ĺzáĄemcov neboli dodržané podmienky

ričasti ďebo kľitéria na vyhodnocovanie ponrik (resp. podkĺitériá alebo

váhy kritérifl definované v oznámení alebo v s ťažnych podkladoch'

čo malo za následok vyhodnocovanie pon k v rozpore s oznámením a

sriťažnymi podkladmi Príklad: Podkľitéria použité pn zadaní zźlkazky

nes viśia i t.iteĺu-i na vyhodnotenie pon k uveden1ími V

boli ako kritéria nauchádzać ov l záuj emc ov'Počas hodnotenia

oznámení/

aSby
lričenie

splnenia

ak
vy

atá,pru
následok

bola

vyhodnotenia

ríčasti
by

ZA

poěas

ponuka
podmienok

malo
veneupra

co

nenych
ktorych

libo

zYeteJ

ričasti,
časti

podľapostupovalo

Podmienky
podmienok
lchádzać,ov l záuj emc ov

uchádzačov l zánjemc ov, ktorych by neboli prijaté, ak by sa

postupovalo podl'a zveĘnenych podmienok ličasti
ponuky

Nedodržiavanie zásady
transparentnosti ďalebo rovnakého
zaobchádzania počas postupu
zadánania zákazky

Vyhodnocovanie Ponrik
uchádzačov l Źiadostí o časť záujemcov
v rozpore s podmienkami ěasti

uvedenymi v oznátmení a s ť aźny ch
podkladoch ďalebo vyhodnocovanie
ponrik uchádzaěov v rozpore S

kritériami na vyhodnotenie pon k a
pravidlami na ich uPlatnenie

podmienok ěasti po otvorení
pon k/žiadostí o ričasť, čo malo za

následok nesprávne vylričenie
lchádzaćalzáujemcu

následok nesprávne prij atie ponuky
achádzać,al źiadosti o ričasť záuj emcu

I7

61

15

I

Strana 6 zt8

ź



Strana 6 218

\šaŹ

25 7o

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo alebo 5 vo v záp\s|osti od
závažnosti porušenia
Ż5 vo

Táto sadzba m že byť zníŽenána
l0 vo alebo 5 va v závis|osti od
závaźnosti porušenia
25 %o

Tálto sadzba m že byť zníźenána
Io vo alebo 5 va v závis|osti od
závažnosti porušenia
Ż5 vo

ked' z predloźen' ch dokladov nemožno posridiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky ričasti
VeĘny obstarávatel' umožní uchádzačov il záljemcovi modifikovať
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia pon k

V kontexte veĘnej alebo užšej sriťaže verejny obstarávatel'rokuje
s uchádzačmi/záljemcami počas hodnotiacej fázy, ěo vedie k
podstatnej modifikácii (zmene) p vodnych podmienok uveden ch
v oznámení alebo v sríťažnych podkladoch.

V rokovacom konaní so zveĘnením p vodné podmienky zákazky
boli podstatnym sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na
vyhlásenie novej zálkazky ďalebo Zmenou podmienok zákazkapresta|a
spl ať podmienky od vod uj ce použitie rokovacieho konania so

nentm
Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vďahu k obstarávanym
tovarom, prácam alebo službám, ale veĘny obstarávateľ predtym ako
odmietne takríto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti tykajrice sa
zákJadn ch charakteristickych parametrov ponuĘ, ktoré považlje za
d ležité

Modiflkácia (zmena) ponuĘ počas
hodnotenia ponrík

Rokovanie v priebehu s ťaŽe

V rámci rokovacieho konania so
zverej nením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok
uveden1ích v oznámení alebo
v s ťažn ch podkladoch6

odmietnutie mimoriadne nízkej
ponuky

1 8

1 9

Żo

2 1

Limitovany stupe flexibility m že byť aplikovateľny/aplikovan na Zmeny v zákazkeaj pojej zadaníi keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá prejej
implementáciu nię sri stanovené jasnym a presn m sp sobom v oznámení alebo v s ťaźn 'ch podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je pređpokladaná (nie
je uveđená v sríťažnych podkladoch), zmęna zákazky je prípustná ak zmeny sli nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatn ak:

