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DODATOK C. 6

K ZMLUVE o PoSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANčNÉIĺo PRÍSPEVKU

čÍslo ZMLUvY z oPKZP -Po L-sc1 1 l,-20ĺ.6-tlt 1'5

(ďalej len ,,Dodatok")
NÁZov PRoJEKTU:

Zefektívnenie zbeľu BRo a DSo v okľese Malacky

rÓn ITMS:

310011B483

uzavretý podľa $ 269 ods. 2 zákona č. 5I3/I99I Zb. obchodný zákonník v znení neskoľších
predpisov, podľa $ 25 zákona č. 29212014 z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štľukturálnych a investičných fondov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa $ 20 ods. 2 zákona č. 52312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách
veľejnej správy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

len ,,zákon o rozpočtových pľavid|ách") medzi:

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Poskytovatel':

názov : Ministeľstvo životného pľostľedia Slovenskej ľepubliky

sídlo : Nám. Ľ' Štúľa I,8I2 35 Bratislava

Slovenská republika

IČo : 42 181 810

DIČ : 2023106679

konajúci : Ing' László Sólymos, minister

v zastúpení

IČo

DIČ

: Slovenská agentúľa životného pľostľedia

: Tajovského 28, 915 90 Banská Bystľica

Slovenská ľepublika

:00626031

: 2021125821

: RNDľ. Richard Miilleľ' PhD., generálny ľiaditeľkonajúci



a

na zákIade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho

oľgánu sprostredkovateľským oľgánom č.22/2oI5/5'I zo dňa 13. apríla2}I5 v platnom

znení

poštová adľesa: Slovenská agentúra Životného prostľedia

Sekcia fondov EÚ
Kaľloveská 2
84I04 Bratislava

(ďalej len,,Poskytovatel"')

L2. Pľijímatel':

názoy

sídlo

zapísaný v

konajúci

IČo

DIČ

: TEKOS' spol. s ľ.o.

: Paľtizánska 1089/2, 901 01 Malacky

Slovenská ľepublika

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

Vložka č': I3Io9lB

: Ing. Peteľ Bartošek' konateľ

:34 III 832

:2020357878

0

(ďalej len,,Pľijímatel"'a spolu s ,,Poskytovatel'om" aj ako ,,Zm|uvné stľany")

2. PREDMET DODATKU

2.I. Zmluvné stľany Sa v Zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.2 písm. a), 9
6.2 písm. c) a 6.13 Zm|uvy o poskytnutí nenávľatného finančného príspevku č. OPKZP-
Pol_scl II-2016-IIIÍ5 v platnom znení (ďalej len ,,Zmluva o poslqtnutí NFP")

z dôvodu aktua|izácie Pľílohy č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za

porušenie pľavidiel a postupov obstaľávania, z dôvodu akceptácie formálnej zmeny

ipočívajúcôj V Zmene štatutárneho orgánu Prijímateľa a z dôvodu Zmeny termínu

ukončenia rca1ĺzácie hlavných aktivít projektu dohodli na Zmene Zmluvy o poslqtnutí

NFP nasledovne:

2.I.I. Pôvodná Pľíloha č.2 - Pľedmet podpoľy NFP k Zmluve o poslqtnutí NFP sa ruší a

nahrádzasa novou Pľflohou č. 2 - Pľedmet podpory NFP k Zmluve o poslqtnutí NFP,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

2.I.2. Pôvodná Pľíloha č. 3 - Finančné opravy za poľušenie pľavidiel a postupov

obstaľávan ia k Zmluve o poslqtnutí NFP sa ruší a nahtádza Sa novou Pľílohou č' 3 '
Finančné opľaYy za póľušónie pľavidiel a postupov obstaľávania k Zmluve

o poslqtnutíŇFP,ktoľá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku

2
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3. osTATNÉ A ZÁvERnčľÉ USTANovENIA
3.I. ostatné ustanovenia Zmluvy o posĺqtnutí NFP, ktoľé nie sú týmto Dodatkom dotknuté,

zostávajú, nezmenené a účinnó v doteľajšomznení.

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujúcom po dni jeho zveľejnenia Poskytovateľom v Centrálnom ľegistri zmlúv
vedenom Úľadom vlády Slovenskej rópubliky.

3'3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poslcytnutí NFP.
3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v tľoch (3) ľovnopisoch, z ktorých dostane Pľijímateľ jeden

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

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

Pľflohy:
Pľíloha č. 2 - Predmet podpoľy NFP
Pľíloha č' 3 - Finančné opľavy za porušenie pravidiel a postupov obstaľávania

Za Posk
l-Y

ytovateľa v Banskei Bystľici' 
0 7 -0s- 20'19 J Za P r liímateľa v Mal ackách

dň^, ft:!. Zot?

s RNDr. Richaľd Miiller, PhD., geneľálny ľiaditeľ

Slovenská agentúľa životného pľostredia

Pečiatka:

Ing. ýeÉĺ Baľtošek, konatel'
ĺ/

TEKOS, spol. s r.o.

Pečiatka:

T E K O S,spol.sr.o'
Partizánska 1o89l2,901 01 Malacky

lÓo:lĺ 111 B32
tČ opH: sK2020357878
tutlĺux, o34 l 77220 60 1"sLovENsKÁ AGľNTURA

ZIVOTNEHO PROSTREDIA'ľaiovského 
28

975 90 BANSKÁ IJYSTRICA

J
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PREDMET PODPORY NFP

Pľíloha é. 2 Zmluvy o pos$nutíNFP

1 I Všeobecné infoľmácie o proiekte

Názov pľojeku: zefektÍvnenie zberu BRo a DSo v okrese Malacky

Kód projektu: 31 00l l 8483

Kód ŽoNFP: NFP3r 00r 0B483

opeľačný program: 3l 0000 - operaóný program KValita Životného prostredia

Spolufinancovaný z: Kohézny fond

Pľioľitná os: 3l ool o - l . UdrŽatel'né vyuŽívanie prÍrodných zdľojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infÍaštruktÚry

Konkrétny cieľ: 3l ool 00l o - l 'l.l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

KategóÍie legiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkľétny cieľ:

oblasť intervencie:

Hospodárska činnosť:

3] 0ol ool o - l .1 .l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich prípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

ol 7 _ Nakladanie s domovým odpadom (Vľátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

22 - Činnosti súvisiace so Životným prostredÍm a zmenou klímy

il rT,Mls:
t2 a 1 ,4"+

Predmet podpory

2.8-201914156

127



2. Financovanie Proiektu
Banka Platnosťod Platnosť

Forma íinancovania: PredÍinancovanie:
IBAN

Prima banka Slovensko, a's' 6.12.2016 3l .12.

sK865 60oooooo0 3241 022001

Banka Platnoďod Platnoď

Refundácia:

sK5656000000003209030001
Prima banka Slovensko, a's' 6.12.2016 31.1

IBAN

3.A Miesto ľealizácie pľoiektu

' 
".ó. 

štĺt Región
(NUrs ll)

Vyšší územný celok
(NUrs llD

okľes
(NUrs lv)

Obec

MalackY

Bratislavský kraj Bratislavský kraj MalackY

1. Slovensko

3.B Miesto ľealizácie proiektu mimo opľávneného

územia oP
Nezaevidované

4. Popis cielovei skuPiny

Cieľová skupina (relevantné v prÍpade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)
'''1

Nevzťahuje sa

5. Aktivity pľoiektu
'11

mesiacoch):
celková dĺžka lealizácie hlavných aktivít pľojeklu (v

8.2018

Začiatok realizácie hlavných aktivít pľojektu (zaóiatok realizácie prve'i hlavnej aktivity):

realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít' 6.2019

Ukončenie Íealizácie hlavných aktivít pľojektu (koniec

äŕ""l"'Á'iJr'a.ia ukonÓuje v ľovnaký čas):

ITMS
2 o 1 ĺĺ''|

Predmet PodPory
2.8.2019 t4:56



5.1 Aktivity pľoielĺtu ľealizované v opľávnenom území oP

}llavné aktivity projektu

l. 21494830000l -Tľiedenýzberkomunálnehoodpadu

Podporné aktivity pľoiektu

Podporné aktivity:

Popis podpomých aktivít:

Pľiľadenie ku konkrétnemu cieľu:

Podporné aktivity

31 00l 00l 0 - l.1 .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich prípravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

5.2 Aktivity pľoiektu ľealizované mimo opľávneného územia oP
Nezaevidované

jlläiŤl?l-I Predmet podpory

2-8.201914156
327



6. Meľatelné ukazovatele pľoiektu

Príspevok aktivít k meľatelhým ukazovatelbm proiektu
6,1

ldentiíikátoÍ (Éo):
TEKOS. SPOL. S R.O.Subjelc:

3'l ool oot o' l.'l.l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zarneranÍm na ich pľípravu na opätovné použitie a

::|'

Konkľétny cieľ:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity plojektu:

ľecykláciu a podpoľa predchádzania vzniku odpadov

21 431 001 001 - B. Príprava na opätovnépouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie

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

rozloŽitel'ných komunálnych odpadov
Cieľová

21 4B483ooool - Triedený zbeľ komunálneho odpadu

IdentiÍikátoÍ (lčo)r
Subjekt: TEKOS, SPOL. S R.O.

