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Vec
Návrh na uzdvretie dodathu č, 4 k Zmluve o poskytnutÍ
nenavratného finančného prÍspevhu č, oPKZP-Pol-SCul-
2ot6-7Ĺ/ĺ5 - zasląnie

Vážený prijímatel',

na základe rozhodnutia zmenovej komisie Slovenskej agentúry životného prostredia zo dňa

].3.o8'2o18 Vám bola schválená Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí

NFP' V prílohe Vám zasielame návrh na uzavretie dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

č. oPKZP-PoL-sc111-20].6-tt/15 (d'alej len ,,dodatok k Zmluve") pre projekt:

Názov projektu:
Kód projektu:
Prijímatel':

ĺul',[łzĺ 906 31 41 11

E_maĺl: sazp@sazp'sk

V prípade, ak súhlasíte s obsahom návrhu dodatku k Zmluve, žiadame Vás tento podpísať

štatutárnym orgánom vo všetkých troch rovnopisoch, s uvedením miesta a dátumu podpisu

a následne spätne doručiť dva rovnopisy dodatku k Zmluve v lehote 5 pracovných dní
na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia fondov EÚ

Karloveská 2

841.04 Bratislava 4

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovatel'ský orgán (d'alej len ,,So")
následne zabezpečí zverejnenie tohto dodatku k Zmluve v CRZ v zmysle dohodnutých
zmluvných podmĺenok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP ako prvá, čím nie je dotknutá
povinnosť zverejňovanĺa dodatku k Zmluve druhou zmluvnou stranou, ak je osobou povinnou

zverejňovať dodatok k Zmluve. o dátume nadobudnutia účinnosti dodatku k Zmluve Vás bude

informovať príslušný projektový manažér prostredníctvom elektronickej pošty.

Zefektívnenie zberu BRo a DSo v okrese Malacky
310011B483
TEKOS, spol. s.r.o.

lčo: ooozoogt
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0038 9214
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0038 9222
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sEKclA FoNDoV EÚ
KARLoVEsKÁ Ż, 84L 04 BRAT|SLAVA 4

PROSTREDIA

Dovol'ujeme si Vás upozorniĹ že návrh na uzavretĺe dodatku k Zmluve zaniká dňom uplynutia
lehoty, pričom za doručenie sa považuje deň fyzického doručenia So bez ohľadu na jeho

spôsob, alebo doručením prejavu žiadatel'a o odmietnutí návrhu na uzavretie dodatku
k Zmluve. V odôvodnených prípadoch je možné, na základe písomnej žiadosti prijímatel'a,

lehotu na prĺjatie návrhu na uzavretie dodatku k Zmluve písomne preoížiť.

S pozdravom

lng' Karol Gulčík
riaditeľ SF EÚ

Prílohy
Návrh na uzavretie dodatku k Zmluve v troch rovnopisoch

sLoVEľ!sKA
ĄGENTqRA
ZIVOTNEHO

ROKOV

wvvsgą.sk

Eł#E]

ffi#
Tel.: +421 90631 41tI
E-mail: sazp@sazp.sk

I

ĺčo: ooezoo3t
IBAN: 5K37 8180 0000 0070 0038 9214
IBAN: SK15 8180 0000 OO70 OO38 9222
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DoDATox č. ł
K ZMLUVE o POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANčNÉHo PRÍSPEVKU

ČÍslo ZMLUvY: oPKZP-Pol-sCl 1 1-2016-1lt15

(ďalej len ,,Dodatok")
ľÁzov PRoJEKTU:

Zefektívnenie zberu BRo a DSo v okľese Malacky

rÓo ITMS:

3100118483

uzavretý podľa g 269 ods. 2 zákonaě.5I3|I99I Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podľa g 25 zátkona č. Ż92/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z euľópskych
štrukturálnych a investičných fondov a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa $ 20 ods' 2 zálkona č,. 52312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách
verejnej spľávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších predpisov (ďalej
|en,,zźtkon o rozpoětových pravidlách") medzi:

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Poskytovatel':

názov

sídlo

IČo

DIČ

konajrici

v zastúpení

názov

sídlo

ICO

DIČ

Ministeľstvo životného prostľedĺa Slovenskej ľepublĺky

Nám. Ľ. Štúľa 1, 8I235 Bľatislava

Slovenská republika

42 r81 810

2023106679

Ing. Lászlő Sólymos, minister

Slovenská agentúra životného pľostľedĺa

Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica

Slovenská ľepublika

00 626 03r

202IIŻ582I

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



na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiace
oľgánu sprostredkovateľským orgánom č,' 22l2oI5l5.I zo dňa 13' aprí|aŻoI5 v platnc

znení

poštová adľesa: Slovenská agentúľa Životného pľostľedia
Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2

84I04 Bľatislava

(ďalej len,,Poskytovatel"')

I.2. Pľijímatelo:

názov

sídlo

: TEKOS' spol. s ľ.o.

: Paľtizánska 1089/2, 901 01 Malacky

Slovenská ľepublika

: obchodnom ľegistri okľesného súdu Bľatislava I, oddiel: Sľo,

VloŽka č.: 13l09/B

: Ing. Juraj Schwaľz, konateľ

:34 III 832

: Ż0Ż0357878

zapísaný v

(ďalej len ,,Pľijímatelo" a spolu s ,,PoskytoYatel'om" aj ako ,,Zmluvné stľany")

2. PREDMET DODATKU
2.I. Zmluvné stľany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písm.

a 6.13 ZmIwy o poskytnutí nenávľatného finančného pľíspevl
č). 0PKZP-POI-SCI II-2016-11/15 v platnom znení (ďalej |en ,,Zmluva o posĘtnl
NFP") z dôvodu aktualizácie zmluvy a Pľílohy ć.4Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančl
opľavy za porušenie pľavidiel a postupov obstaľávania za účelom ich zosúladen
s platným znením Systému finančného ľiadenia, verzie 2 a z dôvodu Zmeny termíl
začiatku a ukončenia realizácĺe hlavných aktivít projektu dohodli na zmenę Zmlu
o poslcytnutí NFP nasledovne:

z.LI Pôvodný ěl. 4 ,,KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝcH sľnÁN A DoRUČoVANE'" ods
4.I zmluvy sa mení a znie nasledovne:

,,Zmluvné Strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poslqltnutí NI
si pre svoju závciznosť vyžaduje písomnúformu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinl
uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa čIánku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvl
Strany sa zavcizujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikóciu v listinnej podol
používať poštové adresy uvedené v záhląví Zmluvy o poslcytnutí NFP, ak nedošlo
oznómeniu Zmeny adresy spôsobom v súlade s čIánkom 6 zmluvy. Zmluvné strany 

'
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aceho

atnom

ism. a)

Ĺspevku
slqtnutí
inaněné
lladenia
termínu
Zmluvy

l" ods

utí NFP
povinné
ZmIuvné
podobe
ldošlo k
trany sa

)

dohodli, že písonlná forma komunikćlcie sa bude uskutočňovat'najmti v listinnej podobe

nrostredníctvonl doporučeného .d,;;;;;;;r*ia 
zósieloř"nirao oayĺa1nĺl'o doručovania

,poštou 
alebo ,'ärlrriá"irre1 podoűe podlla odsektl4'2 tohto člónku'"

2.|,ŻPôvodnýčl.4,,Ko]VIu\lľ:ľZMLUVNÝcHsľnÁNADoRUČovłNlľ,..ods.
4.2zm|uvy sa mení aznie nasledovne:

,,ZľnluvnéStranys.adohodli,.žeichkomunikáciamôžeprebiehaťalternatívnev
elektronickej podobe, a ,r-rrk|", p,ip'o'a'.belnei ,om-unikócie prostredníctvom

elektronickej iprávy (e-mailu), .i"Zn'*trĺĺn 
p'ĺpoao''L prostredníc.tvo.m ITMS 20]4+

alebo prorrrr|ar,ĺríri* Úĺrednéh|to portálu- verejnej správy (pričom zo strany

Poslqtovatel'a nejde o výkon ,rržirrikoci,_iba ' iy''źnł"u ixisti1ĺcich techniclcých

prostriedkor- rińi;rĺrn io lro*ririá.,rr). Etektroni|ckń komunikácia prostredníctvom

ITM S20 1 4 + p redĺáv uj u o1 p oapi.ir"i ri á r ra 
ľ ľ?;";j komunikó-cii' v listinnej p odob e'

Prijímatel, slihlasí S ryrn, aby po"r,plrriĺ všetbých ,ur|nłn ýrn podmienok pre zavedenie

elektronickej komunikarr, prorr|rur|łirrr;;' íi^[S;,ő|;; akä preferovaného spôsobu

komunikćlcie Zmluvných strón ;";;;;;;reľ vydal ,r]*.rrnrt, rýkajúce sa komunikócie'

ktoré bucle pre Zmluiné strany Závtjz'né'"

Ż,I.3PôvodnýčI.4,,KoMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁNADORUČoVANIE..ods.
4.4 zm|uvy sa mení aznie nasledovne:

,,oznómenie,výzva,žiadosťaleboinýdokament(d,alejako,,písomnost,,,)zasielaný
druhej Zmlulvnij strane-, ľ.ir*1rł ioí^n ' li",i"') iołoi' po'iľo Zmluvy o poslqtnuĺí

NFP, s výnimkőu návrhu ĺnniri,łi ,prary., lrrr,'ršb)r,ivrhu správy z' kontroly podl'a

čIánku ]2 ods. 2 vZP, ,o oorržirir'p'ž iaáď z*l"';"; ;;'ký,nůĺ Nŕp za doručenú' ak

dôjde do dispozície druhej Zmĺuviej strany ,o o|d"ś' uiedenej v záhlaví Zmluvy o

poslqtnutí'Ň'ii, o to aj i pr'ii"áaž," ok adresót p7'ońo'"' nepievzal' pričom za deň

doručenia;;;;;;;"; 'i p'iozije deň' kedy došIo k:

a)uplynĺĺtiuútožnej(odbernej)teho.rypísomnostizasielanejpoštoudruhouZmluvnou
Stranolt,ol,',,aap,k"jejvráteniupodľapísm,c.,

b) odopretiu prijatia písoľnnosti, v prípade odopretia prevziat' písomnost' doručovanú

"pioĺ"' 
aiebo osobným doručením'

c)vróteniupísomnostiodosielateľovi,vprípadevráteniazósietĘsptit,(bezohľaduna
prípadnú p'o'ia*l" "adresát 

ng7náĺny" )'"