1 . Verejny obstarávateľ zmení podmienky tak' źe akby boli sríčasťou p vodnej zákazky, tak by sa z častnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v p vodnej zálkazke;
2. zmeĺy umož uje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol p vodne akceptovan1i;
3. verejn;ŕ obstarávatęl'rozšíri rozsah zákazky obsahujrici tovary/s1užby/práce, ktoré p vodne zákazka nęobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomick rovnoviíhu v prospech víťaza sp sobom, ktoni p vodná zátkazky neumož ovala.
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I00 va hodnoty dodatočnej
zákazky

V prípade' že všeĘ dodatočné
hodnoty prácltovarov/služieb
v dodatočny ch zákazkách
nepresahuj Ż0 vo z hodnoty
p vodnej zákazky a sričasne táto

hodnota dodatoěnych zákaz\ek
sama o sebe nePredstavuje
hodnotu

Hodnota zníźen\a rozsahu
Plus
25 vo zhodnoty koneěného
rozsahu (iba ak zníźenie v rozsahu

25 Vo z ceny zmluvy

plus

hodnota dodatočn ch vydavkov
z plnenia zmluvy vychádzaj cich
z podstatnych zmien zmluvY

100 Vo

zźkona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na

práce/služby neboli zadané v slilade So zákonom o veĘnom
äustaľĺvanĺ' t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli

splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.

relevantnymi u stanovenlarrusrilade sP vodná zźkazkabola zadaná v

Vo, ale následne bolzákonom oZákazka bola zadaná v srilade so

zníźeny rozsah zákazky

Verejny obstarávateľ uzatvoril dodatok V rozpore so zákazom

10a ods. 1 zákona o Vou

od

prác,
ná1ežitosti

pos diť
podmienok

zmenu.

rozsahua

vźdy
bnych

podstatné

hnutné

povahy
plato

,,Podstatn "o

SA

nevv
vy

ide
Je

uce
zmlu

tykaj

cenye
prípade

doplnené/zmenené

alebo

zmluvy
predmetu

danom

boli

cl
materiálov

zmluvy

reaIizáciu
uzatvoreneJ

prípadu,k

na

podpise

špecifikácie
lehoty
a
prípadu

Po
podmienok

Konflikt záujmov medzi veĘ
uchádzačom a|ebo zfuljemcom

nym obstarávateľom/prijímateľom a
prelkázan' zodpovednym sridnym

'7

alebo

Zákazka na dopl uj rice sta

alebo služby (ak takáto zźkazka
predstavuje podstatn modifikáciu
p vodnych zmluvnych Podmienoke)
b ola zadaná b ez p ouźltia rokov ac ieh o

konania bez zverejnenia, resP.

priameho rokovacieho konania,
- ďalebo dopl uj ce práce alebo

služby boli zadané v rozpore
s podmienkami uveden mi

vebné práce

Zniźenie rozsahu zákazky

Podstatná Zmena častí podmienok
uzatvorenej zmluvy oproti častiam
obchodnych podmienok uvedenYch

v oznámení alebo v s ťažnych
podkladoche

Konflikt zánjmov

25

Ż4

Realizácia

23

ŻŻ

7 (Jradĺ orgán - Úrad pre verejné obstarávanie na z klade vykonania kontroly verejného obstarávanią, alebo Ro (btižšie podrobllosti viď. Metodiclry pol,y' CKo ku

:"łľ:Y;łłi#;]cłs su""ľ,i di Frutta SpA, t200a] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340l02, Eur pska komisia v. Fracrizsko t2004] ECR I- 9845, Vec C-91l08' Wall

AG, t20101ECR I- 2815
9 Viď poznámku pod čiarou č- 8
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l0 Koncept,,nepredvídan1ich okolností" by mal byť interpretovan sp sobom,źę o nepredvídateľné okolnosti ide v t ch prípadoch, ktoré verejn obstarávateľ ani pri

za ,,nepredvídanrí okolnosť" (T-540/10 aT-235l1l). Tięto dodatočné prácelslužby nem žu byť kompenzované hodnotou zrušen ch pľáclslužieb. Hodnota zrušenych
práclslužieb nemá vplyv na v počet Ż0 7olimitu.
1l Uplat u.|e sa pri Vo ktoré bolo preukázatelhe zaěaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o Vo č. 95l2Ol3 Z.z.

m žebyťkorekciazĺíŻeĺána 25 
l

7o z hodnoty
dodatoěnei /dodatočn ch zź .aziek
l0 Vo.