3l oo1 ool o - l .l '1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prÍpravu na opätovné použitie a
KonkÍétny cieľ:

Typ aktivitY:

Hlavnó aktivity pĺojektu:

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21 431 001 001 - B. PrípraVa na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie

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

rozložiteľných komunálnych odpadov
Gieľová

21 48483oo0ol _ Triedený zber odpadu

ldentiíikátol (lčo):
TEKoS, SPOL. S R.O.Subiekt:

Konkrétny cieľ:

, Typ aktivity:

HIavné aktivity plojektu:

;IlŤi?i- t

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
3looloolo _ l.l.'| Zvýšenie miery zhodnocovanĺa odpadov so zameraním na ich prÍpravu na opätovné pouŽitie a

2143loolool _ B. PrÍprava na opätovné

odpadov vrátane podpory systémov triedeného

rozloŽiteľných komunálnych odpadov

pouŽite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie

zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku

Gieľová

21 48483ooool _ Triedený zber komunálneho odpadu

I

l

I

I

I

I

I
I

Predmet podpory

2.8.2019 l4:56



Subjekt: TEKOS, SPOL. S R.O. ldentifikátoÍ (lčo): 341 t 1 832

Konkľétny cieľ:

Typ aktlvaty:

Hlavnó aktiviý projektu:

31 00l 00l 0 - l .ĺ .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich prípravu na opätovné pouŽitie a
ľecykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

2143l00l00l - B. Príprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie nebezpeóných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozloŽiteľných komunálnych odpadov

cieľová hodnota

21 494830000l - Triedený zber komunálneho odpadu 0

6.2 Prehläd meratelhých ukazovatelbv pÍoiektu

Kód Názov Memá jednotka Celková cieľová
hodnota

PÍíznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovataľa

P0087 MnoŽstvovytriedenéhokomunálneho t/rok
odpadu

2017,1700 Áno UR súčet

P0089 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 sÚóet

P0703 Zvýšená kapacita pľe zhodnocovanie t/rok
odpadov

0,0000 Nie UR

ĺiiIiŤj3i-l Predmet podpory

2.9.201914i56
527



7 lné údaie na úľovni pľoiektu

:tt

D0052

D0053

D0058

D0059

D0l 03

D01 04

D0r 05

D0l 06

001 07

D01 08

D01 09

Doil 0

D01ll

D0112

Doil 3

DOTI4

D0115

D0116

D0r 28

D0r 55

D0l 56

D01 57

iäĺI;ŤiÍĺ-I Predmet podpory

Názov

MnoŽstvovytriedenéhokuchynskéhobiologickyrozloŽitelného t/rok

odpadu

MnoŽstvoVytriedenéhozelenéhobiologickyrozloŽitelnéhoodpadu t/rok

MnoŽstvozhodnotenéhokuchynskéhobiologickyrozloŽitelného t/rok

odpadu

MnoŽstvo zhodnoteného zeleného biologicky rozloŽitelného t/rok

odpadu

Počet novovytvoÍených pľacovných miest

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo FTE

nezamestnými osobami

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo FTE

nezamestnými osobami _ Ženy

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK - Ženy

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami

nad 54 rokov veku

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami

nad 54 rokov veku - Ženy

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so

zdravotným postihnutÍm

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so

zdravotným postihnutím - Ženy

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušnÍkmi FTE

tretÍch krajín

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených prÍslušnĺkmi FTE

tretÍch krajín'Ženy

Poóet novovytvorených pracovných miest obsadených Ženami

Poóet novovytvol'ených pracovných miest pre mladých ľudÍ(db 25 FTE

rokov)

Poóet novovytvorených pľacovných miest pre mladých l'udí (do 25 FTE

rokov) obsadených ženami

Počet nástrojoV zabezpeéujúcich prístupnosť pre osoby so poóet

zdľaVotným postihnutím

Poóet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora podniky

Poóet podporených malých a stredných podnikov podniky

Počet podporených nových podnikov podniky

Memá jednotka Rslevancia k HP

PraN, UR

PraN

PraN

PraN r\

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN, UR

PraN, UR

2.8.201914t66



8' Rozpočet pľojektu

8.1 Rozpočet pľijímatelh

Pľiame výdavky

Hlavné ahivĺty ploiektu: 1. 21 4B483ooooi - Tľiedený zber kolhunáĺneho odpadu l ll2990,00€

oprávnený výdavok

l.l - 022 - samostatné hnutelhé Veci a súbory hnuteľných vecÍ 'll6390,00€Skupina výdavku:

Skupina výdavku: l.2 - 023 _ Dopravné prostriedky 996 600'00 €

Nepriame výdavky

Pďpoméaktivĺty: l. 3l 08483P000l -'Podporné aktivity

opľávnený výdavok

'. 
t1i,f:l]ĺ :t,r'i JÍ,' ĺ;);jŕ.!ri( ;iĺ'ŕlii{,ľŕ ili(,l':

l 1ĺ, {']'i:i0itlltrt1 
'(.tĺ1,iIi1:1' 

ĺr i1'ill ĺ 1,i1l 'i:1 lil1i1lĺĺ1 1' ] 'l 
1.i;ŕn ii: Ii;; l.l?il: 1,r' r]llli t { l L]l;ĺ: ĺiĹ;\'

llÔ],] aiiilfĺ']ŕ lĺ

Skupĺna výdavku: nezaevidované

8.2 Rozpočty partneÍov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška opľávnených výdavkov: l lĺ2 990,00 €

Gelková výška oprávnených výdavkov pre pľojekty generujúce prfiem: l l l2 990,00 €

Porcento spohŕinancovania zo zdrojov EÚ a šR: 95,0000%

Maximálna výška nenávratného fi nančného príspevku: l 057 340'50 €

Výška spolúinancovanie z vlastných zdľoiov prijímateľa: 55 649,50 €

I'T M.S
2tO.1 4 +

Predmet podpory

2.8.201914:56
727
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6' Yzor prílohy č' 4'1 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazkyvyhlásené podľa zákona č.25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorych zákonov i zneníneskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o Vo,.)

Príloha č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP

L'! oqEÄas FF1 95B
.t!|. iÍ ]iY.:'1 liÍ l l|) pil]':.-.-l':...n H I m'.FI'r!ĺíFg

u rľoItiÉF1D Fq.D'ŤŔiD Ä
5tn!l\tX{ i RtpUa.ĺXĺ 8F

Táto Príloha Zmlavy o poskytnutí NFP slríži na určovanie vyšky vráteniaposkytnutého príspevku alebo jeho časti, ďebo ex-ante finančné opra\T v nadväznostina zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstaĺávánia v zmysle žákonu o vo. Všetky peicentuálne sadzby sa t kajri prípadov, ked, konkľétneporušenie malo alebo mohlo mat'vplyv na v sledok Vo.

V prípade porušení pravidiel uvedenych v Pr.ávnych predpisoch ďalebo Právnych dokumentov tykajrícich sa obstaráva nia zákazieknespadajrĺcich pod zákono Vo bude toto porušenie s ohľadom na uvedeny ,oiru^ priradené k obsahoío najbližšiemu porušeniu ana základetohto zaradenia bude uľčená náležiacafinančná oprava' V prípade, že kontrolou bude zistené , žePnjímateľ nepostupoual pri obstaľávaní zákazkypodlä zákonao Vo, avšak na tento postup v zmyslepravidiel uveden ch vPrávnych predpisoch gla!9ao vPrávnych dokumentocn netot oprávneny, bude"uičená_finančná oprava vo vyške IO0 vozhodnotyoprávnenych v davkov srĺvisiacej zákazky . Pokiaľ dané porušenie za dávania zákazky nespadajricej pod zákon o Vo nie je možné priradiť k žiadnemu z porušeníuveden] ch v tejto prílohe, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v srilade so zásadou p.opo."ionulity a podlh možnosti analogicky s typmi nedostatkovuvedenymi v prílohe' pričom vyška finančnej opravy sa určí vo vyške 5,70,25 alebo 100 % ihodnoty zákazkya to podlh závažnostiporušenia.

V škafinančnej opľavy

V prípade nadlimitnych zákaziek,
v rámci ktorych nebolo oznámenie
zverejnené v radnom vestníku
EU, ale zadávanie zákazky bolo
korektne zverejnené vo vestníku
UVo sa uplat uje finančná oprava
25 Vo.