Ż.t.4Pôvodnýčl.4,,KoMUNIKÁCIAZMLUVNÝcHSTRÁNADORUČoVANIE..ods.
4.6 zm|uvy sa mení aznie nasledovne:

,,VprípadedoručovaniaSprávyozistenejnezrovnalosilPrijímateľ,oviprostredníctvom
ITMS 20]4+, sa bude ,ur, ołłi#r;;;;;r;;;;rnú nlomentom ,verejnenia nezrovnalosti

vo verejnej časti ITMS2}14+'"

2,I'5Pôvodnýčl'4,,KoMUNIKÁCIAZMLUVNÝcHSTRÁNADORUČoVANIE..ods.
4'7 zmtuvy sa mení azn\e nasledovne:

,,Písomnost'alebo zá'sielka cloručovaná prostrednícýom e-mailĺl bucle považovanó za doručenú'

momentołn, kecly bude ,lrlrrirrírl.ri ,praro k dispozícii, prístupnĺi na e-mailovom Server,

slúžiacom na prijímani" nl"lrrrorirlr"i prĺry Zmluvnej Stra'ny, itorá je adresátom, teda mornentom'

kedy Zmluvn)i ,,ror", ktorá je':;;:i"í;;r:,ír. ir,ai'p,iri"rin o lispešnom doručení zósiellq; ak

Ą
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nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o lispešnom
doručení zá'sielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné Strany výslovne súhlasia s ým,
že zósielka doručovaná elektroniclg bude považovaná za doručentí momentom odoslania
elektronickej sprĺivy Zmluvnou Stranou, ak táto Zmluvnó Strąna nedostala ąutomatickű
informćlciu o nedoručení elektronickej správy' Za tičelom realizĺtcie doručovania
prostreclníctvom e-mailu, Zmluvné Strűny sa zavciztiú:

a) vzájomne si písomne ozruimit' svoje emailové adresy, ktoré budú v rómci tejto formy
komunikdcie zĺivcizne používať, a ich aktualiłiciĺl, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude
zaťažovat' tú Zmluvnú Stranu, ktorĺi oznómenie aktuólnych údajov nevykonala aj v tom
zmysle, že zásielka doručenĺi na neaktudlnĺĺ e-mailovú adresu sa bude považovať na účely
tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,

b) vztíjomne si písomne oznĺimit' všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob
doručovania,

c) zabezpečit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 
'pĺnať 

všetlql
parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej sprĺźvy,
vrótane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z techniclcých dôvodov,
Zmluvnó Strana, ktorá mó tento technický problém, jeho existenciu ozndmi druhej Zmluvnej
Strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia
uvedenó za bodkočiąrkou v základnom texte tohto odseku 4.7"'

2.L6 Pôvodný čl. 4 ,,KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝcH sľnÁN A DoRUČovłľrB" ods.
4.8 zmluvy sa mení aznie nasledovne:
,,Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schrónky na účely písomnej
komunikác i e Zml uvný c h s t rón. "

Ż].1 Do ěl. 4 ,,KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DoRUČoVANIE" sa dopĺňa
ods.4.9 zmluvy aznie nasledovne:
,,Zmluvné Strany sa zavĺizujú, že vzájomnd komunikácia bude prebiehať v slovenskom
jazyku."

2.I.8 Do čl. 5 ,,osoBITNÉ DOJEDNANIA" sa dopĺňa ods. 5.7 Zmluvy aznienasledovne:
,,Prijímateľ je povinný predkladat' účtovné doklady, ako aj podklady k rýmo účtovným
dokladom, v ktorých jednotlivé aj sumárne finančné čiastlcy budú v EUR zaokrúhlené na
dve desatinné miesta bez centového vyrovnania."

2. 1.9 Pôvodný čl. 6 ,,ZMENA ZMLUVY" ods. 6.2 písm. d) bod (iii) zmluvy sa mení a znie
nasledovne:

,,(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí ]5 7o kumulatívne na
tlito skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienlq
neprekročenia Celkových opróvnených výdavkov Projektu. Tdto odchýlka nesmie
mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity Projektu,"

z.I.rc Pôvodný ćl.6 ,,ZMENA ZMLUVY" ods. 6.6 písm. b) zmluvy sa mení aznię
nasledovne:

,,b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú závijzné z hľadiska dosiahnutia ich
cieľovej hodnoty. PosĘtovateľ je oprdvnený v jednotlivom prípade tohto druhu
Meratelhého ukązovateľa Projektu schválit'zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne
odôvodnených prípadoch, pričom cieľová hodnotą nesmie klesnĺiť pod hranicu 80
%o výšky uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie cieľovej hodnoĘ
jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20 7o oprotill

4
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ta

jeho výške, ktoró bola uvedená v Schvátenej žiadosti o NFP, môže predstavovat'
Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a
vyvolávat'próvne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzt'ahu kfinančnému plneńiu Poskytovatel'vždy zníži výšku poslqtovaného NFP
s ohľadom na schválenie zníženia cieľove.i hodnoty Merateľného ukazovatel'a
Projektu bez príznaku, vo vzt'ahu k ým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu
znižovaného Meratelhého ukazovatel'a Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. ]
písm. i) VZP a vykonat' zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity
Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateĺhého
ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej
hodnoty Merateĺhého ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných
Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Meratelhého
ukazovateľa Proj ektu ide. "

z.Iil Pôvodný čl' 6 ,,ZMENA ZMLUVY" ods' 6.8 písm. b) zmluvy sa mení aznie
nasledovne:

,,b) neporušil uvedenti povinnost', Poskytovateľ mu poslqtne dodatočnú lehotu nie
kratšiu ako 20 dní na Začatie realizdcie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej
lehote nie je Poskytovateľovi prostredníctvom ITMS 2014+ doručené Hlásenie o

realizócií aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal
Realizóciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP."

2.L0 Pôvodný čl. 6 ,,ZMENA ZMLUVY" ods. 6'9 zmluvy sa mení azn\e nasledovne:

,,6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizdcie hlavných aktivít
Projektu (zmeny podľa odseku 6. j písm. f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá,
čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajĺ'ice zo Zmluvy o poslqtnutí NFP
ťýkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad
pravidlá uvedené v čldnkoch 8 a 9 VZP)
a) Dobu Realizdcie hlavných aktivít Projektu nie je možné predlžit' nad rámec

maximálnej doby, ktoró pre realizáciuhlavných aktivít projektov vyplýva zVýzvy
a ktorá je uvedená pri definícii Realizócie hlavných akĺivít Projektu v čl. ] ods.

3 VZP, ktorá nesmie presiahnut'3].]2.2023' v rámci tejto doby stanovenej
Výzvou pre realizdciu hlavných aktivít Projektov je možné individuálne
stanovenú dobu Realizócie hlavných aktivít Projektu predlžovat' na zóklade
podanej žiadosti o zmenu zo Strany Prijímateľa-

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predlženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu
pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie
htavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie
hlavných aktivít Projektu, sú neopróvnenými výdavkami. Plynutie doby
Realizdcie,hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním ž.iądosti
o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím
pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a
podaním žiadosti o zmenu.

c) Poslqtovateľ neschvóti predĺženie doby Realizócie hlavných aktivít Projektu, ak
z existujúcich doklądov, ktorých relevantnost'je nepochybnó a ktoré predložil
Priiímatel'v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovat' Poskytovateľ
pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu-r'll
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až do ttplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizóciu Pro.iektov vyplýva z Výzvy

o lrtori i, uvedená pri defiiícii Ŕeatizáiie hlavných aktivít Pryf ely'u v čl' 1 odsek

3 VZP, je kratšia oLo do-b, nevyhnutná na Ukončenie realizócie hlavných aktivít

Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušen-ie Zm'luvy o.posĘtnutí NFP

priľo člónku 2 odś. 2.4 zmluvy i ĺl. g ods. 4 písm. b) bod vii) VZP- Existujúcimi

dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmci znalecĘ posudok

vypracovaný znalcom v príslušnom ználeckom odbore, odborné vyjadrenie alebo

stanovisko'znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví

alebo odbore."

2'I.I3 Pôvodná Pľfloha č,.2 - Pľedmet podpoľy NFP k Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a

nahráđzasa novou Pľílohou č. 2 - řľedmet podpoľy NFP k Zmluve o poslqtnutí NFP,

ktoľá tvoľí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku'

Ż'LI4 Pôvodná Pľíloha č. 3 - Hlásenie o začatí ľealĺzácie hlavných aktivít Pľojektu Zmluvy

o poslcytnutí NFP sa ruší a nahrádza Sa novou Pľílohou č' 3 ' Fĺnančné opľaYy za

poľušenĺe pľavidiel a postupov obstaľávania Zmluvy o poslcytnutí NFP, ktoľá tvoľí

nęoddeliteľnú súčasť tohto D odatku'

2.I'I5 Pôvodná Pľíloha č,. 4 - Fĺnančné opľavy za poľušenie pľavĺdiel a postupov

obstaľávaniaZmluvy oposlqtnutí NFP saľuší a nahrádza sa novou Pľílohou č' 4'
Podľobný ľozpočet p'ój"m" k Zmluve o poslcytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnű

súčasť tohto Dodatku.

2.I.16 Pôvodná Pľíloha č. 5 - Podľobný ľozpočet pľojektu k Zmluve o poslqtnutí NFP sa

ľuší.

3. osTATNÉ A ZÁvERnčľÉ USTANOVENIA

3'1. ostatné ustanoveni a Zmluvy o poslcytnutí NFP, ktoré nie sű týmto Dodatkom dotknuté'

zostávajú nezmenené a űěinné v doterajšomznení'

3.2. Tento Dodatoknadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami aúčinnosť

dňom nasledujúcom po dni jeho zveľejneniä PosĹytovateľom v Centľálnom registri zmlúv

vedenom Úľadom vlády Slovenskej republiky'

3'3' Tento Dodatoktvoľí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP'

3.4. Tento Dodatok jevyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden

(1) rovnopi, u đuu (2) ľovnopisy dostane Poskytovateľ'

3.5' Zmluvné Strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku ńadne prečítali' jeho obsahu

a právnym účrnkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy

sú dostatočne slobodné, jasné, ureito-a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú opľávnené

kpodpisutohtoDodatkuanaznaksúhlasuhopodpísali'

6
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Pľílohy:
Príloha ě. 2 - Pľedmet podpoľy NFP
Príloha č. 3 - Finančné opľavy za poľušenie pravidiel a postupov obstaľávania
Príloha č. 4 - Podľobný ľozpočet pľojektu

ZaPoskytovateľa v Banskej Bystrici dňa:
- 3 -09- 2018

ZaPrijímateľa v Malackách dňa: t.a.?ołÝ

RNDr. Richaľd Mülleľ, PhD', generálny

Slovenská agentliľa

Peěiatka:
97s 90

Ing' Juľaj Schwaľz, konateľ

TEKOS, spol. s r.o.