Táto sadzba m že byť zníźenána
5 ?o podľazáxatnost\

VeĘn obstarávatel'nepostupoval v srilade s $ 43 ods. 3 zríkona o Vo
keď pri veĘnej nadlimiĺrej alebo podlimitnej síťaźi na dodávku
tovarov nepoužil pi zadaní zkazky elektronicki aukciu

v ustanovení $ 58 písm. c)
ďebo i), 10

Porušenie povinnosti použiť pri
veĘnej s ťaži, uŽšej slíťaži alebo
v rokovacom konaní so zveĘnením
elektronickí aukciu _ nadlimitná,
podlimitná zákazka na dodanie tovanr
(resp. podlimitná zá.kazka bez vyuźitia
elektronického trhoviska pri tovaľoch
bežne dostupn ch na tľhul1)

26
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Porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania pre zákazky obstarávané podl'a zźkona č,' 343l2OI5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorych predpisov

I0o va - vzťahuje sa na každri
z rozde|enych zákaziek

V prípade nadlimitnych zákaziek,
v rámci ktorych nebolo
oznámenie zverejnené v ríradnom
vestníku EÚ, ale zadávanie
zákazky bolo korektne zverejnené
vo vestníku Úvo sa uplat uje
finančná opravaŻ5 vo.

Finančná oprava Ż5 7o sauplatní
aj v prípade, źe zźkazkana
poskytnutie služby bola nesprávne
zaradenádo prílohy č. 1 k zákonu
o VO a malo ísť o nadlimitnri
alebo podlimitn zźkazkl1 a|e

verejné obstarávanie bolo
vyhlásené ako zákazka s nízkou
hodnotou a korektne zverejnené
na webovom sídle prijímatel'a
a na osobitnom mailovom
kontakte

rl

IO0 Va

na
alebo

použitiu
zadźxania

SA

tovaru
postupu

vvhn ť

dodávky
alebo

cieľom

takej
hnutné

S

zákazky

su

zákazky

zahrnutie
nle

alebo
ktoré

nadlimitnej
predmetu

zákazky
služie

zadávania
rozdelenieo

podlimitnej

Ide
postupu

Pre toto porušenie sa vzťahuj aj všetky prípady, keď verejny

obstaĺávatil, zada| zátkazkll priamo, bez splnenia povinnosti

postupovať podľa ZYo v zmysle $ 10 ods' I, ćo zárove znamená

nedođržanie postupov povinnosti zverej ovan\a zákazky' nakolko

veĘn obstárávateľ neaplikovaním zĺákonnych postupov s časne

n 
"ao 

aizĺ p ovin no sť adekv átn eh o zverej n eni a zadáv ania zákazky . T ieto

prípady su napr.: neoprávnenosť použitia v1inimky zo ZYO v

)*vĺé $ 1 odi. Ż aź IŻ ZYO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím

konaním podl'a s 81 ZVo bez splnenia podmienok na jeho použitie

alebo nezverejnenie zźkazky s nízkou hodnotou nad 5 000

EUR na webovom sídle prijímateľa anesplnenie si povinnosti zaslať

informáciu o tomto zverejnení na osobitny mailov kontakt

zakazkycko @ vlada.gov. sk-

VeĘny obstarávateľ nesprávne zarad\! predmet zákazky pod služby

uvedené v prílohe č. 1 k ZYo, na základe čoho nedodržal postupy

zverej ovania.

oznámenie o vyhlásení verejného

a radu podl'a š Ż7 Zvo.
slal

riradu
nepovateľl?

publikačnému
bstaráo

vanla
nereJV

obstará

Nedovolené rozdelenie predmetu

zákazky alebo nedovolené spájanie
predmetov zákaziek

Názov

Nedodržanie postupov zveĘ ovania
zákazky v zmysle zákona o Vo

Ż

oznámenie o v

1

12označenie,,Veĺejn obstarávatel"'savzťahujeajnaobstarávateľavzmysle$9ZVoaosobuvzmysle$8Zvo
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Ż5 va v prípade, že skrátenie
lehoty bolo rovné alebo väčšie
ako 50 Ea zo zźkonnej lehoty.

Ż5 vo v prípade zźkaz\ek, v rámci
ktor,_ ch bol obíden1i postup
zad6x an\a nadlimitnej záĺkazky
(a teda v rámci nich nebolo
zverejnené oznámenie o vyhlásení
Vo v riradnom vestníku EÚ;, ale
zadávanie zákazky bolo koľektne
zveĘnené vo vestníku Úvo.
Uplat uje sa na tak
z rozdelen' ch zákaziek, v rámci
ktorej bol nedovolenym
rozdelením obídeny prísnejší
postup vo verejnom obstarávaní.