Finančná oprava 25 vo sa uplatní
v prípade, ak prijímatel' zverejnil
vyzĺu na predkladanie ponrĺk
k zákazke s nízkou hodnotou

100 Vo

nad

Popis porušeniď pľíklady

Verejny obstarávatel' neposlal v' zvu na predkladanie ponrík do
ve-stníka ÚVo podlä $ 23 ods. I iákonao Vo v prípade päalimltnej
zíkazky bez využitiaelektronického trhoviska

Pre toto porušenie sa vzťahuj aj všetky prípady, ked' verejn
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez 

- 
splnenia povinnpsti

postupovať podl'a zákona o Vo v zmysle $ 9 ods. 1, čo zárove

oznámenie o vyhlásení verejného
a UVo podlä $ 23 ods. 7 zákona

Verejny obstarávatel'l neposlal
obstarávania publikačnému riradu
o VO.

vanla

zákazky
postupov

zadá

novanla
zákonn' ch

zvereJpovinnosti
neaplikovaním
adekvátneho

vatel'
postupov

bstaráon
nedodržanie
vereJ
nedodrží

znamená'
nakolko
sucasne

Názov porušenia

postupov zverej ovania
zákazky v zmysle zákona o Vo
Nedodržanie

c

v

I

1označenie,'Verejn obstarávateľ" savzťahuje aj naobstarávatelävzmysle $ 8 zákonaoVoaosobu vzmysle $ 7 zákoĺaoYo
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zrozdelen ch zíkaziek, ktorá

nebola zverejnená pred uplynutím

lehoty na Predkladanie Pon k'

25 %o v prípade zákaz\ek v rámci

ktor,_ ch bol obíden postup

zadávania nadlimitnej zákazky

(a teda v rámci nich nebolo

zverejnené oznámenie o vyhlásení

vo v radnom vestníku EU), ale

zadá'vanie zákazky bolo korelĺĺne

zverejnené vo vestníku Úvo;
v príiade zákaz\ek, v rámci

t<toryctr bol obíden post}p

zadävaria nadlimitnej alebo
zákazky, ale

zál<azky s nízkou

hodnotou bolo korektne

zverejnené na webovom sídle

prijímateľa a informácia o

zvere3nenĺ zaďraĺá na mailov
kontakt

kaŽdÍlvďahuje sa naI00 Vo

bol

.sk;

rozdelenychztalni
lada.gov

rátmci
na

@v
sa

zakazkycko
Uplat uje

podlimitnej
zadávaĺie

sídle, ale nezaslď informáciu o

tomto zverejnení na osobitn1í

mailovl kontakt

zakazkycko @ vlada. gov'sk

svojom webovom5 000 EUR na

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

whlásenianadlimrtnei;ák-'kyrozde.}|lpredmetzákazkyarealizoya|
;#;;;:-áä_p"oii.','é zákazky čím sa vyhol použitiu postupu

zadávania nadlimitnej zákazky, resp'. ak namiesto vyhlásenia

podlimitnej zákazky 'äoJĺ p'"á-"1 zäkazkv a realizoval tak napľ' 2

záka*ypodl'a $ 9 oos' 9 zákona o Vo' čím sa vyhol postupu zadávania

podlimitnej zákazky-

Verejn obstarávateľporušll$.5 ods' 3 zákonao Vo' akzátkazkuĺápr'

na dodanie tovaru i '"Jľ^""m 
finančnom objeme zahrnul do

podlimitnej zákazky ni iiaĺzaciu stavebnych prác' pričom dodávka

predmetného tovaľu- 
*by 

nebola nevyhnutná k realizácii t chto

stavebn; ch prác.

Nedovolené spojenie nes visiacich tovarov alebo služieb do jedného

pä*p" 
""*ineĹo 

ot't*ávaĺia (pričom zékazka nie je rozdelenáĺa

časti), čo m že 
"b*"J;iť;ospoaĺ"r'o 

sŕÉaŽ amať zanásledok nízky

počet predlo Žen ch ponrik'

za
na

alebo

malo

použitiu
zadávan\a

to
zákazky

sa

zákona.

tovaru

byak
plnení

postupu
vyhnriť

sobnosti

pn
dodávky

poz
zákazky

alebo
cieľom

takej

služieb
hodnotY
nevyhnutné

zákazky

SU

alebo

zahrnutie

zákazky

nre

tovaru

alebo
ktoré

nadlimitnej

predpokladanej

predmetu

tohto
do

zákazky
služieb,

vy atie
práce

zad6*ania
rozdelenieo

poskytnutia
stavebné
následok

postupu
podlimitnej

Ide

vhodnom webovom sídle'

pľijímateľa

zo

lnom
nízkou

zmluvy
splnenia

alebo

v nimky

bezvo
uzavretle

zákazky
o

použitia
vo,

zákona

sídle

85
zákoĺa

$
nezvereJnenre

5
neopľávnenosť

AZ

podľa

webovom
alebo

)

na

napr
ods
SU

1

EUR
použitie
konaním

$

000
ehoJ

prípady

5

na

zmysle

nad

rokovacím

Tieto

podmienok
hodnotou

zákazky
zákoĺa
pnamym

predmetu
spájanie

rozdelenie
nedovolené

Nedovo1ené
zíkazky alebo
predmetov zíkaziek

2



nedovolen; m rozdelením obíden
pľísnejší postup vo verejnom
obstaľávaní.

257o v prípade, ak bol obídeny
postup zadávania nadlimiĺnej
ďebo podlimitnej zákazlcy v
d sledku zahmatĺa takej dodávky
tovaľu ďebo poskytnut'- ch služieb,
ktoré nie srí nevyhnutné pri plnení
záka7ky na stavebné pľáce do
PHZ.

10To sa uplatní v ostatnych
prípadoch nedovoleného spájania
r znorod ch zákaziek
25 vo v prtpade' že skrátenie lehoty
bolo rovné alebo väčšie ako 50 %

zo zákonnej lehoty

l0 vo v prípade že toto skrátenie
bolo rovné alebo väčšie ako30 %o

zo zákonnej lehoty

5 vo v prípade akéhokol'vek iného
skrátenia leh t (ie možné znížiť až
na hodnotu 2vo, pokiaľ sa má za to,
že povaha azávažnosť nedostatku
neopodstat uje uplatnenie 5Vo
finančná oprava.
25 7o vprípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o siťažné

Lehota na predkladanie ponrik (alebo na predloženie žiadosti o ričasQ
bola kratšia ako limit ustanoven zákonom

Verejny obstarávatel' skrátil lehotu na preďoženie ponrk v zmysle $
51 ods. 1 písm. b), avšak z d vodu nekorelrtného zverejnenia
predbeálého oznámenia nebol oprávnen na toto skrátenie

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o stťažné podklady Je
nepľimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponrlik, čím

Nedodržanie mininrflnej zákonnej
lehoty na predHadanie ponr'ík

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o ríčasŕ

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí
o sriťažné podHady (vďahuie sa pre

J

4

2lrhoty slí stanovené pre užšiu s ťaž arokovacie konanie so zverejnením.
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podklady je menej ako 50 Valehoty
na predloženie pon k (v srĺlade
s príslušnymi ustanoveniami)

10 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o sriťaŽné
podklady je menej ako 60 Volehoty
na predloženie ponlik (v srílade
s príslušnymi ustanoveniami)

5 vo v pľípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o sÍÍažné
podkladyje menej ako 80 Volehoty
na predloženie ponlik (v srílade
s príslušn mi ustanoveniami)

I0 Vo

táto sadzba m že byt' znížená na 5

7o podľazávažnosti

25 %o

táto sadzba m že byť znížená na
I0 vo alebo 5 va podľazávažnost\
I00 Vo

táto sadzba m že byť znížená na
25 vo, I0 vo alebo 5 vo podľa
závažnosti

sa vytvára neopodstatnená prekáŽka k otvorenej síťaži vo verejnom
obstarávaní.

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stlpci ,,Vyška
finančnej opravy", pričom konečnrĺ sadzbu finančnej opravy je
potrebné určiť na individuálnej báze (pripad od prípadu). Pri určovaní
v šky finančnej opravy je možné brať v rivahu zmier ujrice faktory
vzťahujrice sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky
( admin i strat ív ne zať aženie, ťažko s ti s počívaj ríce v doručení síť ažn' ch
podkladov)

Lehota na predkladanie ponrík (alebo lehota na predloženie žiadosti
o ričast) bola predlžená, pričom verejny obstarávateľ nezverejnil trito
skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚlvo
vestnftu VO

Verejny obstarávatel'zadázákazku na základe rokovacieho konania so
zverejnením, avšak takyto postup nie je oprávneny aplikovať podľa
dotknutych ustanovení zákona o Vo.

Verejny obstarávatel' zadá zákazkl v oblasti obrany a bezpečnosti
prostredníctvom s ťažného dial gu alebo rokovacieho konania bez
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie tak chto postupov
opodstatnené.

verejnri s ťaž, sríťaž návrhov alebo
podlimitn chzákaziek)

Nedodržanie postupov zverej ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
verejného obstaĺávania v prípade

- predlženia lehoty na
pľedkladanie ponrik

- predlženia lehoty na žiadosti o
čast'3

Prípady neopráv ujrice použitie
rokovacieho konania so zverejnením

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

5

6

7

3 Lehoty sri stanovené pre užšiu s ťaž arokovacie konanie so zverejnením.
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25 7a

táto sadzba m že byť zníŽená na
l0 Vo alebo 5 Vo ak podmienky
časti/kľitéria na vyhodnotenie

ponrĺk boli uvedené v oznámení
(alebo kritériá na vyhodnotenie
pon k vsliťažnych podkladoch)
ale neboli dostatočne opísané'
25 Vo

Táto sadzba m že byť znížená na
I0 vo a|ebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia

25 Vo

Táto sadzba m že byť zníŽená na
I0 vo a|ebo 5 vo v závislosti od
závažnosti i porušenia
25 7o

Táto sadzba m že byt' znížená na
t0 vo a|ebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia
I0 Vo

Táto sadzba m že byť zníŽená na
5 vo v závislosti od zíxažnosti
porušenia

Podmienky ričasti sri uvedené iba v sriťažn1ich podkladoch ďalebo
podmienky ričasti publikované v oznámení nie sri v srilade s
podmienkami líčasti podlä s ťažn' ch podkladoch ďalebo kritériá na
vyhodnotenie ponrik, vľátane váhovosti nie srí uvedené v
oznámeníJs(lťažnych podkladoch ďalebo keď v sriťažnych podkladoch
absentujri pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií
s upravené nedostatočne, neuľčito a pod."