ľiaditeľ
i

ÁGENTÚnA

Pečiatka:

"L'5.f.p 8, 
^-nľłiiffi,:ł

1

7



I TMS
2 014 +

E l ffHŁľť{ľllllľVLÁDYsR l

PREDMET PODPORY NFP

Pľlloha ě. 2 Zmluvy o poslĺytnutíNFP

Všeobecné infoľmácie o pľoiekte1

I
I

I

i

I

Názov pĺojektu: Zefektívnenie zberu BRO a DSo v okrese Malacky

Kód pÍojektu: 3t 001 I 8483

Kód ŽoNFP: NFP3I 001 08483

opelačný program: 31 oooo - operačný program KValita žiVotného prostredia

SpoluÍinancovaný z: Kohézny fond

PlioÍitná os: 3l ool o - 'l 
. UdrŽatel'né vyuŽíVanie prÍrodných zdrojov prostľedníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Konkľétny cieľ: 3t oo1 ool o - l 'l .l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameľanÍm na ich pípravu na opätovné použitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Katególie lcgiónov:

Kategoľizácia za Konkľétne ciele

Konkľétny cieľ:

oblasť intervencie:

Hospodárska óinnosť:

3l o0l oo] 0 - 1 .l 'l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípľavu na opätovné pouŽitie a

'1"]ľLĽY _"_Ło_1Ło-'.:_Łl'9"!ĺ9:?l'9 la!! 9!ľ999Y_ _ _ _ _

0'l 7 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrenÍ na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

22 _ Činnosti súvisiace so Životným prostľedím a zmenou klÍmy

Predmet PodPory
22.8.201814"15

ITMS
2o1Ą+ I 127



2. Financovanie pľojektu

Forma Íinancovania:

Predfinancovanie: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

sK865600000000324
'1022001

Prima banka
Slovensko, a.s.

6.12.2016 31.12.2020

Refundácia: IBAN Banka Platnoď od Platnosť do

sK565600000000320
9030001

Pľima banka
Slovensko, a.s.

6."t2.2016 31."t2.2020

3'A Miesto ľealizácie pľoiektu

P'č' íat Regirón
(NUrs rD

vyšší územný celok
(NUTS ilr)

Okres
(Nurs rv)

Obec

l. Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Malacky Malacky

3.B Miesto realizácie pľojektu mimo oprávneného
rÍzemia oP

Nezaevidované

4. Popis cielbvej skupiny
Cieľová skupina (relevantné V prÍpade pľojektov spoluÍinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity pľoiektu

Gelková dĺžka ĺealĺácie hlavných aktivít pĺojektu (v mesiacoch):
'15

Začiatok lealizácie hlavných aktivít pÍojektu (zaěiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 8.201 8

Ukončenie realizácie hlavných akrivít projeku (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacených aktivÍt,

ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký óas):

22.8.201814i15

'I 0.201 9

ZrlPredmet podpory 
|ITMS

2o1Ą|



5.1 Aktivity pľojektu ľealizované v opľávnenom území oP

Hlamé akivĘ pľoielĺtu

1. 2'l4B48go000l _Triedenýzberkomunálnehoodpadu

Podpoľné aktivity pľoiektu

Podporné aktiviý:

Popl3 podpomých aktivít:

Priradenie ku konkrótnemu cieľu:

Podpoľné aktiVity

3l oot ool o - l.l .'| Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich pípravu na opätovné pouŽitie a

podpora pľedchádzania vzniku odpadova

tnoďdo

'1Ż.2020

tnoďdo

.12.2020

z,l'

5.2 Aktivity pľojektu realizované mimo opÍávneného územia oP

Nezaevidované

Predmet podpory

22.8,201814115!IiIlŤi;i-I 327



6. Meľatelhé ukazovatele pľoiektu

6.1 Príspevok aktivít k meľatelhým ukazovatelbm pľoiektu

Kód:

Molateľný ukazovat.ľ:

P0087 Memá jednotka:

MnoŽstvo Vytriedeného komunálneho odpadu čas ptnsnia:

Celková cieľová hodnotal

Typ závislorti ukazovataľa:

ldentiíikálo] (lčo):

t/rok

U _v ľámci udrŽateľnosti
projektu

2017,1700

súiet

34n 1 832
Subjekt: TEKOS, SPOL. S R.O.

Konkľétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktiviĘ projektu:

31 0ol oo] 0 _ 1 .'l .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranĺm na ich prÍpravu na opätovné pouŽitie a

]::ľ]á:iy1Ľ:9ryl"ry-d-'|'ld:9!i1Y''!!!1dľld-Ľ
2]43looloo1 - B. PrÍprava 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

2l 4B483o0o0l - Triedený zber komunálneho odpadu 2 017,17

Kód:

Merďeľný ukazovateľ:

P0089

MnoŽstvo zhodnotených nie nebezpeěných
odpadov

Memáiednotke:

ěar plnenla:

Gelková cielbvá hodnota:

Typ závislo3ti ukrzovateľa:

ldentiÍikátoÍ (lčo):

Vľok

u - v rámci udržateľnosti
projektu

0,0000

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

Konkrétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pÍojektu:

3l ool 001 o _ l.l .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prÍpravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21 43l oo1 ool - B. PrÍprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameranĺm na recykláciu nie nebezpeóných

odpadoV Vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory pľedchádzania vzniku biologicky

ľozloŽitel'ných komunálnych odpadov
Cielbvá hodnota

2l4B4830oo0l' Triedený zber komunálneho odpadu 0

Kód:

Melataľný ukazovetrľ:

I

P0702

Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych

odpadov

Memá jednotka:

čar plnenla:

Cclková cieľová hodnota:

TYp závisloĺi uka:rovaleľe:

ldentifikáto] (lčo):

Vrok

K _ koniec realizácie projektu

2017,1700

súčet

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

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pľojektu:

3] o0-loo] 0 _ 1.'l .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21 43l 00l ool - B. PrÍprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na ľecykláciu nie nebezpeóných

odpadoV Vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky

rozloŽitel'ných komunálnych odpadov
cielbvá hodnota

21 484830oo01 - Triedený zber komunálneho odpadu 2 017,17

ITMS
?'o1Ą|

Pledmet podpory

22.8'Ż01814i15

427
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:

Kód:
P0703 Memá jednotka:

Merateľný ukazovatcľ: zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov čar ptnonia:

Typ závislosti ukazovateľa:

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

t/rok

K _ koniec realizácie projektu

0,0000

34r 1 I 832

Vľok

atéÍnosti
projektu

::|j"ľ'
Konk]étny ciel':

Typ aktivitY:

3l o0'loo] o - 'l .'l .l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich pípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

2143100l0o] - B. Pľíprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpeóných

odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky

rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

Cielbvá hodnota0l 7,t 700

súěet ] Hlavné aktivity přojektu: 2l 4B4830000l - Tľiedený zber komunálneho odpadu 0

4r'1 1832

] 6.2 Prehl'ad meľateIhých ukazovatelbv pÍoiektu

eóných
ologicky

Kód Názov Memá jednotka Celková cieľová
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovatelh

MnoŽstvoVytriedenéhokomunálneho t/rok
odpadu

Ż 017 ,1700 Áno UR Súóet
r hodnota Poo87

2017,17 P0089 Množstvo zhodnotených nie
nebezpečných odpadov

t/rok 0,0000 Áno UR

Vrok poToz Zvýšená kapacita pre triedenie
komunálnych odpadov

t/ľok 2017,1100 Nie UR Súčet

eteÍnosti
P0703 zvýšená kapacita pre zhodnocovanie t/rok

odpadov

0,0000 Nie UR

0,0000

r4l I t 832

leóných
ologicky

lečných
ologicky

i hodnota

2 017,17

ITMS
2A1tt

i hodnota

0

Vtk

l projektu

0lzt700

súóet :

'a] 
**

I
1

Predmet podpory 
I

22.8.201814:15

427 527



7

Subjekt:

Kód

lné Údaje na úrovni projektu

D0052

TEKOS, SPOL. S R.O.

Názov

MnoŽstVo Vytľiedeného kuchynského biologicky rozloŽitelného
odpadu

ldsntiÍikfto] (lčo):

Memá j.dnotka

t/rok

341 I I 832

Relevancia k HP

UR

D0053 MnoŽstvovytľiedeného zeleného biologickyrozloŽitelného odpadu t/rok UR

D0058 MnoŽstvo zhodnoteného kuchynského biologicky rozložitelného
odpadu

t/rok

t/rok

FTE

FTE

UR

D0059 MnoŽstvo zhodnoteného zeleného biologicky rozloŽitelného
odpadu

Počet novovytvořených pracovných miest

Poóet novovytVorených pracovných miest obsadených dlhodobo
nezamestnými osobamĺ

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo
nezamestnými osobami - Ženy

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK

Poćet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK _ Ženy FTE

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami
nad 50 rokov veku

Poöet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami
nad 50 rokov veku - Ženy

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so FTE
zdraVotným postihnutím

Počet novovytvol.ených pracovných miest obsadených osobami so FTE
zdľaVotným postihnutím - ženy

Počet novovytvoľených pľacovných miest obsadených prÍslušníkmi FTE
tretÍch kľajÍn

D01 03

D0l 04

D0105

D01 06

D0107

D0t08

D01 09

Doll0

FTE

FTE

FTE

FTE

UH

PraN, UR

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PľaN

D0l1 l

D0ll2

D0ll3 Poóet novovytVorených pracovných miest obsadených prÍslušníkmi
tretÍch krajÍn - Ženy

FTE PraN

Dol l4 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených Ženami FTE PraN

D01l5 Poóet novovytvorených pracovných miest pre mladých l,udÍ (do 29
rokov)

FTE PraN

PraN
D0116 Počet novovytvorených pľacovných miest pre mladých l'udÍ (do 29

rokov) obsadených Ženami
FTE

DOI 28 Počet nástrojoV zabezpečujúcich pístupnosť pre osoby so
zdľaVo1ným postihnutím

počet PraN, UH

D0155 Počet podnikov, ktoľým sa poskytuje podpora podniky UR

D0156 Počet podporených malých a stredných podnikov podniky UR

00157 Počet podporených nových podnikov podniky PraN, UR

ITM
201

s
1.