Ż5va v prípade, ak bol obídeny
postup zadáv ania nadli mitnej
alebo podlimitnej zálkazky v
d sledku zahrnutia takej dodávky
tovaru alebo poskytnutych
služieb, ktoré nie s nevyhnutné
pľi plnení zákazky na stavebné
práce doPHZ.

I)vo - v ostatnych prípadoch
nedovoleného spájania
r znoľodych zákaziek' ktoré
mohlo obmedziť hospodársku
s ťaź.

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za
následok vy atie tohto tovaru alebo služieb z p sobnosti Zvo.

VeĘny obstarávatel'porušil $ 6 ods. 16Zvo, ak namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zál<azky rozdelil predmet zákazky arealizova| tak napr.
dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania
nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej
zákazky rozdelil predmet zákazky a reďizoval tak napr. Ż zákazky
s nízkou hodnotou, ěím sa vyhol postupu' zadávania podlimitnej
zákazky.

Verejny obstaĺávatel'porušil $ ods. 16 7No, akzákazktl napr. na
dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebnych prác' pričom dodávka
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná krealizácii tychto
stavebnych prác.

Nedovolené spojenie nes visiacich tovarov alebo služieb do jedného
postupu veĘného obstaľávania (pričom zákazka nie je rozdelená na
ěasti), čo m že obmedziť hospodiársku s ťaź amať za následok nízky
počet predlo ženy ch pon k.

Lehota na predkladanie pon k (alebo na pľedloŽenie žiadosti o časť)
bola kratšia ako limit ustanoveny zákonom.

VeĘny obstarávatel' skľátil lehotu na predloženie pon k v zmysle
avšak z d vodu$ 66 ods. 2 zvosm. b

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie ponrík

a
-)
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Ż5 7o v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťažné
podklady je menej ako 50 Vo

lehoty na predloženie ponfü (v

s lade s príslušnymi
ustanoveniami).

10 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o sŕtaźné
podklady je menej ako 60 Vo

lehoty na predloženie ponfü (v

srilade s príslušn mi
ustanoveniami).

5 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o sliťažné
podklady je menej ako 80 7o

lehoty na predloženie pon k (v
s lade s príslušnymi
ustanoveniami).

l0 vo v prípade źe toto skľátenie
bolo rovné alebo väčšie ako 30 vo

zo zákonnej lehoty.

5 vo v prípade akéhokolŤek iného
skrátenia leh t (e možné znítiť
až na hodnofi,s'Ż%o, pokiaľ sa má
za to, źe povaha a zánaźnosť
nedostatku neopodstat uje

57o

ZakJadnál sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci ,,Vyška
finančnej opravy", priěom koneěnli sadzbu finančnej opravy je

potrebné určť na individuálnejbáze (prípad od prípadu). Pri určovaní

Úšky finančnej opravy je možné brať v livahu zmier uj ce faktory

vďahuj ce Sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky

(admini strat ív ne zať aženie, ťažko sti sp očívaj rice v doručení s ť aźny ch

podkladov). V prípade, źe síťažné podklady boli až do

uplynutia lehory na predkladanie pon k zveĘnené v profile a veĘny
oĹsiarávateľ k nim poskytol bezodp1atne neobmedzen , lipln a

priamy prístup prostredníctvom elektronick ch prostriedkov, finančná

oprava saneuPlat uje.

obstarávaní.

eJ
clm

nomvereJ
ponrik,

podklady

vosítaźl

s ťaźnéo
predkladaniena

otvoreneJk

žiadostí
lehotous

ímanie

prekáržka

pnJ
porovnaní

na
vkrátka

neopodstatnená

stanovená

vytváĺa
nepnmerane
SA

Lehota

zĺákone nebol oprávnen5í na totoulehotáchoznámenia
skrátenie.

Stanovenie lehoty na prijímanie
žiadostí o s ťažné podklady (vzťahuje

sa na veĘn síťaź, sriťaž návrhov
ďebo podlimi tné zákazky bez vyuźitia
elektľonického trhoviska)

Nedodržanie minimálnej zákonnej

lehoty na predloženie žiadosti o ričasťl3

4

13 Lehoty s stanovené pre užšiu s ťaź arokovacie konanię so zverejnením-
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táto sadzba m že byt' zníŽenána

Ż5 vo

závaŽnosti.l0 Vo alebo 5 Vo

I0O Vo

táto sadzba m že byť zníźenána
Ż5 va,70 %o alebo 5 vo podľa
závażnosti.