Ide o prípady' keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od
podania ponrik z d vodu neziákonnych podmienok ričasti ďalebo
kľitérií na vyhodnotenie ponrík stanoven ch v oznámení alebo
v sriťažnych podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať aŽ zťraden '
spoločnosť alebo zástupcu v danej kľajine alebo regi ne, povinnosť
uchádzaéa mať slĺisenosť v danej krajine alebo regi ne.
Určením minimálnych požiadaviek pre zákazkll, ktoré nesrivisia a nie
s primerané k predmetl zákazky, sanezabezpečí rovnaky prístup pre
uchádzačov alebo dané požiadavky vytváraj , neopodstatnené
prekážky k otvorenej s ťaži vo verejnom obstaľávaní

Určenie technickych štandardov, ktoré sri príliš špecifické, tak že
nezabezpe ia rovnaky prístup pre uchádzačov alebo vytvárajrí
neopodstatnené prekážky k otvorenej s ťaŽi vo verejnom obstarávaní

opis predmetl zákazky v sriťažnych podkladoch je nedostatočny,
nejasny, neurčity, opísany všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujrice
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípralu kvalifikovanej
ponuky.

Neurčenie:
- podmienok ríčasti v oznámení,

resp. vo vyzve na predkladanie
ponrik,

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

Nezákonné ďalebo diskriminačné
podmienky ričasti ďalebo kritéria na
vyhodnotenie ponrik stanovené
v sriťažn ch pokladoch alebo oznámení

Podmienky časti nes visia a nie s
primerané k predmetu zákazky

Technické špecifikácie predmetu
zíkazky sri di skľiminačné

Nedo statočne opísany predmet zákazky

8

9

1 0

11

1 2

4 Vec C-340/02 (Eur pska komisiď Francrizsko) avec C-299ĺo8 (Eur pska komisia / Franc zsko)
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V prípade zrea|izovarrych prác,
ktoré neboli zverejnené,
zodpovedajlica hodnota prác je
predmetom I00 7o finančná oprava

13

I4

Porušenie povinnostis zadávať
podlimitnri zákazku na nákup tovarov,
alebo služieb, ktoré nie sli intelektuálnej
povahy, bežne dostupn ch na tľhu,
prostredníctvom elektronického
trhoviska.

ponrílďžiadostí o ríčasť, čo malo za
následok nesprávne prijatie ponuky
achádzaéal žiadosti o ričasť záuj emcu

slit'aže
prava podmienok ričasti po otvorení Podmienky časti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 25 Vo

Verejny obstarávateľ nepostupoval podlä g 96 aŽ99 zákona o Vo, ak
ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sri

intelektuálnej povahy, bežne dostupn ch na trhu, ale na obstarávanie
použil postup podľa $ 9 ods. 9 zákona o Vo (zákazka s nízkou
hodnotou) alebo postup podlä $ 100 až I02 zákona o Vo (podlimitná
zákazka b ez v ylžitia elektľonického trh o vi ska).

podmienok časti, čo malo za následok prijatie
uchádzačovlzáljemcov, ktor ch ponuky by neboli pnjaté, ak by sa
postupovalo podlä zv erejneny ch podmienok časti.

5 Vo.

Táto sadzba m Že byť znížená na
I0 vo alebo 5 7o v závislosti od
zá,.važnosti
25 Vo

Táto sadzba m že byť znížená na
Io vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnostĺ porušenia
25 Vo

Táto sadzba m že byť znížená na
I0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia

Podmienky časti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia
podmieilok časti, čo malo za následok vylričenie
lchádzačovlzáujemcov, ktorych ponuka by bola pnjatá, ak by sa
postupovalo podľa zverejnen ch podmienok ričasti.

Počas hodnotenia uchádzačovlzáujemcov, boli ako kritéria na

vyhodnotenie ponrĺk použité podmienky ričasti alebo neboli dodrŽané
kľitéria na vyhodnotenie ponrik.

Počas hodnotenia lchádzaéov lzáujemcov neboli dodržané podmienky
časti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponrik (resp. podkritériá alebo

váhy kritérií; definované v oznítmení alebo v sriťažnych podkladoch,
čo malo za následok lryhodnocovanie ponrik V rozpore s oznámením a
sriťažn mi podkladmi Príklad: Podkritéľia použité pn zadaní zákazky

Úprava podmienok ričasti po otvorení
ponrilďžiadostí o časť, čo malo za
následok nesprávne vylričenie
uchádzaéalzáujemcu

Vyhodnocovanie ponrik
uchádza ov lžiadostí o ričasť záujemcov
v rozpore s podmienkami ričasti
uvedenymi v oznámení a sriťažn ch
podkladoch al alebo vyhodnocovanie
ponrik uchádzačov v rozpore s

kritériami na vyhodnotenie ponrik a
pravidlami na ich uplatnenie

15

T6

5 Povinnosť zadávaniapodlimitn1ích zákaziekbežne dostupnych na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v $ 155m ods. 13 zäkona
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25 7o

Táto sadzba m že byť znížená na
l0 vo a|ebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia

25 Va

Táto sadzba m že byť zníŽená na
I0 va alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia

25 Vo

Táto sadzba m že byť znížená na
I0 va a|ebo 5 va v závislosti od
závažnosti porušenia
25 Vo

Táto sadzba m že byť znížená na
I0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia

nes visia s kľitériami na vyhodnotenie ponrik uvedenymr v
oznámení / síť ažn ch p odkladoc h
Písomné zachytenie procesu tykaj ríceho sa konkľétneho pridel'ovania
bodov pre každ ponuku je nejasny/neoprávnen /nedostatočny
z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky
podstatné prvky vyžadované zákonom o Vo

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

Nezaslanie oznámenia o vysledku vyhodnotenia ponrik niektor m
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako ne spešní

Verejny obstarávatel'porušil povinnosť podl'a $ 33 ods. 6 ziákona o Vo
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložen ch dokladov vždy,
ked' z predloženych dokladov nemožno posridiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky ríčasti
Verejny obstarávatel' umožní uchádzačovi záujemcovi modifikovať
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponrik

V kontexte verejnej alebo užšej srĺťaže verejny obstarávatel'rokuje
s uchádzačmilzáujemcaĺĺi počas hodnotiacej fázy, čo vedie k
podstatnej modifikácii (zmene) p vodnych podmienok uveden ch
v oznámení alebo v sriťažnych podkladoch.

V rokovacom konaní so zverejnením p vodné podmienky zákazky
boli podstatnym sp sobom zmenené' čo by bolo d vodom na
vyhlás enie nov ej zákazky ďal eb o Zmen ou p odmi en ok zákazka pr e stala
spl ať podmienky od vod ujríce použitie rokovacieho konania so

nenrm

Nedodržiavanie zásady
transparentnosti ďalebo rovnakého
zaobchádzania počas postupu
zadávania zákazky

Modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia ponrík

Rokovanie v priebehu s ťaže

V rámci rokovacieho konania so
zverej nením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok

T7

18

T9

20
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25 Vo

22
Konflikt záujmov

Podstatná zmena častí podmienok
uzatvorenej zmluvy oproti častiam
obchodnych podmienok uveden ch
v oznámení alebo v sríťažn ch
podkladoche

Konflikt záujmov medzi verejnym obstarávatelbm/prijímateľom a
uchádzačom alebo záujemcom preukázan zodpovednym sridnym
alebo

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti
podmienok uzatvorenej zmluvy tykajrice sa povahy a rozsahu prác,
lehoty na realtzáciu predmetu zmluvy, platobnych podmienok
a špecifikácie materiálov, alebo ceny9. Je nevyhnutné vždy posridiť od
prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o ,,podstatn " zmenu.
8

Verejn ' obstarávatel' uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom
u 10a ods. 1 zákona o Vo

I0O 7o

25 Vo z ceny zmluvy

plus

hodnota dodatočn ch vydavkov
z plnenia zmluvy vychádzajricich
z podstatn1ích zmien zmluvy

7

23

Hodnota zníženia rozsahu

Plus

Ponuka sa javí ako mimoľiadne nízka vo vzťahu k obstarávan m
tovaľom, prácam alebo službám, ale verejny obstarávatel'predt m ako
odmietne talnito ponuku nevyžiada písomne podrobnosti tykajríce sa
zíkJadn' ch c h arakteri stick c h parametro v p onuky, ktor é p ov ažlj e za
d ležité

Zákazka bola zadaná v srílade so zákonom o Vo' ale následne bol
zníženy rozsah zíkazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo
podstatné.

uvedenych v oznámení ďebo
v slíťažn ch podkladoch6
odmietnutie mimoriadne nízkej
ponuky

Zníženie rozsahu zákazky

2 1

24

6 Limitovan1í 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 sri stanovené jasn1ím a presn1lm sp sobom v oznámení alebo v sĹlťaŽn chpodkladoch (C-496l99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie
je uvedená v sriťažn ch podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny s nepodstatného charakterl' Zmena je považovaná za podstatnli ak:

1. Verejn obstarávateľ zmení podmienky tak, že akby boli sričasťou p vodnej zákazky, tak by sa zríčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v p vodn ej zákazke;
2. Zmeny umož uje zadaĺie zákazky záujemcovi inému ako by bol p vodne akceptovan}';
3' verejny obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujríci tovary/služby/práce, ktoré p vodne zákazka neobsahovala;
4 . modifikácia zmení ekonomick rovnováhu v prospe ch víťaza sp sobom' ktorrí p vodn á zákazky neumož ovala.