I Predmet podpory

22.8.2018 1 4:15E 627



8. Rozpoěet pľojektu

8.1 Rozpoěet pľiiímateľa

Pľiame výdavky

Konkrétny cieľ:

Typ aktivitY:

Hlavné aktiviý plojektu:

Skupina výdavku:

3l ool ool o -'l.l .'l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich prípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpoľa predchádzania vzniku odpadov

21 43l ool ool _ B. PľÍprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie nebezpeěných

odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory pľedchádzania vzniku biolo9icky

rozloŽiteľných komunálnych odpadov

op]ávnoný výdavok

2l484830000l - Triedený zber odpadu ĺ ĺ 27 887'33 C

ll7 500'00 €

l 0l 0 387'33 €

022 - samostatné veci a súbory hnutelhých vecí

023 - Dopravné prostriedky

Nepľiame výdavky

KonkÍétny cieľ:

Podpo]né aktivity:

Skupina výdavku:

3l ool ool o _ l .1 .t Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich pľípľavu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpoľa pľedchádzania vzniku odpadov

opJávnoný výdavok

3l 08483P000t - Podporné akivity 0'00 €

nezaevidované

8.2 Rozpofty pańne]ov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Gelková oprávnených výdavkov:

Golková oplávncných výdavkov pre projeky geneľujúce pľ|iem:

Po]cento spoluÍinancovania zo zdrojov EÚ a šR:

'l l27 887,33 €

1 127 8B7 
'33 

ę

95,0000%

Maximálna rrýška nenáv;atnáho Íinaněnóho príspevku: 'l 071 492,96 €

Výška spoluílnancovania z vlastných zdroJov pľijímateľa:

'I iĺ;ulsI,2i0r1i4r+
pľedme| podpory

22.8.201814115

56 394,37 €

727



Príloha ě.3 Zm]uvy o poskytnutí NFP

TátoPrflohaZmluvy o poskytnutí NFP shiži na určovanie v šky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti

na zistené porušenie pravidiel a postupov veĘného obstarávania v zmysle zákona o Vo. Všetky percentuálne sadzby sa t kajri prípadov, keď konkrétne

porušenie mďo alebo mohlo mať vplyv na vysleđok Vo.

V prípade porušení pravidiel uvedenych v Právnych predpisoch ďďebo Právnych dokumentov tykaj cich sa obstarávania zákaziek nespadajlicich pod zákon

o Vo bude toto porušenie s ohl'adom na uvedeny zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu ana základe tohto zaradenia bude určená ná]eźiaca
finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímatel'nepostupovď pri obstarávaní zákazky podlä zákona o Vo' avšak na tento postup v zmysle
pravidiel uvedenych v Právnych predpisoch alalebo v Právnych dokumentoch nebol oprávneny, bude urěená finančná oprava vo vyške 1oo 7o z hodnoty

opľávnen ch v davkov srivisiacej zákazky.Pokiaľ dané porušenie zadávaniazáka'ky nespadajricej pod zfüon o Vo nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení

uveden ch v tejto prflohe, v ška finančnej opravy sa určí vo v1ŕške 5,I0,25 ďebo 100 7o zbodnoty zákazky a to podlh závatnosti porušenia.

-ťorušenia pravidiel a postupov veĘného obstarávania pre zákazky obstarávané podlä zákona ć,. Ż512006 Z. z. o veĘnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektoq ch predpisov

V prípade nadlimitnych zákaziek,
v rámci ktoďch nebolo
oznámenie zveĘnené v radnom
vestníku EÚ, ale zadátvanie
zá/rlazky bolo koľektne zveĘnené
vo vestníku UVo sa uplat uje
finančná opravaŻS 7o

100 7oVeĘn obstarávatel'l neposlď oznámenie o vyhlásení veĘného
obstarávania publikačnému radu a líradu podlä $ 23 ods. l zákona
o VO.

Pre toto porušenie sa vzťahuj aj všetĘ prípady, keď veĘny
obstaľávatel' zada| z,,ákazkl'l priamo, bez splnenia povinnosti
postupovať podlä zákona o Vo v zmysle $ 9 ods. l, čo zárove
znamená nedodržanie postupov povinnosti zveĘ ovania zákazky'
nakolko veĘn; obstarávateľ neaplikovaním zákonn ch postupov
s časne nedodrží povinnosť adekvátneho zveĘnenia zadávania
zákazky. Tieto prípady s napr. : neoprávnenosť použitia v nimky zo
zdkona v zmysle $ 1 ods. Ż, až' 5 z kona Vo, uzavretie zmluvy

Nedodržanie postupov zveĘ ovania
zákazky v zmysle zákona o Vo

oznámenĺe o Y

1

loznačenie,,VeĘn obstaĺávatel"'savzťahujeajnaobstarávatelävzmysle$8zákonaoVoaosobuvzmysle$7zákonaoYo
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25 vo v prípade, že skrátenie

lehoty bolo rovné alebo väěšie

ako 50 %o zo zźkonnej lehoty

I0o vo - vzťahuje sa na

z rozdelenych zákaziek

25 %o v prípade zákaziek v rámci
kton ch bol obídeny postup
zadáv ania nadlimitnej zákazky
(a teda v rámci nich nebolo
zverejnené oznámenie o vyhlásení
Vo v radnom vestníku EÚ;, ale

zadźtvanię zźkazky bolo korektne

zveĘnené vo vestníku Úvo-
Uplat uje sa na každ
zrozde|en chzźkaziek

Ż5vo v prípade, ak bol obíden

postup zadźtv ania nadlimitnej
alebo podlimitnej zákazky v
d sledku zahrnutiatakej dodávky
tovaru alebo PoskYtnutYch
služieb, ktoré nie s nevyhnutné
pri plnení zákazky na stavebné
práce doPHZ.

I07o -v ostatnych prípadoch
nedovoleného spájania

každrí

zálkaziek

žiadosti o ličasť)predloženiena
zfüonom

alebo(pon k
ustanovenlimitako

predkladaniena
kratšia

Lehota
bola

Verejny obstarávateľ porušil $ 5 ods' 12 zákona o Vo' ak namiesto

vyhläsěnia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval

tak napr. dve podlimitné zákazĘ čím sa vyhol použitiu postupu

zadárvinia nadiimitnej zkazky, resp' ak namiesto vyhlásenia

p odlimitnej zákazky rđzdel il predmet zákazky a r ealizov a| tak napr . 2

žuuurxy poaľu š q oas. 9 zákonaoVo, ěím sa vyhol postupazadźpania

podlimitnej zá/ĺ.azky'

VeĘn obstarávatel'porušil s 5 ods' 3 zákonao VO' ak zákazku napr'

nadodanietovaruvnadlimitnomfinančnomobjemezahrnuldo
podlimitnej zákazky na real\záciu stavebnych prác' priěom..dodávka

predmetnéĹo tovaru by nebola nevyhnutná krea|izác1i tychto

stavebnych prác.

Nedovolené spojenie neslivisiacich tovarov alebo služieb do jedného

n'*n. u"r"jneĹo obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na

iastĺi, čo m Źe obmedziť hospodársku siťaž' amať za následok nízky

poěet predlo Źeny ch pon k.

za
na

alebo

malo

použitiu
zadávania

to
zákazky

sa

zálkona.

tovaru

byak

ky

hnliť

plnení

postupu
vy

pn
dodá

p sobnostiz
zákazky

alebo
cielbm

takej

S

služieb

nevyhnutné
hodnoty

zákazky

SU

alebo

zákazky

zahrnutie
nte

tovaru

alebo
ktoré

nadlimitnej

predpokladanej

predmetu

tohto
do

vanla
zákazky
služieb'

vy atie

zadá'

práce

rozdelenieo

poskytnutia
stavebné
následok

Ide
postupu
podlimitnej

zákona o Vo bez splneniapodl'a $ 58priamym rokovacím konaním
podmienok na jeho použitie.

minimálnej zákonnej

lehoty na predkladanie Ponrik
N

Nedovolené rozdelenie
zákazky alebo nedovolené spájanie

predmetov zátkaziek

predmetu

J

Ż
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Ż5 va v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o sríťažné
podklady je menej ako 50 %o

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

I0 va v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťażné
podklady je menej ako 60 Va

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

5 %o v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťažné
podklady je menej ako 80 Vo

lehoty na predloženie ponrík (v
srílade s príslušnymi
ustanoveniami)

lo 7o v prípade že toto skrátenie
bolo rovné alebo väčšie ako3o va

zo zákonnej lehoty

5 vo v prípade akéhokoľvek iného
skrátenia leh t (e možné zniźiť
až na hodnotu2vo, pokial'sa má
za to, źe povaha a zź* aźnosť
nedostatku neopodstat uje

5Vo

VeĘny obstarávatel'skrátil lehotu na predloženie pon k v zmysle $
51 ods. 1 písm. b)' avšak z d vodu nekorektného zverejnenia
predbežného oznámenia nebol oprávneny na toto skľátenie

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o s ťažné podklady je
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie pon k, čím
sa vytvára neopodstatnená prekáźka k otvorenej sríťaži vo veĘnom
obstaĺávaní.

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stlpci ,,V1íška
finančnej opravy", pričom konečn sadzbu finančnej opravy je
potrebné urěiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní
vyšky finančnej opravy je možné brať v rivahu zmier ujríce faktory
vzťahuj ce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky
(administrat ív ne zať aženie, ťažko sti spočívaj lice v doručení srĺťažnych
podkladov)

Stanovenie lehoty na prijímanie
žiadostí o s ťažné podklady (vďahuje
sa pre veĘn s ťaž', s ťaž návrhov
alebo podl i mi tny ch zákaziek)

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty napredloženie žiadosti o čast'2

4

Strana 2 zL8

2 Lehoty sri stanovené pre užšiu s ťaź a rokovacie konanie so zverejnením.
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l0 Va

táto sadzba m že byť zníźená na 5
vo podl'a závaźnosti

táto sadzba m že byť znížená'na
10 7o alebo 5 va podľa závažnosÍi

25 Vo

táto sadzba m že byť znížená na
25 Va,l0 Vo alebo 5 7o podl'a
závaŽnosti

1O0 7o

táto sadzba m že byť zníźenána
10 Vo alebo 5 % ak podmienky
časti/kritéria na vyhodnotenie

pon k boli uvedené v oznámení
(alebo kľitériá na vyhodnotenie
ponrik v sríťažnych podkladoch)
ale neboli dostatočne opísané.