Í00 7a

táto sadzba m že byť zníženána
I0 Vo alebo 5 Vo, ak podmienky
ěasti/kritéria na vyhodnotenie

ponrik boli uvedené v oznámení
(alebo kritériá na vyhodnotenie
pon kv s ťažnych podkladoch),
ale neboli dostatočne

Ż5 vo

Ż5 vo

I0 Vo

táto sadzba m že byť zníźenána5
vo podľa závažnosti.

Lehota na predkladanie ponrik (alebo lehota na predloženie žiadosti
o rĺčast) bola predlžená, pričom verejny obstarávatel'nezverejnil trito
skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo
vestníku VO

Verej n y ob s tarávate l' zadá zákazkll na základe roko vac ieh o kon an ia s o
zveĘnením, avšak takyto postup nie je oprávneny aplikovať podľa
dotknutych ustanovení ZVo.

VeĘny obstarávatel' zadá zálr.azka na základe priameho rokovacieho
konania' avšak takyto postup nie je oprávneny aplikovať podl'a

ustanovení ZVO.
Verejny obstarávatel' zadá zákazkll v oblasti obrany a bezpečnosti
prostredníctvom sriťaŽného dial gu alebo rokovacieho konania bez
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takychto postupov
opodstatnené.

Podmienky riěasti sli uvedené iba v sriťažnych podkladoch' ktoré nie
sli zverejnené v profile, čím nie je poskytnuty bezodplatny,
neobmedzeny, p|ny a priamy prístup k nim ďalebo podmienky ričasti
publikované v oznámení nie sri v srilade s podmienkami ričasti podlä
s ťažnych podkladoch ďalebo kritériá na vyhodnotenie ponrik, vrátane
váhovosti nie sri uvedené v oznámeníJs ťażn ch podkladoch alalebo
ked' v siťaźnych podkladoch absentujrí pravidlá uplatnenia kritérií,
resp. pravidlá uplatnenia kritérií s upravené nedostatočne, neurěito a

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od
podania pon k z d vodu neziákonnych ďalebo diskriminaěnych
podmienok časti alalebo kritérií na vyhodnotenie pon k stanovenych
v oznámení alebo V

Nedodržanie postupov zverej ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
vercjného obstarávania v prípade

- predlženia lehoty na
predkladanie ponrík

- predlženia lehoty na žiadosti o
ričasťla

Neoprávnené použitie rokovacieho
konania so zveĘnením

Neopľávnené pouŽitie priameho
rokovacieho konania

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany
a bezpečnosti - nedostatočné
zd vodnenie nezverej ne nia zákazky

Neurčenie:
- podmienok ličasti v oznámení,

resp. vo vyzve na predkladanie
pon k,

- kritérií na vyhodnotenie ponrík
(a váh kritérií) v oznámení,
resp. v'zve na predkladanie
ponk alebo vsťažnych

Nezfüonné ďalebo diskriminačné
podmienky časti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie ponlik stanovené

alebo oznámení

10

5

6

7

8

9

la Lehoty s stanovęné pre užšiu síťaź arokovacie konanie so zverejnením.
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5To

Táto sadzba m že byť zĺíźenáĺa
5 7o v závislosti od závažnosti
porušenia

V prípade zreaLizovanych prác,

ktoré neboli s ěasťou opisu
pređmetu zákazĘ, zodpoveđaj rica

Ĺodnota prác je predmetom 1'00 vo

r0 ?o

Táto sadzba m že byť zníźenána
|O 7o a|ebo 5 vo v závis|osti od

závaźnosti porušenia.