7 Úradn orgiín - Úrad pre verejné obstarávanie ,o zikloi" vykonania iontroty verejnéio obstarávania, alebo Ro (btižšie podrobnosti viď. Metodicky pobn CKo ku
konfliktu ziujmov)
8 Yec C-496ĺ99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, t200a] ECR I- 3801 odst. 116 a l18, Yec C-340ĺ02, Eur pska komisia v. Franc zsk o |2OO4] ECR I- 9845, Vec C-91l08, Wall



$, I
25 vo z hodnoty konečného
rozsahu (iba ak zníŽenie v rozsahu
zákazky je podstatné)

100 vo hodnoty dodatočnej
zákazky

V prípade, že všetky dodatočné
hodnoty prácltovarovlslužieb
v dodatočnych zákazkách
nepľesahuj 20 va z hodnoty
p vodnej zákazky a sríčasne táto
hodnota dodatočnych zákaziek
sama o sebe nepredstavuje
hodnotu nadlimitnej zákazky'
m že byť finančná oprava znížená
na 25 Vo z hodnoty
dodatočnei/dodatočn ch zákaziek

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:
1. I0 vo v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie
služby a nižšie ako 15 vo v prípade zákaziek na stavebné práce'
2. 25vo v prípade, ak potreba zníženiarozsahlzákazky vyplynula
z okolností, ktoré verejny obstarávateľ nemohol pri vynaložení
náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení
charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy azároveĺl
p vodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zm]uva obsahuje
jasné, presné a jednoznačné podmienky jej pravy, vrátane ripravy
ceny.

Zníženie rozsahu zákazky saposudzuie vo väzbe na zm]uvn cenu.
P vodná zákazkabolazadaná v srilade s relevantnymi ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na
prácelslužby neboli zadané v srĺlade So zákonom o verejnom
obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, ľesp. neboli
splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.

Zákazka na dopl ujrice Stavebné práce
alebo služby (ak takáto zákazka
predstavuje podstatnri modifikáciu
p vodnych zmluvnych podmienoke)
bola zadaná bez použitia rokovacieho
konania bez zverejnenia, resp.
priameho rokovacieho konania,

ďalebo dopl ujrice práce alebo
služby boli zadané v rozpore
s podmienkami uvedenymi
v ustanovení $ 58 písm. c)
alebo i), 10

25

9 Viď poznámku pod čiarou č. 8
l0 Koncept,,nepredvídan ch okolností" by mal byť interpretovan sp sobom,Že o nepredvídateľné okolnosti ide v tych prípadoch, ktoré verejn1 obstarávatel'ani pri

za,,nepredvídanrí okolnosť" (T-540/10 aT-235ĺ11). Tieto dodatočné práce/služby nem žu byť kompenzované hodnotou zrušen ch práclslužieb. Hodnota zrušen1ích
práclslužieb nemá vplyv na vypočet 20 vo tlmitll.

Strana 9 222



l0 Vo.

Táto sadzba m že byť znftenána
5 %o podľazávažnosti

keď pri verejnej nadlimitnej ďebo podlimitnej s ťaži na dodávku
tovarov nepoužil pi zadarí zílľrazky elektroniclĺi aukciu

Verejn obstaľávatel'nepostupoval s $ 43 ods. 3 zákona o Vov s ladePorušenie povinnosti použiť pri
verejnej s ťaži,užšej sriťaži alebo
v ľokovacom konaní so zverejnením
elektronickri aukciu -naďimitná,
podlimitná zákazka na dodanie tovaru
(resp. poďimi tná zákazka bez využitia

tovaroch
tľhuna

trhoviskaelektronického
bežne

26



343ľ2|Jl5'L. z. overejnom obstarávaní a o zmeneu oftn"n, niekto ch zákonov v zneníneskorších ,r"$-or(ďalej len ',Zvo*)

lTáto PrflohaZmluvy o poskytnutí NFP sl ži na určovanie vyšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opľavy v nadväznosti
na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVo. Všetky percentuálne sadzby sa tykajri prípadov, keď konkrétne porušenie
malo alebo mohlo mat'vplyv na v sledok VO.

V prípade porušenípravidiel uvedenych v Právnych predpisoch ala|ebo Právnych dokumentov tykajrĺcich sa obstarávaniazákaziek nespadaj cich pod ZVo
(tyka sa aj zákaziekzadávan ch osobou, ktorej poskytne verejny obstaľávatel' 50vo a menej finančnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebnych
prác aposkytnutie služieb z NFP), bude toto porušenie s ohl'adom na uvedeny zoznampriradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu anazíklade tohto zaradenia
bude určená náleŽiaca finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, žePr1jímatel' nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa ZVo, avšak na tento
postup v zmysle pravidiel uvedenych v Právnych predpisoch alalebo v Právnych dokumentoch nebol oprávneny, bude určená finančná oprava vo vyške I00 va

z hodnoty oprávnenych vydavkov srivisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zátkazky nespadajricej pod ZYo nie je moŽné priradiť k žiadnemu z
porušení uvedenych v tejto prílohe, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v s lade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov
uvedenymi v prílohe, pričom vyška finančnej opravy sa určí vo vyške 5, I0,25 alebo l00 vo zhodnoty zákazky a to podl'a závažnosti porušenia.

V škafinančnejopľaYy
Vyhlásenie veľe.iného obstarávania, špecifikácia v s t'ažn ch podkladoch

I00 Vo

V prípade nadlimitnych zákaziek,
v rámci ktorych nebolo oznámenie
zverejnené v ľadnom vestníku
EÚ, ale zadávanie zákazky bo|o
korektne zverejnené vo vestníku
UVo sa uplat uje finančná oprava
25 Va.

Finančná oprava 25 7o sauplatní aj
v prípade, že zákazka na
poskytnutie služby bola nesprávne
zaradená do prílohy č. 1 k zákonu
o Vo a malo ísť o nadlimitn

Popis porušeniď pľíklady

Verejny obstarávatel'l2 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania publikačnému radu a rĺradu podl'a s 27 Zvo.

Verejny obstarávatel' neposlal v' z*u na predkladanie ponrík na
zverejnenie do vestnfta Úvo v prípade podlimitnej zá'kazky bez
využitia elektronického trhoviska.

Pre toto porušenie sa vzťahujri aj všetky prípady' ked' verejny
obstarávatel' zada| zákazkll priamo, bez splnenia povinnosti
postupovať podl'a ZYo v zmysle $ 10 ods. I, čo zárove znamená
nedodržanie postupov povinnosti zverej ovania zítkazky, nakolko
verejny obstaľávateľ neaplikovaním zákonnych postupov s časne
nedodrží p o vi nn o sť adekv átneh o zverej neni a zadáv ania zákazky' T ieto
prípady s napr.: neoprávnenosť použitia vynimky zo ZYo v zmysle
$ 1 ods. 2 až 13 ZYO,uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním

Názov poľušenia

Nedodržanie postupov zveľej ovania
zákazky v zmysle ZVo

Č.

1

|zoznačeĺie,,Verejn1fobstarávatel"'savzťahujeajnaobstarávatel'avzmysle$9Zvoaosobuvzmysle$8ZVo
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1'00 vo - vďahuje sa na kaŽdri
zrozde|enych zákaziek, ktorá
nebola zverejnená pred uplynutím
lehoty na predkladanie pon k.

25 vo v prípade zákaziek, v rámci
ktorych bol obíden postup
zadá,vania nadlimitnej zákazky
(a teda v rámci nich nebolo
zverejnené oznámenie o vyhlásení

alebo podlimitnri zákazkll, ale
verejné obstarávanie bolo
vyhlásené ako zákazka s nízkou
hodnotou a korektne zverejnené na
webovom sídle pľijímatel'a
a informácia o zverejnení zaslaná
na mailovy kontakt
zakazkycko @ vlada.gov.sk

Finančná oprava 25 vo sa uplatní
v prípade, ak prijímatel' zverejnil
v zvtt na predkladanie ponrik na
svojom webovom sídle, ale
nezaslal informáciu o tomto
zverejnení na osobitny mailovy
kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk (tyka
Sa zákaziek s nízkou hodnotou
azákaziek vyhlásen ch osobou,
ktorej verejny obstarávatel'
poskytne 50vo a menej finančnych
prostriedkov z NFP).

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cielbm vyhnríť sa použitiu
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo
poskytnutia služieb, ktoré nie s nevyhnutné pri plnení zákazky na
stavebné pľáce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za
následok vy atie tohto tovaru alebo služieb z p sobnosti ZVo.