Ż5 vc

Táto sadzba m že byť zníźená na
l0 va alebo 5 vo v závislosti od
závaźnosti porušenia

Ż5%

Lehota na predkladanie ponrík (alebo lehota na predloženie žiadosti
o časť) bola predlžená, pričom verejny obstarávatel'nezverejnil trito
skutočnosť formou redakčnej opravy v Uradnom vestníku EU/vo
vestnftu VO

Verej n y ob starávate l' zadá zźlkazku na zákl ade rokovac ieho konan ia s o
zverejnením, avšak takyto postup nie je oprávneny aplikovať podl'a
dotknutych ustanovení zákona o Vo.

VeĘny obstarávatel' zadá zálkazku v oblasti obrany a bezpečnosti
prostredníctvom s ťažného dial gu alebo rokovacieho konania bez
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takychto postupov
opodstatnené.

Podmienky časti s uvedené iba v s ťažnych podkladoch ďalebo
podmienky ričasti publikované v oznámení nie s v s lade S

podmienkami časti podl'a s ťažnych podkladoch ďalebo kritériá na
vyhodnotenie pon k, vrátane váhovosti nie s uvedené v
oznámen í/s ť aźny ch podkl adoch a/ aleb o ked' v s ťažnych podkl adoc h
absentuj pravidlá uplatnenia kitérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií
s upravené nedostatočne' neurčito a pod'"

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od
podania pon k z d vodu nezákonnych podmienok ričasti alalebo
kľitérií na vyhodnotenie pon k stanovenych v oznámení alebo
v s ťažnych podkladoch' napr. povinnosť subjektov mať uźzriaden(l
spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regi ne, povinnosť

mať sk senosť v danej kľa|ine alebo regi ne.uchádzač,a

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

- predlženia lehoty na
predkladanie pon k

- predlženia lehoty na žiadosti o
čast'3

Prípady neopráv ujrÍce použitie
rokovacieho konania so zveĘnením

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

Neurčenie:
- podmienok ričasti v oznámení,

resp. vo vyzve na predkladanie
ponrik,

- kritérií na vyhodnotenie ponrik
(a váh kritérií) v oznámení,
resp. vyzve na predkladanie
ponk alebo vsťažnych
podkladoch

Nezákonné aJ alebo diskriminačné
podmienky ričasti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie ponrik stanovené
v s ťaŽnych pokladoch alebo oznámení

5

6

l

8

9

& < 01^

3 Lehoty srj stanovené pre uŽšiu s ťaž' arokovacie konanie so zverejnením.
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a Vęc C-340l02 (Eur pska komisiď Franc zsko) a vec C-Ż99ĺ08 (Eur pska komisia / Francrizsko)
5 Povinnosť zadávaniápodlimitnych zákazíekbežne dostupnych na trhu prostredníctvom elęktronického trhoviska platí od momęntu definovanom v $ 155m ods. 13 zákona

o VO.

Táto sadzba m že byť zníźenána
5 vo v závis|osti od závaŹnosti
porušenia

V prípade zrealizovanych prác,
ktoré neboli zverejnené,
zodpovedaj ca hodnota prác je
pľedmetom 100 vo finančnej
opravv

10 7o

Táto sadzba m že byť zníźená'na
Io vo alebo 5 7a v zá'v\s|osti od
zánaźnosti porušenia

Ż5 7a

Táto sadzba m Že byť.zníźeĺána
10 7o alebo 5 va v závis|osti od

Ż5 7a

závažnosti i

Porušenie povinnosti5 zadáv ať
podlimitnli zźkazku na nákup tovarov,
alebo služieb, ktoré nie sri
intelektuálnej povahy, beŽne
dostupnych na trhu, prostredníctvom
elektronického trhoviska.

VeĘny obstarávatel'nepostupoval podlä Š 96 aź99 zákona o Vo, ak
ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie srĺ

intelektuálnej povahy, bežne dostupnych na trhu, ale na obstarávanie
použil postup podl'a $ 9 ods. 9 zálkona o Vo alebo postup podl'a

$ l00 až l0Ż zźkona o Vo.

Ż5 vo

5?o

14

t3

čo malo zao časť
vyhodnotenia splnenia

následok
podmienok riěasti po otvorení

sr t'ažev
Podmienky časti boli upravené poěas

ěo malo za

Opis predmetu zákazky v sriťažnych podkladoch je nedostatočny,
nejasny' neurčity, opísany všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujrice
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej
ponuky. a

Určením minimálnych požiadaviek pre zźkazkll, ktoré nes visia a nle
s primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpeěí rovnaky prístup pre

uchádzačov alebo dané požiadavky vytváraj neopodstatnené
prekáźky k otvorenej s ťaŽi vo veĘnom obstarávaní

Určenie technickych štandardov' ktoré s príliš špecifické, tak źe
nezabezpečia rovnaky prístup pre uchádzačov alebo vytvárajri
neopodstatnené prekážky k otvorenej sriťaži vo verejnom obstarávaní

Nedostatočne opísany predmet zákazky

Podmienky ríčasti nesłívisia a nie s

primerané k predmetu zákazky

Technické špecifikácie predmetu
zákazky s di skriminačné

lŻ

l0

11
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Ż5 7o

Táto sadzba m že byť zníźenána

IO vo a|ebo 5 %o v závislosti od

záĺvaźnosti porušenia

25 Vo

Táto sadzba m že byť zníźenána

ĺo ?o a|ebo 5 ?o v záxis|osti od

závaŹnosti porušenia

Ż5 vo

Táto sadzba m že byť zníźeĺána
|O %a a\ebo 5 7o v zásislosti od

z6xatnosti

Táto sadzba
lO ?o alebo

mže
57ov

byť zníźenána
závislosti od

zźnaźĺost\

Zárpisnica z vyhodnotenia neexistuje {ebo neobsahuje všetĘ

í"ä.i"i.e prvky vyžadované zákonom o VO

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky 1ba

niektorym záujemcom'

Nezaslanie oznámenia o vysledku ĺyhodnotenia ponlik niektorym

; . , ktorí boli vyhoánotení ako nelispešní

oVo
vźd

zźkona6
dokladov

ods.JJ$podľapovinnosť
alebo

porušil
o

obstarávateľerejnyv

e.neexistujalebo
ponuku

procesu

každti
transparentnostr

zachytenie
pre

hľadiskaz
bodov
Písomné

podmienkY

na
dodržanéli

kritéria
nebo

ako
alebo

boli
riěasti

ponrik.

hádzać,ovĺzá.ĺu;jemcov
použité

uc
pon k
hodnotenievyna

hodnotenia
vyhodnotenie
kritéria

Počas

podmienok ričasti,

uchádzaěov/záujemcov

splnenia
vyl ěenie
ak by sa

liěasti

atá,pnJ
následok

bola

vyhodnotenia

ričasti.
by

za
poěas

ponuka
podmienok

malo
upravene

co
ktor,ch

boli

zverejnen chpodľapostuPovalo

PodmienkY

prijaté, ak by saneboli
ěasti

byponuky
podmienoknenych

ktorych
zyeÍeJpodľapostupovalo

zaobchádzarlia počas postupu

zadávaniazkazky

zásady
ďalebo rovnakého

Nedodržiavanle
ffansParentnosti

v rozpore s podmienkami ričasti

uvedän mi v oznámení a s ťažnych

podkladoch ďalebo vyhodnocovanre

oonlik uchádzačov v rozpore S

i<ritériami na vyhodnotenie ponlik a

pravidlami na ich uPlatnenie

záujemcověasťo
pon kyhodnocovanie

uchádzaěov ĺźiadostí
v

uchádzaéalzáujemcu

následok nesprávne pn1 atle

achádzać,a] źiado sti o riěasť
ponuky
záujemcu

T7

16

51
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6 Limitovan1í stupe flexibility m Že byť aplikovateľn /aplikovany na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej

implementáciu nie sri stanovené jasnym a presny* 
'p 

.oĹo- v oznámení alebo v sriťažnych podkladoch (C-496/99, bod l l 8). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie

je uvedená v sriťaŽnych podklađách), 
'*"nu 

zákazky jeprípustná ak zmeny sri nepodstatného charakteru.Zmena1e povaŽovaná za podstatnri ak:

2. zmeny umoŽ uje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol p vodne akceptovany;

3. vereiny obstarávatęľ rozšíri rozsah zákazky obsahuj ci tovary/sluŽby ĺpráce, ktoré p vodne zákazka neobsahovala;

4. modifikácia zmení ekonomick rovnováhu v prospech víťaza sp sobom, ktorri p vodná zákazky neumož ovala-

Strana 7 zl8

Ż5 7o

Táto sadzba m že byť znítenána
l0 7o a|ebo 5 7o v závislosti od
závaźnosÍi porušenia

Ż5 ?a

Táto sadzba m že byť zníŹenána
I0 7o alebo 5 7o v závis|osti od
závaźnosti porušenia

25 7o

Táto sadzba m že byť zníŹenána
10 7o alebo 5 7o v závls|osti od

Ż5 7o

senlazávaźnost\

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávan m

tovarom, prácam alebo službám, ale veĘny obstarávatel'predtym ako

odmietne tahito ponuku nevyźiada písomne podrobnosti tykaj ce sa
zák|adn ch charakteristickych parametrov ponuky, ktoré považuje za
d ležité

keď z predloženych dokladov nemožno posridiť ich platnosť alebo

splnenie podmienky riěasti
VeĘny obstarávateľ umožní uchádzaěovilzáujemcovi modifikov
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia pon k

ať

V kontexte veĘnej alebo užšej sriťaže veĘny obstarávateľ rokuje
suchádzačmilzáujemcami poěas hodnotiacej fázy' ěo vedie k
podstatnej modifikácii (zmene) p vodnych podmienok uvedenych
v oznámení alebo v s tatnych podkladoch.

V rokovacom konaní so zveĘnením p vodné podmienky
boli podstatnym sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na

vyh l ásenie nov ej zákazky ďal eb o zmenou p od mi en ok zákazka pr estala
spĺĺať podmienky od vod ujlice použitie rokovacieho konania so

zákazky

odmietnutie mimoriadne nízkej
ponuky

V rámci rokovacieho konania so
zverej nením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok
uveden ch v oznámení alebo

Modiťlkácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia ponrík

Rokovanie v priebehu s ťaźe

21

20

18

91



lo0 vo hodnoty dodatočne1

záĺkazky

V prípade, že všetky dodatoěné
hodnoty prácltovarov/služieb
v dodatočny ch zákazkách
nepresahuj 20Va z hodnotY
p vodnej zákazky a s časne táto

hodnota dodatočnych zźkaziek
sama o sebe nepredstavuje
hodnotu

Hodnota zníźenia rozs ahu

Plus
Ż5 vo zhodnoty konečného
rozsahu (iba ak zníźenie v rozsahu

Ż5 7o z ceny zmluvy

plus

hodnota dodatočnych vydavkov
z plnenia zmluvy vychádzaj cich
z podstatnych zmien zmluvY

100 Vo

zadaná v slilade s relevantn1ími ustanoventamr

zátkona o verejnom obstarávaní, a|e dodatočné zálkazky na

prácelsluŽby n"ooti zadané v srilade So zákonom o veĘnom

äbstaráuaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli

splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania'

P vodná zákazkabo|a

Zákazka bola zadaná v
zníźeny rozsah zákazky .