Ż5 ?o

Táto sadzba m že byť zníźenána
'!'O vo a\ebo 5 7o v záxis|osti od

zátvaźnosti i porušenia

Ż5 ?o

lO 7o alebo 5 %o v zátvislosti od

závaźnosti porušenia.

byť zníźenánaTáto sadzba m že

oide

postup

ak
intelektuálnej
použil

ZVO,Ż
su

1

zvo

1

6
vanle

1

nle
az

1AZ

091

ktoré

J
obstará

1

$

1

naďe

podľa
služieb,

trhu,na
poskytnutie

nepostupoval

alebo

alebo
dostupn ch

ZYO71

obstarávateľ
tovaru,
bežne

ereJnyv
dodanie
povahy

rozhodujlíce
nedostatoěn

kvalifrkovanej

le

prípravu
neobsahuje

pre

podkladoch
resp.becne,

rozhodné

s ťaŽn1ich
vseo

v
opísany

uchádzačov

zákazky

pre
neurčit

predmetu
asnneJ

Opis

informácie
ponuky.15

vytvráraj
ze

vanl.

miesto

tak

v robcu,
obstará

alebo

ďebo

valentu.

špecifické,

oblasť
ekvi

vereJnom
konkrétneho

typ,

prfliš

vo
na

su
uchádzaěov

patent,

sÍtaźi

ktoré
pre

odvolávajli
otvoreneJ

označenie,
možnosti

k
sa

prístup
štandaĺdov

bez

vky
bchodnéo

prekážky
rovnaky

poźiada
postup,

technicĘch

alebo
vyrobn

neopodstatnené
Technické

Urěenie
nezabezpeéia

neslivisia

vytváraj
primerané

pre

nle
pre

a

napr

prác
dodávok

prístup
neopodstatnené

zoznamlJ
stavebn ch

obstarávaní,

rovnaĘ
ktoré

ch

nom

zákazkll,

predloženiu
vereJ

nezabezpeéí

k

pre

uskutoěnen

sa

SA

vo

alebo

požiadavky

alebo

vlalzuce

zákazky

s ťaźi

požiadaviek

đané

služieb
vky

pređmetu
alebo
k

otvoreneJ
požiada

k

minimálnych

posĘtnut ch

SU

prekážky
neprimerané
tovaru,

Urěením

uchádzaěov

regi ne, na

zástupcu

kritérií
skrisenosť

alebo
mať

nezfüonn ch

spoloěnosť
uchádzaća

zvo|Ż

zĺaden

použitie
ods.

\Z
povinnosť

44

mať
regi ne,

alebo

subjektov
alebokrajine

krajine
hodnotenie

danej
danej

hospodáľskych

Porušenie povinnosti
podlimitn zákazlan na nákup tovaľov,

alebo služieb' ktoré nie srí

zadá'vať

beźne

predmet zákazkyopísanyNedostatočne

Technické špecifikácie
zákazky sri di s}ľiminačné

predmetu

Podmienky riěasti nesivisia a nre

primerané k predmetu zákazĘ
su

t4

31

t2

11

15 Vec C-340/02 (Eur pska komisiď Franc zsko) avec C-299lo8 (Eur pska komisia / Francrizsko)
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v

15

dostupnych na trhu, prostredníctvom
elektronického trhoviska

podmienok ričasti po otvorení
pon Wžiadostí o ričasť, čo malo za
následok nesprávne prijatie ponuky
uchádzaěal žiadosti o ričasť záuj emcu

srít'aže
Podmienky ričasti boli upravené poěas vyhodnotenia splnenia
podmienok časti, čo malo za následok prijatie ponrilďžiadostí o ričasť
uchá^dzaěovlzáajemcov, ktorych ponuky by neboli prrjaté, ak by sa
postupovalo podl'a zverejnen, ch podmienok ríčasti.

25 Vo

Táto sadzba m že byť zníŹenána
I0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závaźnosti
25%

Táto sadzba m že byť zníźenána
70 vo alebo 5 vo v závislosti od
zánaźnosti porušenia.
25 Vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo alebo 5 vo v záxis|osti od
zánažnosti porušenia.

25 Va

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo a|ebo 5 %o v závislosti od
závaźnosti porušenia.

Podmienky ričasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia
podmienok ríěasti, čo malo za následok vyl čenie
lchádzač,ovlzáujemcov, ktorych ponuka by bola pnjatá, ak by sa
postupovalo podl'a zveĘnen ch podmienok ričasti.

Počas hodnotenia lchádzač,ovlzáujemcov neboli dodržané kritéria na
vyhodnotenie ponrik alebo pravidlá na uplatnenie kritérií.