Verejn obstaľávatel'porušil $ 6 ods. 16Zvo, ak namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky area|izoval tak napr.
dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania
nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej

podl'a $ 81 Zvo bez splnenia podmienok na jeho použitie,
nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na
webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať
informáciu o tomto zverejnení na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000
EUR vyhlásenej osobou, ktoľej verejny obstarávatel'poskytne 50vo a
menej finančnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebnych prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného
príspevku.

Verejny obstarávateľ nesprávne zaradl| predmet zákazky pod služby
uvedené v prflohe č. 1 k ZYo, na základe čoho nedodržal postupy
zverej ovania.

Nedovolené rozdelenie predmetu
zákazky alebo nedovolené spájanie
predmetov zákaziek

2



GÚ

zadávan\e zákazky bolo korektne
zverejnené vo vestníku Úvo: v
pľípade zákaziek, v rámci ktorych
bol obíden postup zadávania
nadlimitnej alebo podlimitnej
zákazky, ale zadávanie zákazky s
nízkou hodnotou bolo korektne
zverejnené na webovom sídle
prijímatelä a informácia o
zveľejnení zaslaná na mailovy
kontakt
zakazky cko @ vl ada. go v. sk ;

Uplat ujesanatakri zrozdelen ch
zákaziek, v rámci ktorej bol
nedovolen m rozdelením obídeny
prísnejší postup vo veľejnom
obstarávaní.

25vo v prípade, ak bol obídeny
postup zadávania nadlimitnej
alebo podlimitnej zákazky V
d sledku zahrnltia takej dodávky
tovaru alebo poskytnutych služieb,
ktoré nie s nevyhnutné pri plnení
zákazky na stavebné práce do
PHZ.

l)va Sa uplatní v ostatn ch
pľípadoch nedovoleného spájania
r znorodych zákaziek, ktoré
mohlo obmedziť hospodársku
s ťaž

nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej
zákazky.

Verejny obstarávatel' porušil pravidlá podl'a Metodického pokynu
CKo č. 12 alebo Metodického pokynu CKo č. 14, keď namiesto
zákazky zadávanej osobou, ktorej verejn obstaľávateľposkytol 50 %
a menej finančnych prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur,
reďizoval 2 zíkazky v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky
s nízkou hodnotou nad 30 000 eur' realizoval 2 zákazky do 30 000 eur.

Verejny obstarávatel'porušil $ 6 ods. 16 Zvo' akzákazkll napr. na
dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebnych prác' pričom dodávka
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná krealizác1i t chto
stavebn ch prác.

Nedovolené spojenie nes visiacich tovarov alebo služieb do jedného
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na
časti), čo m že obmedziť hospodiársku sĹlťaž amať zanásledok nízky
počet predlo ženy ch ponrik.

Strana 13 222



10 7o v prípade, ak lehoB na

"iiĺĺ-*i" žiadostí o sriťažné
"p"ärl"av:" mgnej ako 60 %o|ehoty

'nu p."aioZ"nie Ponrik (v s lade

s pŕsrusnymi ustanoveniami)'

5 1o v prípade, ak lehota na

ĺ.iii**iä žiadostí o sriťažné

'""än^av:" menej ako 80 %o|ehoty

'"ä-p'"or.jz"nie ponrik (v srilade

, p'ĺrr"ĺny* ustanoveniami)'

|o 7o v prípade že toto skrátenie

oärá '."äe 
ďebo väčšie ako 30 7o

zo zákoĺĺej lehoty'

5 7o vprípade akéhokol1ek iného

,t'ä,*'i"Ĺn t (e moŽné zĺíŽiť aŽ

nu t oano,o 21o, pokjaľ sa mä za to'

i" pá"áľ'" azán'aŽĺosť nedostatku

."Jp"a"",ĺ'ie uplatnenie 5vo

skrátenie
Va50

lehoty
akoväčšie

ze
alebo

prípade,
rovne

Ío25
bolo
zo zĺkonnei lehotY

obstarávaní

Verein obstaľávateľ skĺátit lehotu na 'predloženie 
ponrik v zmysle

s 66bás. 2 písm' ul zvä' ä"suL_' áouoao n""u"'"3n"nia predbežného

äznámenia u t"ľ'otĺ"ľ' onlä"ďctr v zatone nebol oprávnen na toto

skĺátenie

sti o ričast)Žiado

Nedodržanie minimálnej . "ry:':?]
i"ľroty na predloženie žiadostt o ucasT'-

zákonne1

ponrik
minimálnej

predkladaniena
edodržanie

lehotY
N

4

J

13 Lehoty sri stanovené pre užšiusíťaŽ a rokovacie konanie so zverejnením'
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t,

I0 Vo

táto sadzba m že byť zníŽenána5
7o podl'a závažnosti.

25 Vo

táto sadzba m že byť zníŽená na
l0 vo a|ebo 5 vo podľa závažnosti.
100 Va

100 %o

táto sadzba m že byť znížená na
25 Vo, I0 Va alebo 5 Vo podl'a
závaŽnosti.
25 Vo

táÍo sadzba m že byť znížená na
l0 Vo alebo 5 Vo, ak podmienky
časti/kľitéria na vyhodnotenie

pon k boli uvedené v oznámení
(alebo l<riténá na vyhodnotenie
ponrik v sríťažnych podkladoch),
ale neboli dostatočne opísané.
25 7o

Lehota na predkladanie ponrĺk (alebo lehota na predloženie žiadosti
o ričast) bola predĺŽená, pričom verejny obstaráváteľ nezverejnil t to
skutočnosť formou ľedakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚlvo
vestníku Vo

Verejny obstarávatel' zadázákazku na základe rokovacieho konania so
zverejnením, avšak takyto postup nie je oprávneny aplikovať podl'a
dotknutych ustanovení ZVo.

Verejny obstarávateľ zadá zákazkll na základe priameho rokovacieho
konania, avšak takyto postup nie je oprávneny aplikovať podľa
dotknut ch 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 ričasti sli uvedené iba v sriťažnych podkladoch, ktoré nie
sri zverejnené v profile, čím nie je poskytnuty bezodplatny,
neobmedzeny, p|n, a priamy prístup k nim ďalebo podmienky ričasti
publikované v oznámení nie sri v srilade s podmienkami časti podľa
síť ažny ch p o dkl ad o c h aJ aleb o kriténá n a vyh odn oteni e p onrik' v r átane
váhovosti nie sri uvedené v oznámenílsriťažnych podkladoch ala|ebo
ked' v síťaŽn'ĺch podkladoch absentuj pravidlá uplatnenia kritérií,
resp. pravidlá uplatnenia kritérií sri upravené nedostatočne, neurčito a
pod.
Ide o prípady, ked' záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od
podania ponrik z d vodu nezákonnych ďalebo diskľiminačnych
podmienok časti ďalebo kľitérií na vyhodnotenie pon k stanovenych
v oznámení alebo v sriťažn ch podkladoch, napr. povinnosť

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

- predlženia lehoty na
predkladanie ponrik

- predlženia lehoty na žiadosti o
časťla

Neoprávnené použitie rokovacieho
konania so zverejnením

Neoprávnené použitie
rokovacieho konania

priameho

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

Neurčenie:
- podmienok ričasti v oznámení,

resp. vo v, zve na predkladanie
pon k,

- kritérií na vyhodnotenie pon k
(a váh kľitérií) v oznátmení,
resp. vyzve na predkladanie
ponrik alebo v sriťažnych
podkladoch

Nezĺákonné ďalebo diskriminačné
podmienky ričasti ďalebo kľitéria na
vyhodnotenie ponrik stanovené
v s ťažn ch pokladoch alebo oznámení

5

6

7

8

9

10

la Lehoty sti stanovené pre užšiu s ťaž arokovacie konanie so zverejnením.

t
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T

Táto sadzba m že byť znížená na
I0 va a|ebo 5 %o v závislosti od
závažnosti porušenia.

25 7a

Táto sadzba m že byť znížená na
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti i porušenia

25 Va

Táto sadzba m že byť znížená na
10 va alebo 5 vo v závislosti od
zánažnosti porušenia.