Vo, ale následne bolsrílade so zákonom o

so zákazom

prípadu

od
8

prac
náležitosti

pos diť
podmienok

zmenu.

rozsahua

vźdy

v

podstatné

hnutné

povah
platobnych

,,podstatno

sa

nevy
vy

ide
Je

uce
zmenene

zmlu
t kaj

cenye
prípade

doplnené/

alebo

zmluvy
predmetu

danom

bol

SAcl

vy

materiálov

zmlu

real'izáciu
uzatvoreneJ

prípadu,k

na
ifikácie

podpise

špec
lehoty
a

Po
podmienok

rozporedodatok
voozákona

uzatvoril
1ods0a1

obstarávatel'erejnyV
u

vateľom/pľijímatelbm a
s dnymmzodpovedn

obstará
preukázan'

nymvereJ
emcomzatJ

medzi
ebo

mov
al

zaÚJKonflikt
uchádzačom

malebo riradn 7

Zákazka na dopl uj rice stavebné

alebo služby (ak takáto zźkazka
predstavuje podstatn modifikáciu
povodnycľl źrduvnych podmienok9)

bola zadaná bez použitia rokovacieho
konania bez zverejnenia, resP.

priameho rokovac ieho konania,
- ala\ebo dopl ujrice práce alebo

služby boli zadané v rozpore
s podmienkami uvedenYmi

práce

Znítenie ľozsahu zákazky

Podstatná zmena častí
uzatvorenej zmluvy opľoti častiam
obchodnl ch podmienok uvedenYch

v oznámení alebo v s ťažn ch
podkladoche

podmienok

Konflikt záujmov

Ż5

Ż4

Ż3

ŻŻ

Realizácia

,bstarávanienazklądevykonałtiakontrolyverejnéhoobstarávąnia,aleboRo(btižšiepodrobllostiviď.MetodicĘpokynCKoku

*"łľ:rľ;ł:iffi;]cłs su""ti di Frutta SpA, t2004] ECR I- 380l odst. 116 a 118, Vec C-34otll,Eur pska komisia v. Fľaclizsko t2004] ECR I- 9845' Vec C-91/08' Wall

AG, t20l0l ECR I- 2815
9 Vid'poznámku pod čiarou č. 8
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9 Viď poznámku pod čiarou č' 8
Strana 8 z 18

10 Koncept ,,nepredvídan ch okolností" by mal byť interpretovany sp sobom, že o nepredvídateľné okolnosti idę v q ch prípadoch, ktoré veĘn1 obstarávateľ ani pri

za,,nepredvídanrí okolnosť" (T-540/l0 aT-235/ll). Tieto dodatočné práce/služby nem žu byť kompenzované hodnotou zrušenych práclslužieb. Hodnota zrušen1lch
práclslužieb nemá vplyv na v počet 20 7o limitu.
ll Uplat uie sa pri Vo ktoré bolo preukiŁatelhe zaéaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o Vo č. 95/Ż0|3 Z.z.

IO ?o.

Táto sadzba m že byť zníźenána
5 vo podľa závažnosti

m že byť korekcia zníźenána Ż5
7o zhodnoty
dodatoěnei/dodatoěn'ŕch zźkaziek

VeĘn obstarávatel'nepostupoval v slilade s $ 43 ods. 3 ziíkona o Vo
keď pri veĘnej nadlimitnej alebo podlimitnej s ťaži na dodávku
tovarov nepouŽil pn zadaní zákazky elektronickri aukciu

v ustanovení $ 58 písm. c)
alebo i), ro

Porušenie povinnosti použiť pri
veĘnej s ťaži, užšej srĺťaŽi alebo
v rokovacom konaní so zveĘnením
elektronickri aukciu _ nadlimitná,
podlimitná zákazka na dodanie tovaru
(resp. podl i mi tná zákazka b ez v y uŹitia
elektronického trhoviska pri tovaroch
bežne dostupn ch na trhull)

26
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Porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania pre zákazky obstarávané podľa zźkona ć.343ĺŻ015 Z' z' o veĘnom obstarávaní a o Zmene a doplnení

niekton- ch predPisov

|00 7o - vďahuje sa na

zrozde|en chzákaziek
kaźdí

V prípade nadlimitn1íc h zźkaziek'
v rámci ktorych nebolo
oznámenie zveĘnené v riradnom

vestníku EÚ, ale zadávanie
zákazky bolo korektne zveĘnené
vo vestníku Úvo sa uplat uje

finančná oprava25 vo-

Finančná oprava 25 vo sauplatní
aj v prípade,źe zźkazkana
poskytnutie služby bola nesprávne

zaradenádo prílohy ě. 1 k zákonu

o Vo a malo ísť o nadlimitn
alebo podlimitnri ziákazku, ale

verejné obstarávanie bolo
vyhlásené ako zákazka s nízkou
hodnotou a korektne zverejnené

na webovom sídle prijímatel'a
a na osobitnom mailovom
kontakte

100 Vo

na

vanla
alebo

pouŽitiu
zadát

SA

tovaru
postupu

vyhnliť

dodávky
alebo

cielbm

takej
hnutné

S

zźkazky

su
zahrnutie

zákazky

nre
alebo

ktoré

nadlimitnej
predmetu

zákazky
služie

zadávaĺia
rozdelenieo

podlimitnej

Ide
postupu

Pre toto porušenie sa vzťahujli aj všetĘ prípady' keď veĘny

obstaľávateľ zada| zźkazkll 
-pria_mo, bez splnenia povinnosti

po'iopo"uľ podl'a ZYo v zmysli $ 10 ods' 1, ěo zárove znamená

nedodržanie postupov povinnosti zveĘ ovania zákazky' nakolko

'"-:'y obstärávateľ neaplikovaním ^zákonn'ch 
postupov_ s časne

n"ááoŕzĺ povinnosť adekvátneho zveĘnenia zad6nania zákazky' Tieto

prípady sli napr.: neoprávnenosť použjtia v nimky zo ZYo- v

'Ńĺé $ 1 odi. z azizZYO,uzivretie zmluvy priamym rokovacím

konaním podľa $ 81 Zvo bez splnenia podmienok na jeho použitie

alebo nez^verejnenie zákazky. ní'kou hodnotou nad 15 000

EURnawebovomsídleprijímateľaanesplneniesipovinnostizaslať
informáciu o tomto zveĘnení na osobitn1í mailov1í kontakt

zakazkycko @ vlada.gov.sk.

Verejn obstarávateľ nesprávne zaradil'predmet z6kazĘ pod služby

ou"aäne v prflohe č. 1 kzvo, na zái<lade čoho nedodržal postupy

zverej ovania.

veĄného
oZVŻ7

vyhlásení
s

o
podľariradu

oznámenie
ariradu

neposlal
blikačnémupu

vereJn
obstarávania
v

Nedovolené rozdelenie
zákazky alebo nedovolené spájanie

predmetov zálkaziek

predmetu

Nedodržanie postupov zvereJ

zákazky v zmysle ziíkona o Vo
ovania

Ż

oznámenie o Y

12 označenie ,'Verejn;l obstaÍávatel"' sa vzťahuje aj na obstaĺávateľa v zmysle $ 9 Zvo a osobu v zmysle $8ZVO
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25 vo v prípade, že skrátenie
lehoty bolo rovné alebo väčšie
ako 50 vo zo zálkonnej lehoty.

Ż5 va v prípade zäkaz\ek, v rámci
ktor'. ch bol obíden postup
zadáv ania nadlimitnej zźtkazky
(a teda v rámci nich nebolo
zverejnené oznámenie o vyhlásení
Vo v riradnom vestníku EÚ;, ale
zadávanie zákazky bolo korektne
zveĘnené vo vestníku Úvo.
Uplat uje sa na takri
z rozde|enych zákaziek, v rámci
ktorej bol nedovolenym
rozdelením obíden1í prísnej ší
postup vo verejnom obstarávaní.

25vo v prípade, ak bol obídeny
postup zadźn ania nadl i mitnej
alebo podlimitnej zákazky v
d sledku zahrnutiatakej dodávky
tovaru alebo poskytnutych
služieb, ktoré nie srí nevyhnutné
pri plnení zákazky na Stavebné
práce doPHZ.

10%o - v ostatnych prípadoch
nedovoleného spájania
r znorodych zákaziek, ktoré
mohlo obmedziť hospodársku
s ťaź

Lehota na predkladanie ponrík (alebo na pľedloženie žiadosti o rĺčasť)
bola kratšia ako limit ustanoveny zákonom.

VeĘny obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponrík v zmysle
nentaavšak z d vodub66 ods. 2

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

VeĘny obstarávateľ porušil $ 6 ods. 16Zvo, ak namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.
dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania
nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej
zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. Ż zákazky
s nízkou hodnotou, ěím sa vyhol postupa zadávania podlimitnej
zákazky.

VeĘny obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ak zákazku napr. na
dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do
podlimitnej zákazky na rea|izác\u stavebnych prác, pričom dodávka
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná krealizácii tychto
stavebnych prác.

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

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie ponrik

J
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Ż5 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o sríťažné
podklady je menej ako 50 %o

lehoty na predloženie ponrik (v

srilade s príslušnymi
ustanoveniami).

10 vo v prípade' ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťaźné
podklady je menej ako 60 %

lehoty na predloženie pon k (v

srilade s príslušn mi
ustanoveniami).

5 vo v prípade' ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťaźné
podklady je menej ako 80 Vo

lehoty na predloženie ponrik (v

slilade s príslušnymi
ustanoveniami).

IO vo v prípade že toto skrátenie

bolo rovné alebo väěšie ako 30 vo

zo zátkonnej lehoty.

5 vo v prípade akéhokol'vek iného

skrátenia leh t (e možné zníźiť
aŽ na hodnotuŻvo, pokiaľ sa má

za to, źe povaha a zź* aźnosť

nedostatku neoPodstat uje
57a

obstarávaní.