Počas hodnotenia uchádzač,ov lzáuj emcov neboli dodržané podmienky
časti alebo kritéria na vyhodnocovanie pon k (prípadne podkľitériá

alebo viáhy kritérií1 definované v oznámení alebo v sriťažnych
podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponrík v rozpore S

oznámením a s ťažn mi podkladmi a nesprávne urěenie spešného
uchádzač,a. Uvedeny typ porušenia sa tyka aj prípadov, keď bol zo
s ť.aźe vyl čeny uchátdzač,' ktory podmienky veĘného obstarávania
spl al.
Písomné zachytenie procesu tykajriceho sa konkrétneho pridelbvania
bodov pre každri ponuku je nejasny/neoprávnen1í/nedostatočny
z hľadiska transpaľentnosti alebo neexisĘe.

Zápisnica z vyhodnotenia pon k neexisĘe.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky 1ba
niektorym záujemcom.

Uprava podmienok ličasti po otvorení
pon lďžiadostí o ričasť, čo malo za
následok nesprávne vylriěenie
uchádzaća/záujemcu

Vyhodnocovanie ponrik
lchádzač,ov lžiadostí o ričasť záujemcov
V rozpore s podmienkami ričasti
uvedenymi v oznámení a sriťažnych
podkladoch aJ alebo vyhodnocovanie
pon k uchádzačov v rozpore s
kľitériami na vyhodnotenie pon k a
pravidlami na ich uplatnenie.

Nedodržiavanie zásady
tľanspaÍentnosti ďalebo rovnakého
zaobchádzania poěas postupu
zadávaniazákazky

16

I7

81
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25 Vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 To alebo 5 vo v závislosti od
zźxaźnosti porušenia.

Ż5 va

Táto sadzba m že byť zníž-enána
l0 vo a|ebo 5 vo v zárvis|osti od
zánażnosti porušenia.

25 Vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
1o vo alebo 5 vo v závislosti od
záxaźnosti porušenia.

25 Vo

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

VeĘny obstarávatel' porušil povinnosť podlä $ 40 ods. 4 Zvo
poźiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predloženych dokladov vždy,
ak z predloźenych dokladov nemožno posridiť ich platnosť alebo
splnenie podmienkv ličasti.
Verejny obstarávatel' umožní uchádzaěovtlzáujemcovi modifikovať
(zmeniQ jeho ponuku poěas hodnotenia ponlik

V kontexte veĘnej alebo užšej s ťaźe veĘny obstaľávatel' rokuje
s uchádzačmi/záujemcami poěas hodnotiacej fáoy' čo vedie k
podstatnej modifikácii (zmene) p vodnych podmienok uvedenych
v oznámení alebo v sriťažnych podkladoch.

V rokovacom konaní so zveĘnením p vodné podmienky zálkazky
boli podstatnym sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na
vyhlásenienovejzákazkyalalebozmenoupodmienokzákazkaprestala
spl ať podmienĘ od vod uj ce použitie rokovacieho konania so

nenlm.
Ak sa pri určiĘ zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka
vo vzťahu k tovaru, stavebnym prácam alebo službe a verejn
obstaĺávatel' pred vyltiěením takeito ponuky písomne nepožiada

Modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia ponrik

Rokovanie v priebehu s ťaže

V rámci rokovacieho konania so
zveĘnením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok
uvedenych v oznámení alebo
v s ťažn, ch podkladochl
odmietnutie mimoriadne nízkej
ponuky

1 9

20

Ż1

22

16 Limitovan1ĺ stupe flexibility m že byť aplikovateľny/aplikovany na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej

implementáciu nie sli stanovené jasn m a presn1im sp sobom v oznámęní alebo v sríťažn ch podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie
je uvedená v s ťažn ch podkladoch), zmerla zákazky je prípustná ak zmeny s nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnri ak:

5. VeĘn obstarávateľ zmení pođmienky tak, źe akby boli sričasťou p vodnej zákazky, tak by sa z častnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli vp vodnej
zźkazkę;

6. zmeny umož uje zadaĺiezákazky záujemcovi inému ako by bol p vodne akceptovan ;

7. verejn obstarávateľ rozšíri rozsah zálkazky obsahujtici tovary/služby/práce' ktoré p vodnę zákazka neobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomickli rovnováhu v prospech víťaza sp sobom, ktorri p vodná zákazky neumož ovala.