I0 Va

Táto sadzba m že byť znížená na
5 vo v závislosti od závažnosti
porušenia

V prípade zrealizovan ch prác,
ktoré neboli sričasťou opisu
predmetu zákazky, zodpovedaj rica
hodnota prác je predmetom 100 vo

finančnei opravy.
57o

hospodáľskych subjektov mať už znaden spoločnosť alebo zástupcu
v danej kĺajine alebo regi ne' povinnosť achádzača mať slnisenosť v
danej kĺajine alebo regi ne, použitie nezákonn ch kritérií na
vYhodnotenie ponrík podl'a $ 44 ods. 12Zyo'
Určením minimálnych požiadaviek pre zíkazk:tl, ktoré nesrivisia a nie
sri primerané k predmetu zákazky, sanezabezpečí rovnaky prístup pre
uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajri neopodstatnené
pľekážky k otvorenej s ťaŽi vo verejnom obstarávaní, napr.
neprimerané požiadavky viaŽuce sa k predloženiu zoznamu dodávok
tovaru, poskytnut ch služieb alebo uskutočnen ch stavebnych prác pre
ríčely splnenia technickei alebo odbornei sp sobilosti.
Určenie technickych štandaľdov, ktoré srí prfliš špecifické, tak že
nezabezpečia rovnaky prísfup pre uchádzačov alebo vytvárajíl
neopodstatnené prekážky k otvorenej síťaŽi vo verejnom obstarávaní.
Technické požiadavky sa odvolávajrí na konkrétneho v robcu,
vyrobny postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto
p vodu alebo rn roby bez možnosti predloženia ekvivalentu.
opis predmetu zákazky v sriťažnych podkladoch je nedostatočny,
nejasny, neurčit , opísany všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujrice
informácie pre achádzačov rozhodné pre pľípravu kvalifikovanej
ponuky. 15

Verejny obstarávatel'nepostupoval podl'a $ 109 až II2Zvo, ak ide o
dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie srÍ intelektuálnej
povahy, bežne dostupnych na trhu' ďe na obstaľávanie použil postup

Podmienky ričasti nes visia a nie sri
primerané k predmetu zákazky

Technické špecifikácie pľedmetu
zákazky srĺ di skriminačné

Nedostatočne opísany predmet zákazky

Porušenie povinnosti zadáxať
podlimitn zákazkll na niákup tovarov,
alebo služieb, ktoré nie sri intelektuálnej
povahy alebo stavebn ch prác' bežne

1 I

12

J1

t4

'5 Vec C_340/02 (Eur pska komisiď Francrizsko) avec C-299l08 (Eur pska komisia / Franclízsko)
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, s možnosťou zníženia na
10 vo v pľípade zákaziek na
dodanie tovaru (pozn. bežná
dostupnosť vo vzťahu kzákazkám
na dodanie tovaru nieje upravená
vykladovym stanoviskom ÚVo,
z uvedeného d vodu je
náročnej šie posridiť otázf<tl bežnej
dostupnosti)

25Vo

prijímatel' nezaslď

25vo, s možnosťou zníženia na
IUvo podlä závažnosti, ak
prijímatel' nezaslal v, zvl na
predkladanie ponrík minimálne

v'zva na predkladanie ponrik
minimálne trom vybranym
záujemcom v prípade zákazky s
nízkou hodnotou do 30 000 eur
alebo v prípade zákazky zadávanej
osobou, ktorej verejny
obstarávateľ poskytne 5Ovo a
menej finančnych prostriedkov
zNFP vhodnore do 100000 eur,
resp. v rámci pľieskumu trhu
prijímatel' neidentifikoval cenové
ponuky (napr. cez webové
rozhľanie) minimálne troch
záujemcov (potenciálnych
dodávatelbv).

Vtrom

100 Vo, ak

satkazvo61IazJ11$
120I1

podlä
Ido

postupalebo
boli
zvo71

ktoré
I$podl'a

tovary,

Verejny
1

bo
resp.
ale
ods.

služby

081s
služby

tovary
trhoviska,

systém.
dostupné

ustanovením
dostupné

bežne
nákupn

elektronického
nre

rozpore
bežne

na

v
nle

ked'
dynamicky

na
využitíms

zvo,

postupoval

qruŽil
1

zákazky
zadával

ods.
práce

keď

85$

prace

bstarávatel'o

vebné

ZVO,a)

sta

bné
rozpore

stave
písm.

alebo

Pĺijímatel'- osoba, ktorej verejn obstaľávateľ poskytne 50vo amenej
finančnych prostriedkov na dodanie tovaru' uskuto8nenie stavebnych
prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslď v zvu na predkladanie
pontik minimálne trom vybranym potenciiálnym dodávatelbm.

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípad e,žev rámci prieskumu trhupn zákazke s nízkou hodnotou do-30000 eur a zákazke zadávanej
osobou, ľo."j verejn: obs.arávateľposkytne SOvo amenej finančnych
prostriedkov z NFP v hodnote do t00 0oo eu. neboli identifikované
cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch
záujemcov (potenciálnych dodávatelbv).

riadenia

trom

kapitolami
Metodick1íma

minimálne
hodnotou

srílade
EŠIF

ponrik
nízkous

nezaslal

predkladanie
zákaziek

vatel)

na
Systému

prípade

bstará
.2

v zv]u

o
5

4
.2.

1

7
c.

3.5a
(verejny

záujemcom
CKO

1.2.57

branym

a.J
Prijímateľ
aJ
pokynom
vy

ide
prijímateľ

ZO

ze
pred

oslovil
byť

kedy

ešte
musl

skutočnosti

prtpad,

ynimkaV
čoho

vypracovanáa

vynimočnyoide
d sledkuv

ak

dodávatelbv

bremeno
zd vodnená

zíkazky

d kaznéa
riadne

neuplat uje,

potenciálnych

sa
predmet

troch
ímatelä

oprava

pru
ako

jedinečny
Finančná
o
meneJ
strany

dostupnych na trhu, prostredníctvom
elektronického trhoviska

alebo prostrďníctvom dynamického
nákupného systému

elektronického
práce

dostupné

trhoviska

bežne
stavebné

nlena
alebo

zákazky
služby

vy'lžitím

Zadanie
tovary
s

pon k minimálne tľom vybranym
záujemc om/ potenc i iálnym dodávatelbm
v prípade zíŕ.azky s nízkou hodnotou
alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej
verejny obstarávatel' poskytne 50vo a
menej finančn ch prostriedkov na
dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebnych práa aposkytnutie služieb z
NFP

na predkladanieNezaslanie v zvy

5I

16
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I

prípade zákazky s nízkou
hodnotou nad 30 000 eur alebo v
prípade zákazky zadávanej
osobou, ktorej verejny
obstarávateľ poskytne 50vo a
menej finančnych prostriedkov z
NFP v hodnote nad 100 000 euľ,
ale zárove zverejnil v ,zvu na
predkladanie pon k na svojom
alebo inom vhodnom webovom
sídle ainformácia ozverejnení
v zvy bola publikovaná na

25Vo

Táto sadzba m že byť znížená na
I0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia'

s t'aže

25 Vo

Táto sadzba m že byť znížená na
I0 vo a|ebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia.
25 Vo

Táto sadzba m že byť znížená na
I0 va alebo 5 vo v závislosti od
závaŽnosti porušenia.
25 Vo

Táto sadzba m že byť znížená na
I0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia.

na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša
prijímatel'.

Verejny obstarávatel' nedodržal po 1 8. 1 0.20 1 8 povinnri elektroniclni
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej
zákazky v srilade s $ 20 ZVo.

Podmienky ríčasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia
podmienok časti, čo malo za následok prijatie ponrílďžiadostí o časť
lchádzaéovlzáujemcov, ktorych ponuky by neboli pnjaté, ak by sa
postupovalo podl'a zverejnen, ch podmienok ričasti.

Podmienky ričasti boli
podmienok ričasti,
achádzač ov l záuj emc o v'
postupovalo podl'a zverejnen, ch podmienok ričasti

upravené počas vyhodnotenia splnenia
čo malo Za následok vyl čenie

ktor,- ch ponuka by bola prljatá, ak'by sa

Počas hodnotenia lchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na
vyhodnotenie ponrik alebo pravidlá na uplatnenie kritérií.

Počashodnotenia tlchádzačov lzáujemcov neboli dodržané podmienky
ríčastialebo kľitéria na vyhodnocovanie ponrík (prípadne podkritériá

Nedodržanie povinnej elektronickej
komunikáci e pi zadáv aní nadlimitn ch
a podlimitn ch zákaziek Vo po
18.10.2018

Uprava podmienok ričasti po otvorení
pon lďžiadostí o ričasť, čo malo za
následok nesprávne prijatie ponuky
uchádzača/ žiadosti o ríčasť záujemcu

Uprava podmienok ričasti po otvorení
pontik/žiadostí o rĺčasť, čo malo za
následok nesprávne vylrĺčenie
uchádzaéalzáujemcu

Vyhodnocovanie ponrik
lchádzaéov lžiadostí o ričasť záujemcov
v rozpore s podmienkami ríčasti
uvedenymi v oznámení a silťažn ch
podkladoch alalebo vyhodnocovanie

1 7

8I

1 9

20
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25 7o

Táto sadzba m že byť znížená na
10 vo a|ebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia.

25 Vo

Táto sadzba m že byť znížená na
l0 vo a|ebo 5 vo v závislosti od
závaŽnosti porušenia.
25 %ä

Táto sadzba m že byť znížená na
I0 7o alebo 5 vo v závislosti od
závažnosti porušenia.
25 Vo

alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo s ťažn ch
podkladoch, co malo za následok vyhodnocovanie pon k rozpore s
oznámením a sríťaŽnymr podkladmi a nesprá vne urcenre uspešného
uchádzača. Uveden typ porušenia sa tka aJ prípadov keď bol zo
s ťaževyl čen achádzač, ktory podmienky vereJ ného obštaľávania

Písomnézachytenie procesu t kajtĺceho sa konkrétneho prideľovania
nejasn /neoprávnen lnedostatočnybodov pľe každ ' ponuku Je

z hl'adiska transparentnosti alebo neexrstuJ e.

Zápisnica z vyhodnotenia ponrík neexistuje.

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky lba
niektorym záujemcom.