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci "Vyška
finančnej opravy", pričorn koneěnri sadzbu finančnej opravy je

potrebnjureiľ ná individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní

u1'sLy finaněnej opravy je možné brať v livahu zmier ujrice faktory

uźťuľ'oiĺ." sa Ĺ śpecifickosti a komplexnosti zlkazky

(administrat ívne zať aźenii, ťaŽkosti spočívajrice v doručení sriťažnych

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

uplynutia lehoty nä predkladanie pon k zveĘnené v profile aveĘn
oĹsiaľávatel' k nim poskytol bezodplatne neobmedzeny' p|ny a

priamy prístup prostrednícivom elektronick ch prostriedkov, finančná

oprava sa neuPlat uje.

prijímanie Je
ctm

vereJnom
pon k,

VO

podklady

s ťaźi

síťaŹnéo
predkladaniena

stí

otvoreneJk

ź\ado
lehotous

prekáźka
porovnaní

na
krátka

neopodstatnená

stanovená

vytvárasa

Lehota
nepnmerane

skrátenie.

zákone nebol oprávneny na totovedenych voznámenia v lehotách u

Stanovenie lehoty na prijímanie
Žiadostí o s ťažné podklady (vzťahuje

sa na veĘn(l s(lťaź, sliťaž návrhov
alebo podlimitné zákazky bez využitia
elektronického trhoviska)

žiadosti ěasťl3o
ziíkonnejminimálnej

predloženienalehoty
Nedodržanie

4

13 Lehoty s stanovené pre uŽšiu s ťaźarokovacie konanię so zverejnením
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4
!9''r:, qrípade, ak lehoĺa napľry'tmanie Žiadostí o s tažnépodklady je menej ilr.o OO f,
::.ľ:iy 

na pľedloženie ponrÍk (vsulade s príslušnymi
ustanoveniami).

predlŽenla lenoty ll4 zrąuvg..
časťla

5 vo v prípade, ak lehota naprijímanie žiadostío sťlťažnépodktady
Je menej ako gO %lehory na predloŽenie pon k (vs pĺís]ušn mj

Ż5%

táto sadzba m že byť zníźenána
10 Va alebo 5 7o l'a závaŽnosti.

Ż5 7o

táto sadzba m že byť zníźenána
IO 7o alebo 5 7o, ak podmienky
časti/kľitéria na vyhodnotenie

ponrík boli uvedené v oznámení
(alebo kľitériá na vyhodnotenie
ponrik v sriťažnych podkladoch),
a|e neboli dostatočne opísané.

25%

táto sadzba m že byť zníżenána
25 ?o,10 7a a|ebo 5 7o podľa
závaźnosti.

7OO 7c

100 7a

Verej n y ob starávate l' zadá zźlkazku na základe rokovac ieho kon an i a so
zverejnením' avšak takyto postup nie je oprávneny aplikovať podl'a
dotknutych ustanovení ZVo.

VeĘny obstarávatel' zadá zákazku na základe priameho rokovacieho
konania, avšak takyto postup nie je oprávneny aplikovať podl'a
dotknut1ich ustanovení ZVo.
Verejny obstarávatel' zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti
prostredníctvom s ťažného dial gu alebo rokovacieho konania bez
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takychto postupov
opodstatnené.

Podmienky časti sri uvedené iba v sriťažnych podkladoch, ktore nte
sri zverejnené v profile, čím nie je poskytnuq bezodplatny,
neobmedzen' , (lpln' a priamy prístup k nim ďalebo podmienky časti
publikované v oznámení nie sri v srílade s podmienkami ričasti podl'a
s ťatnych podkladoch ala|ebo kritériá na vyhodnotenie pon k,vrátane
váhovosti nie sri uvedené v oznámení/sriťažnych podkladoch ďalebo
ked' v sriťažnych podkladoch absentujri pravidlá uplatnenia kritérií,
resp. pravidlá uplatnenia kritérií s upravené nedostatočne, neurčito a
pod.
Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od
podania pon k z d vodu nezákonnych ďalebo diskľiminačnych
podmienok ričasti ďalebo kritérií na vyhodnotenie ponrik stanovenych
v oznámení alebo v s ťažnych podkladoch' napr. povinnosť

Neoprávnené pouŽitie rokovacieho
konania so zverejnením

Neoprávnen é pouŽitie priameho
rokovacieho konania

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany
a bezpečnosti - nedostatočné
zd vodnenie nezverejnenia zákazky

Neurčenie:
- podmienok časti v oznámení,

resp. vo v, zve na predkladanie
ponrik,

- kritérií na vyhodnotenie ponrík
(a váh kritéri| v oznámení,
resp. vyzve na predkladanie
ponrik alebo vsťažnych
podkladoch

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

6

7

8

9

l0

14 Lehoty sri stanovené pre užšiu s ťaž' a rokovacie konanie so zverejnením.
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Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závaźnosti porušenia.

25 7o

Táto sadzba m že byť zníźenána
5 vo v závislosti od zźnaźnosti
porušenia

V prípade zrea|izovanych prác,
ktoré neboli s čast'ou opisu
predmetu zźlkazky, zodpovedaj ríc a
hodnota prác je predmetom I00 vo

finančnei opravy.

l0 Vo

5Vo

Táto sadzba m že byť zníženána
I0 vo a|ebo 5 vo v závis|osti od
závaźnosti porušenia.

Táto sadzba m že byť znítenána
l0 va alebo 5 vo v záviŚlosti od
závaźnosti i porušenia

Ż5 vo

VeĘny obstarávatel'nepostupoval podl'a $ l09 až llŻZvo, ak ide o
dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sri intelektuálnej
povahy, bežne dostupnych na trhu, ale na obstarávanie použil postup

hospodrárskych subjektov mať lź ziaden spoločnosť alebo zástupcu
v danej krajine alebo regi ne, povinnosť uchádzaěa mať sk senosť v
danej krajine alebo regi ne, použitie neziákonnych kľitérií na
vvhodnotenie pon k podl'a $ 44 ods. IŻZVO.
Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nes visia a nie
sli primerané k predmetl zákazky, sanezabezpeěí rovnaky prístup pre
uchádzaćov alebo dané požiadavky vytviáraj neopodstatnené
prekážky k otvorenej sríťaži Vo verejnom obstarávaní, napr.
neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok
tovaru, poskytnutych služieb alebo uskutočnenych stavebnych prácpre
čely splnenia technickei alebo odbornei sp sobilosti.

Určenie technickych štandardov, ktoré sri príliš špecifické, tak že
nezabezpeěia rovnaky prístup pre uchádzačov alebo vytvrárajri
neopodstatnené prekiážky k otvorenej s ťaźi vo veĘnom obstarávaní.
Technické požiadavky sa odvolávajrĺ na konkrétneho vyrobcu,
vyrobny postup, obchodné oznaěenie' patent, typ' oblasť alebo miesto
p vodu alebo vyroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.
opis predmetu zákazky v sriťažnych podkladoch je nedostatočny,
nejasny, neurčity, opísany všeobecne, resp. neobsahuje rozhoduj ce
informácie pre achádzačov rozhodné pre prípralrr kvalifikovanej
ponuky.ls

Technické špecifi kácie predmetu
zákazky slí di skri min ačné

Nedostatočne opísany predmet zákazky

Porušenie povinnosti zadáv ať
podlimitnli zákazku na niíkup tovarov,
alebo sluŽieb' ktoré nie s
intelektuálnei povahy, bežne

Podmienky časti nesrÍvisia a nie srí
primerané k predmetu zákazky

JI

14

11

12

'5 Vec C_340/02 (Eur pska komisiď Franc zsko) avec C-299lo8 (Eur pska komisia / Francrízsko)
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Táto sadzba m že byť zníźenána
70 va a|ebo 5 vc v závislosti od
zźnaŹnosti porušenia.

Ż5 vo

Táto sadzba m že byť zníŹenána
l0 va a|ebo 5 vo v závis|osti od
závažnosti porušenia.

Ż5 vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
10 vo alebo 5 vc v závis|osti od
závaźnosÍi porušenia.

Ż5 7o

Píso mné zachy Íenie procesu tykaj riceho sa konkrétneho pride l'o vani a

bodov pre každri ponuku je nejasny/neoprávneny/nedostatočny
z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

Zápisnica z vyhodnotenia pon k neexistuje.

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

Podmienky ričasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia
podmienok rĺčasti, čo malo za následok prijatie ponrilďŽiadostí o ričasť
uchádzačovlzáujemcov, ktorych ponuky by neboli prijaté, ak by sa
postupovalo podl'a zverejnenych podmienok ričasti.

Ż5 7o

l-5

lásené do 1.1 1.201obstarávanie

podmienok časti po otvoreníprava

z6xaźnosÍ\

podl'a $ l 17 ZVo alebo postup podl'a $ l 13 až 116 ZVo (vzťahuje sa
na

s t'ažev

dostupnych na trhu, prostredníctvom
elektronického trhovi ska

Táto sadzba m že byť zníŹenána
l0 7c alebo 5 vc v záxis|osti od

pon Wžladostí o čast', čo malo za
následok nesprávne prijatie ponuky
rchádzača/ źiadosti o časť záuj emcu

Podmienky ričasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia
podmienok časti, čo malo za následok vyl čenie
uchádzaćovlzáujemcov, ktorych ponuka by bola prijatá, ak by sa
postupovalo podl'a zveĘnenych podmienok ěasti.

Poěas hodnotenia uchádz ač,ov l zátu1emcov neboli dodržané kritéria na
vyhodnotenie pon k alebo pravidlá na uplatnenie kritérií.

Počas hodn oten i a uc hádz ač,ov / záujemc ov nebol i dodržané pod mienky
časti alebo kritéria na vyhodnocovanie pon k (prípadne podkritériá

alebo váhy kritériQ definované v oznámení alebo v sriťažnych
podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponrĺk v rozpore s

oznámením a s(lťaźn' mi podkladmi a nesprávne určenie rĺspešného
uchádzaěa. Uvedeny typ porušenia sa tyka aj prípadov, ked' bol zo
s(lť' aźe vylričeny uchádzaě, ktory podmien ky verej ného ob starávan i a

spl al.

Nedodržiavanie zásady
transparentnosti ďalebo rovnakého
zaobchádzania počas po Stupu

zadávania zákazky

Úprava podmienok časti po otvorení
ponrilďžiadostí o ričasť, čo malo za
následok nesprávne vylričenie
rchádzač,alzáujemcu

Vyhodnocovanie ponrik
uchádzačov l źiadostí o časť záuj emcov
v rozpore s podmienkami časti
uvedenymi v oznámení as ťažnych
podkladoch ďalebo vyhodnocovanie
ponrik uchádzačov v rozpore S

kritériami na vyhodnotenie pon k a
pravidlami na ich uplatnenie.