As -/
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I00 Vo

25 Vo z ceny zmluvy

plus

hodnota dodatočnych vydavkov
z plnenia zmluvy vychádzaj 'cich
z podstatnych zmien zmluvy.

uchádzač,a o vysvetlenie tykaj ce sa tej časti ponuky, ktoré sli pre jej
cenu podstatné alebo ak veĘn obstarávateľ vyl či ponuku
lchádzača, ktory na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky
dostatočne od vodnil nízku lirove cien alebo niákladov.
Konflikt zánjmov medzi veĘnym obstarávatelbm/pľijímatel'om a
uchádzačom alebo záujemcom preukázany zodpovednym sridnym
alebo 18.

Po podpise zmluvy boli doplnenélzmenené podstatné náležitosti
podmienok uzatvorenej zmluvy t kajrice sa povahy a rozsahu prác,
lehoty na rea|izácia predmetu zmluvy, platobnych podmienok
a špecifikácie materiálov, alebo cenys. Je nevyhnutnévźdy posrĺdiť od
prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o ,,podstatnri" zmenu.zo
Podstatná zmenazmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je
upravenáv $ 18 ods.ŻZYo.

Verejny obstarávateľ vykonal podstatné zmeny p vodnej zmluvy,
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy aporušil ustanovenie $ 18
zvo.

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je
v rozpore so s ťažnymi podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou spešnym uchádzačom alebo
uchádzaěmi.

Konflikt zánjmovl7

Podstatná zmena častí podmienok
uzatvorenej zmluvy oproti častiam
obchodnych podmienok uvedenych
v oznámení alebo v síťaŽnych
podkladochle

23

Realizácĺa

Ż4

l7 Podrobnosti upravuje Metodick pokyn CKo č. l3 ku konfliktu záujmov

'8 Úradny orgán _ Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo Ro (btiišie podrobnosti upravuje Metodiclc polqn CKo č. l j
ku konfliktu zĺiujmov)
19 Koncept ,,nepredvídanych okolností" by mal byť interpretovan sp sobom,žę o nepredvídateľné okolnosti ide v tych prípadoch, ktoré verejn obstarávateľ ani pri

za,,nepredvídan okolnosť" (T-540/10 aT-235ĺ11). Tieto dodatočné práce/služby nem Žu byť kompenzované hodnotou zrušenych práclslužieb.
9Yec C-496l99 P, cAS Succhi di Frutta SpA, t200a] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-34oĺoz,Eur pska komisia v. Frac zsko t2004] ECR I- 9845, Vec C-91108, Wall
AG, [2010] ECR I- 2815
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Hodnota zníźenia rozsahu

Plus

Ż5 va z hodnoty konečného
rozsahu (iba ak zníŽenie v rozsahu
zźkazky je podstatné).

I00 vo hodnoty dodatočnej
zákazky

V prípade, že všetky dodatočné
hodnoty stavebnl ch
prácĺtovarov/služieb
v dodatočny ch zákazkách
nepresahuj Ż0 vo z hodnoty
p vodnej zákazky a sričasne táto
hodnota dodatočn ch zákaziek
sama o sebe nepredstavuje
hodnotu nadlimitnej zákazky,
m že byť finančná oprava znítenál
na Ż5 vo zbodnoty
dodatočnej /dodatočn ch zákaziek.

Zákazkabolazadanáv s lade so ZVo, ale následne bolzníźeny rozsah
zákazky, pričom znlźenie rozsahu zákazky bolo podstatné.

Zníźenie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:
a) I0 va v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie

služby a nižšie ako 15 vo v prtpade zákaziekna stavebné práce,
b) 257o v prípade, ak potreba znítenia rozsahu zá/rlazky vyplynula

z okolností' ktoré veĘny obstaľávatel'nemohol pri vynaložení
ná|etitej starostlivosti predvídať a zníźením rozsahu sa nemení
chaľakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
ziárove p vodná zmluva, rámcovádohoda ďebo koncesná zmluva
obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej pravy,
vr ane rípravy ceny.

Zníźenie rozsahu zákazky sa posudzuie vo väzbe na zmluvn cenu
P vodná zákazkabolazadaná, v slílade s relevantnymi ustanoveniami
ZYO, ale na Zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy, z d vodu požiadavky na dopl uj ce stavebné práce, tovary
alebo služby, neboli splnené podmienĘ podlä $ 18 Zvo.

Zníženie rozsahu zákazky

Zákazka na dopl ujrice stavebné práce,
tovary alebo služby bolazadaná
v rozpore s pravidlami podlä $ 18
zákonao VO8

Ż5

26

Đ e
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