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

Verejny obstarávatel' porušil povinnosť podlä $ 40 ods. 4 Zvo
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložen ch
ak z predložen ch dokladov nemožno posrídiť ich

dokladov vždy,
platnosť alebo

časti.
Verejny obstará vateľ umoznl uc hádzačov il záaj emc ov i modifikovať
(zmenit) jeho ponuku počas hodnotenia pontík

V kontexte vereJneJ alebo užšej s ťaževereJ n obstarávatel' rokuje
s uchádzačml] záuj emc ami počas hodnotiacej fány co vedie k
podstatnej modifikácii (zmene) p vodnl ch podmienok uveden ch

oznámení alebo v s ťažnychpodkladoch.

V rokovacom konaní so zvereJnenlm p vodné podmienky zákazky
boli co bolo d vodom na

pon k uchádzačov V rozpore s
kritériami na vyhodnotenie ponrik a
pľavidlami na ich uplatnenie.

Nedodržiav anie zásady transparentnosti
ďalebo rovnakého zaobchádzania počas
postupu zadáv ania zákazky

Modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia ponrik

Rokovanie v priebehu silťaže

v rámci rokovacieho konania So
nastala

2T

22

23

24
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I
l

sadzba m že byť zníženána
Io vo alebo 5 vo v závislosti od

Táto

závažnosti
25 Va

100 7o

, ak sa rÍspešn uchádzač ani
v dodatočnej určenej primeranej
lehote nezapíše do registra
paľtnerov verejného sektora.

10 vo, ak sa subdodávatel'
spešného lchádzača v dodatočnej

lehote

25 Vo

so

prestala
konania

zákazka
rokovacieho

podmienok
použitie

zmenou
uce

aleboal
od vodriuj

zákazkynoveJ
podmienkylať

vyhlásenie
sp

n

JEJ

nízka

pre

vereJ

ponuku
ponuky

SU

a
nepožiada

nízkej

ktoré
vyltíči

omne
službe

mimoriadne

pls

nákladov

ponuky

ako
alebo

starávatel'
mimoriadne

ponuky
časti

alebo

ob

to
teJ

ponuka
pracam

clen

n
sa

takej

Javl

vereJ
vysvetlenia

uroven

ak
tykaj ce

stavebnym
l čením

nízku
zákJade

zákazke

vy

alebo
na

tovaru
pred

určitej

vysvetlenie

k

ktory

o

od vodnil

pn

vatel'

podstatné

sa
vďahl

bstará
VO

AK

o
lchádzaéa
cenu
uchádzača,
dostatočne

a
sridnym

ímateľom
zodpovednym

obstarávatelbm/prij
prelkázany

verejnym

8

záujemcom
medzimov

alebo
zauJKonflikt

uchádzačom
alebo

maj

ného

alebo

regrstn

uzavrel

partnerov

zapisovať
vereJ

lkonako

registra

zapísaní

uchádzačoms

partnerov
povinnosť

do

SU

zvo,

SA

1

nle

1

majri
a

$
dohodu

reglstn
ktorí

zapisovať

sektora

rámcovri

zapísaní

ustanovenie

su

alebo
povinnosť

verejného

nle
subdodávatelia,

porušil

a

sektora.

t)

zmluvu

partnerov
ktorych

ktorí
sektora

verejného

obstarávatel'
koncesn

alebo
regrstra

W,

do

eľejnyV
zmlu
uchádzačmi
verejného
sektora
sa
paľtnerov

modifikácia
uvedenych

(zmena) podmienok
v oznámení alebo

l6v
mimoriadne nízkej ponukyOdmietnutie

Konflikt záujmov|7

zmluvy s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majrí povinnosť
zapisovať Sa do registra partnerov
verejného sektora a nie srí zapísaní v
ľegistri partnerov verejného sektora
alebo ktorych subdodávatelia, ktorí
majri povinnosť zapisovať sa do registra

Uzavretie

sektora a nie s

25

26

27

16 Limitovan stupe flexibility m že byť aplikovatel'ny/aplikovany na zmexy v zákazkeaj po jej zadaníi keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jejimplementáciu nie s stanovené jasnym a piesnym sp šoubm v oznámení alJbo v síťažn Ĺipoattuao"ľr (C-496/gg,bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nieje uvedená v s ťažn1ich podkladoch), zmena zzrkazky je prípustná ak zmeny sri nepodstatného charakteru. Zmena je povaŽovan{ za podstatnrí ak:1' 
ľu?T:ľ:,"o"aráyaÍeľ 

zmenípodmienky tak, ze iuay boti s časťou p vodnej zákazky,tak by sa zĺeastnitĺ zákazky inŕzáujemcovia ako tí, ktoríboli vp vodnej

2' Zmeny umož uje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol p vodne akceptovany;3' veľejn1í obstaĺávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujtici tovary/služby ĺpráce,ktäre p vodn e zákazkaneobsahovala;4' modifikácia zmení ekonomick rovnováhu v prospä ch víťazásp sobom, ktorrí p vodn á zákazky neumož ovala.17 P.odrobĺosti upravuje Metodicky pokyn CKo č. 13 ŕu konfliktu záljmov
'o Uradn] orgán - Urad pre verejné obstarávanie na zĺiklade vykonanía kontroly verejného obstarávania, alebo Ro (bližšie podrobnosti upravuje Metodictq potqn CKo č. 13ku konfliktu zĺiujmov)
|9 zákon č' 315/2016 Z- z- o regisÍri partnerov verejného sektora a o Zmene a doplnení niektor ch zákonov
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do ľegistra partnerov verejného
sektora.

25 Vo z ceny zmluvy

plus

hodnota dodatočnych vydavkov
z plnenia zmluly vychádzajricich
z podstatn ch zmien zmluvy.

Uvedené sa tyka aj zákaziekrea|izovan ch osobami, ktorym verejny
obstaĺávateľ poskytne 50vo a menej finančnych prostriedkov na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a poskytnutie služieb
z NFP.

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom,
prijímateľ vyzve ríspešného uchádzača, resp. subdodávatel'a

spešného uchádzača nazápis do registra partnerov verejného sektora.
Finančná oprava sa uplatriuje iba v prípade, ak spešn uchádzač, resp.
jeho subdodávateľ (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej

ného sektora.vlehote

Po podpise zmluvy boli doplnenélzmenené podstatné náležitosti
podmienok uzatvorenej zmluvy tykajríce sa povahy a rozsahu prác,
lehoty na realrizáciu predmetu zmluvy, platobn ch podmienok
a špecifikácie materiálov, alebo ceny2o. Je nevyhnutné vždy posridiť
od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o ,,podstatn(|" zmen:u.?l
Podstatná Zmenazmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je
upravenáv $ 18 ods.2ZYo.

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

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je
alebo koncesnou dokumentáciouso

zapísaní v registri paľtnerov verejného
sektora

Podstatná zmena častí podmienok
uzatvorenej zmluvy oproti častiam
obchodn ch podmienok uvedenych
v oznámení alebo v sriťažn ch
podkladoch2o

Reďizácia

28

20 Koncept ,,nepredvídanych okolností" by mal byť interpretovan sp sobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v t1ích prípadoch, ktoré verejny obstarávateľ ani pri

za ,'nepredvídanri okolnosť" (T-540/10 aT-235/11). Tieto dodatočné prácelslužby nem žu byť kompenzované hodnotou zrušen1í h práclslužieb.
2| Yec C-496l99 P, CAs Succhi di Frutta SpA, t2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-34o/O2,Éur pska komisia v. Francrizsko I2oo4]ECR I- 9845, Vec C-91l08, Wall
AG, [20r0] ECR I- 28ts

Strana 21,222



Hodnota zníženia ro zs ahu

Plus

25 vo z hodnoty konečného
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu
zákarky je podstatné).

100 7o hodnoty dodatočnej
zákazky

V prípade, že všetky dodatočné
hodnoty stavebn; ch
prácltovarov/služieb
vdodatočnych zákazkách
nepresahujri 20 Vo z hodnoty
p vodnej zákazky a sričasne táto
hodnota dodatočnych zákaziek
sama o sebe nepredstavuje
hodnotu nadlimitnej zákazky,
m že byť finančná oprava zníženát
na 25 Va z hodnoty
dodatočnei/dodatočn ch zákaziek.

alebo s ponukou predloženou spešnym uchádzačom alebo
uchádzačmi.
Zákazkabo|azadanáv slilade so ZVo' ale následne bolzníženy rozsah
zákazky, pričom zníŽenie rozsahu zákazky bolo podstatné.

Zníženie rozsahu záka*y nie je podstatné, ak je nižšie ako:
1. 10 vo v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie

služby a nižšie ako 15 vo v prtpadezákaziekna stavebné práce,
2. 25va v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula

z okolností, ktoré verejny obstarávateľnemohol pri vynaložení
ná|ežitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení
charakter zmluvy' rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
a zároveíl p vodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná
zmluva obsahuje jasné, presné ajednoznačné podmienky jej
pravy, vrátane rípravy ceny.

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuie vo väzbe na zmluvn cenu.
P vodná zákazkabola zadaná v srĺlade s relevantnymi ustanoveniami
ZYO, ale na Zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy, z d vodu požiadavky na dopl ujríce stavebné práce, tovary
alebo sluŽby, neboli splnené podmienky podlä š 18 ZVo.

Zníženie rozsahu zákazky

Zákazka na dopl ujrice stavebné práce,
tovary alebo služby bola zadaná
v rozpore s pravidlami podlä $ 18
zákonao Vos
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