18

6I

t7
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Ż5 vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
Io vo a|ebo 5 ?o v zátv\slosti od

Ż5 ?o

závaźnost\

Táto sadzba m že byť zníźenána
IO To alebo 5 ?o v závis|osti od

7o

závaźnosti

Táto sadzba m že byť zníźenána
|O ?o aLebo 5 7o v záxis]rosti od

Ż5 7o

zívaźnosti

obstarávateľ

nízka
vereJnyaslužbe

mimoriadneako
alebo

ponuka
prácam

vlaJ
stavebn m

zákazke
tovaru,

urěĘ
k

pnSA

vzťahuvo
AK

so

na
prestala

zákazky

konania

d vodom
zákazka

bolo
podmienky

by

rokovacieho

co
podmienok

p vodné

použitie
zmenou

nenlm
zmenene,

zveÍeJ

ďalebo

so

od vod ujrice

sp sobom
zákazky

konaní

noveJ
podmienky

podstatn m
rokovacom

spĺĺať
vyhlásenie

v
boli

uchádzaěĺnJzáujemcamr
k

ľokuje
vedie

uveden ch
co

bstarávateľo
fázy

podmienok

verejny
hodnotiacej

s taźe

p vodnych)
podkladoch.

počas
užšej

(zmene

alebo

s ťažn chv

verejneJ

alebo
modifikácii

kontexte

oznámeĺí

s
podstatnej

v

modifikovaťemcovrzánj
pon k

uchádzačovi/
hodnotenia

umoznl
počas

vatel'
ponukujeho

obstaĺáerejnyv
(zmeniQ

Veľejn obstarávatel' porušil połinnosť podl'a $ .40. :9'.' 4 Zvo
płtłuaut o vysvetleni" al"bo doplnenie predloženych dokladov vždy'

äľ_" |."aro źen ch dokladov nemožno poslidiť ich platnosť ďebo

liěasti

pon k niektol m

ne spešní
hodnoteniavy

ako
v sledku

hodnotení
o

vyboliktorí
oznámenia

záujemcom,
Nezaslanie

mimoriadne nízkejOdmietnutie
ponuky

zveĘnením nastala podstatná

modifikácia (zmena) podmienok

konania soV rámci rokovacieho

6
alebooznámenívveden chu

priebehu sÝtażeRokovanie v

ponuky počasModifikácia (zmena)

hodnotenia Ponrik

22

12

Żo

91

ebyťaplikovateľn1ŕ/aplikovan.naZmenyyzl<azkeaj.pojejzadaníiked'takátomoŽnosťrovnakoakopodrobnépravidláprejej

implemenĺíciu nie sli Stanovené jasn m a presn . ,pośouo- u o'na."nĺ aleĹo u s ťažn ch poá'łrJo"ľ' (C-4g6tgg,uoJTisl' Keď takáto možĺosť nie je predpokladaná (nie

je uvedená v sriťažn ch podkladoch), zm2n1rexiii :"prípustná "5 "1r""v 'ĺ nepodstatného charakteru.'Zmeĺa jepovažovaná za podstatnli ak:

1. Verejn obsmrävateľ zmení podmi"" oĹ' ;J ui. uy uolĺ .ĺI*?* pá'uoan"ĺ ,ák^r;;;;kuy sa 
"ĺeast 

ili iaxu.,uv ini záujemcovia ako tí' ktorí boli v p vodnej

zźkazkę;
2'zmelryumož ujezadaniezákazkyzáujemcoviinémuakobybolp vodneakceptovan ;

3. verejn obst-auutď rozšíri .orruh ,ák-ky 
"Ĺ;"h,rjĺ"i 

tou*yĺslužby/práce, ktoré p vodne zákazkaneobsahovala;

4- modifikácia zmení ekonomick rovno"áh" ;;ilpä'n vĺťazárposoĹđm, ktor p vodnázákazky neumož ovala'
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17 Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKo č. l3 ku konfliktu záujmov
l8 Úradny orgán - Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstąrávania, alebo Ro (bliišie podrobnosti Lłpravuje Metodicrc-la pox:\n CKo č- ] 3

ku kołfliktu z ujmov)
l9 Koncept ''nepredvídanych okolností" by mal byť interpretovany sp sobom,Źe o nepredvídateľné okolnosti ide v tych prípadoch' ktoré verejny obstarávateľ ani pri

za,,nepredvídanrí okolnosť" (T-540/l0 aT-235/11). Tieto dodatočné prácels|užby nem Žu b1ď kompenzované hodnotou zrušenych práclsluŽieb.
20yecC-496l99p,CASSucchidiFrutaSpA,t200alECRI-3801 odst. 116a118,VecC-340/02,Eur pskakomisiav.Francrizsko[2004]ECRI-9845,VecC-91/08,Wall
AG. [20r0]ECR I- 2815

uchádzač,a o vysvetlenie tykajrice sa tej časti ponuky, ktoré sri pre jej

cenu podstatné alebo ak veĘny obstarávateľ vyl či ponuku
uchádzač,a, ktory na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky
dostatočne od vodnil nízku rove cien alebo nákladov.

23
Konflikt záujmov17

Podstatná zmena častí podmienok
uzatvorenej zmluvy oproti častiam
obchodnych podmienok uvedenych
v oznámení alebo v sriťažnych
podkladochre

Konflikt záujmov medzi verejnym obstarávatel'om/prijímatel'om a

uchádzačom a|ebo záu1emcom preukázany zodpovednym sridnym
alebo 18

Realizácia
Po podpise zmluvy boli doplnenélzmenené podstatné náležitosti
podmienok uzatvorenej zmluvy tykajrĺce sa povahy a rozsahu prác,
lehoty na realizácia predmetu zmluvy, platobnych podmienok
a špecifikácie materiálov, alebo cenys. Je nevyhnutné vždy posrídiť od
prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o ,,podstatn " zmenu.2o

Podstatná Zmenazmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je
upravená v $ 18 ods. 2 ZYo'

Verejny obstaĺávatel' vykonal podstatné Zmeny p vodnej zmluvy,
ľámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie $ 18

zvo.

IJzavretá zmlava, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je
V rozpore so sriťažnymi podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou spešnym uchádzačom alebo
uchádzačmi.

100 ?c

Ż5 va z ceny zmluvy

plus

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

Ż4
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Hodnota zníŹenia rozsahu

Ż5 7o z hodnoty koneěného
rozsahu (iba ak zníźenie v rozsahu
zálkazky j e p odstatné) .

Plus

Io0 va hodnoty dodatočnej
zákazky

V prípade, Že všetky dodatočné
hodnoty stavebnych
prárcltovarovlslužieb
v dodatočny ch zákazkách
nepresahuj 20 7o z hodnoty
p vodnej zákazky a s časne táto
hodnota dodatočn ch zárkaziek
sama o sebe nepredstavuje
hodnotu nadlimitnej zákazky,
m že byť finančná oprava zníŹená
na Ż5 7o zhodnoty
dodatočnei/dodatočn ch zákaziek.

P vodná zákazkabolazadaná v srĺlade s relevantnymi ustanovenlamr
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 podmienky podl'a $ 18 ZVo.

Zákazkabolazadaná v srilade so ZVo, ďe následne bo|zníźeny rozsah
zźtkazky, pričom znítenie rozsahu zákazky bolo podstatné.

Zníźenie rozsahu zátkazky nie je podstatné' ak je nižšie ako
1. I0 vo v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie
služby a nižšie ako 15 7a v prípade zákaziek na stavebné práce,
Ż. Ż5vo v prípade, ak potreba zníźenia rozsahu zákazky vyplynula
z okolností, ktoré verejny obstarávatel' nemohol pri vynaložení
náleźitej staĺostlivosti predvídať a zníźením rozsahu sa nemení
charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy azárove ,

p vodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje
jasné, presné a jednoznaěné podmienky jej pravy, vrátane pravy
ceny.

Zníźenie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvn cenu.

Zákazka na dophiujrice stavebné práce,
tovary alebo služby bol'azadaná
v rozpore s pravidlami podlä $ 18

zákonao Vo8

Zníźenie rozsahu zákazky

Ż6

Ż5
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Podrobn rozpoč,et pľojektu

Tekos Malacky, s.r.o.

ZeÍektívnenie zberu BRo a DSo v okrese Malacky

Názov prijímatel'a:

Názov projektu:

86797.60

126720.OO

470 560,00

70 040.00
48 840,00
143 880.00

86 280,00

127 600.00

21 912.00
29 835.20

6 807,99

109 200,00

24 992,OO

1 353 't64.79

58 366.67
40 700,00

1 'ĺ9 900.00

7't 900,00

72 331,33
106 333.33
105 600,00
't8 260.00
24 862,67

392 133,33

5 673,33

91 000,00

20 826,67

1 127 8A733

7'ĺ 900'00

72 331.33
106 333.33
105 600,00
18 260.00
24 862.67

1 134,67

18,20

20 826,67

392'ĺ33'33

58 366.67
40 700,00
1 19 900.00

5 000,00

1,00

1,00

1,00
1.00
1,00

1,00

1.00
1,00
1,00
1.00
't.00

5,00

ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks

ks

023 Dopravné prostriedkv

023 Dopravné prostriedkv

022 Samostatné hnutel'né veci
a srjborv hnutel'nÝch vecí

022 Samostatné hnutel'né veci
a s borv hnutel'nÝch vecí

023 Dopravné prostriedky

023 Dooravné orostriedkv

023 Dooravné orostriedkv
022 Samostatné hnutel'né veci
a sriborv hnutel'nÝch vecí

023 Dooravné orostriedkv
023 Dopravné prostriedkv

023 Dopravné prostriedky

023 Dooravné orostriedkv

023 Dooravné orostriedkv

TraktorovÝ nosič kontainerov

BamenovÝ nakladač

Zberné nádoby 120l na BRo

Mostová váha nad rov ová

Kontajner na stavebn ' odpad

Zberové vozidlo na BRo s
rotacn)im lisovanĺm 6x2 s
um vačkou
Traktor

Príves za ramenowj nakladač
VvsokozdvižnÝ vozík

Drvič dreveného odpadu

Miešacĺ voz s hydraulickou rukou

TeleskopickÝ nakladač
Drvič stavebného odpadu

Merná
jednotka

Počet
iednotiek

Jednotková cena bez DPH [EUR] Cena celkom bez DPH [EUR]
Cena celkom
s DPH [EUR]

Skupĺna v davkovNáeov v davku


