NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

CEROGEMA, n.o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít a prevádzky centra podpory regionálneho rozvoja - CEROGEMA n. o.

Príloha č. 2

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

172 783,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Ing. Andrej Boros

MIESTO A DÁTUM:

Rimavská Sobota

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

CEROGEMA, n.o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít a prevádzky centra podpory regionálneho rozvoja - CEROGEMA n. o.

Príloha č. 3

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2019
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky

Projektový manažér 1

Projektový manažér 2

Projektový manažér 3

Manažéri spolupráce s MAS (4 osoby)

Pracovná skupina "Koncepcia udržateľného
regionálneho rozvoja na úrovni okresu" - Expert 1

mesiac

mesiac

mesiac

mesiac

hodina

12

1 888,80

12

1 583,80

12

1 583,80

48

670,00

120

40,00

22 665,60

19 005,60

19 005,60

32 160,00

4 800,00

Pracovná skupina "Koncepcia udržateľného
regionálneho rozvoja na úrovni okresu" - Expert 2

hodina

120

30,00

3 600,00

Pracovná skupina "Koncepcia udržateľného
regionálneho rozvoja na úrovni okresu" - Expert 3

hodina

100

30,00

3 000,00
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Mzda, odvody. Vedúci pracovník, riadi aktivity centra a personálu,
realizuje aktivity centra. Komunikácia s akčnou radou,
ministerstvami, ÚV SR, atď., PZ 7-hodinový úväzok v zmysle
Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákoníka práce. Jednotková cena 1 888,80
eur je uvedená ako CCP vrátane odvodov 35,2%.
Mzda, odvody. Projektový manažér. Hlavné okruhy prác: podpora
žiadateľov o RP, informačné a konzultačné aktivity, tvorba a rozvoj
klastrov. Technický sekretariát pre akčnú radu. PZ v zmysle Zákona
č. 311/2001 Z.z. Zákoníka práce. Jednotková cena 1583,80 eur je
uvedená ako CCP vrátane odvodov 35,2%.
Mzda, odvody. Projektový manažér. Hlavné okruhy prác: podpora
žiadateľov o RP, informačné a konzultačné aktivity, tvorba a rozvoj
klastrov. PZ v zmysle Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákoníka práce.
Jednotková cena 1583,80 eur je uvedená ako CCP vrátane odvodov
35,2%.
4 pracovníci, po 12 mesiacov, polovičný úväzok. Hlavné úlohy:
pomoc pri spracovaní stratégii MAS, zber informácii z okresu
(projektové zámery, investičné príležitosti, rozvoj CR a miestnych
produktov), konzultácie, poradenstvo. Jednotková cena 670,- eur je
uvedená ako CCP vrátane odvodov 35,2%.
Špecifikácia práce: Koordinácia a vedenie tímu, kompletizácia
koncepcie Regionálneho rozvoja. Zhodnotenie a analýza aktuálnej
situácie regiónu, analýza možných riešení, návrh opatrení. Odmena
na základe Dohody o VP. Jednotkové ceny sú uvedené ako CCP
vrátane odvodov.
Špecifikácia práce: Analýza Smart a zelených riešení rozvoj regiónu.
Návrh opatrení na ich zavedenie. Odmena na základe Dohody o VP.
Jednotkové ceny sú uvedené ako CCP vrátane odvodov.

Špecifikácia práce: Socio-ekonomická analýza dopadov
navrhovaných riešení, ekonomická udržateľnosť. Odmena na základe
Dohody o VP. Jednotkové ceny sú uvedené ako CCP vrátane
odvodov.

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

CEROGEMA, n.o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít a prevádzky centra podpory regionálneho rozvoja - CEROGEMA n. o.
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Verejné obstarávanie

projekt

1

2 200,00

2 200,00

Účtovníctvo, administrácia, finančný manažment

mesiac

12

731,00

8 772,00

Dočasní experti, konzultanti

hodiny

450

20,00

9 000,00

Osoba/y zodpovedná za realizáciu procesov VO. Odmeny budú
riešené na základe dohôd o vykonaní práce. Predpokladané práce:
proces VO pre: dodávateľ kancelárskeho materiálu, stravné lístky,
dodávateľ tlačiarenskych služieb, publicita, výber externých
expertov.
Vedenie účtovníctva, mzdy, odvody, finančný manažment,
spracovanie vyúčtovania, komunikácia s DÚ, SP a ZP, polovičný
úväzok. Jednotkova cena 731,- eur je uvedená ako CCP vrátane
odvodov 35,2%.
Experti, konzultanti, školitelia, ktorí budú zamestnaní len dočasne,
na dohody, pri čiastkových úlohách pri realizácii akčného plánu
(najmä poradenstvo, školenie, príprava koncecii pri koncepčných
materiáloch, tvorbe klastrov, sociálne podnikanie, ekológia, školstvo
a podobne).

124 208,80 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
Cestovné náhrady

rok

1

7 500,22

7 500,22

Cestovné náhrady pri pracovných cestách v zmysle Zákona č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Kalkulácia PHM bude
vykonaná najmä na základe najazdených km, aktuálnej ceny PHM.

7 500,22 €

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
Poplatok za energie v 3 prenájatých kanceláriach (elektrina, voda,
plyn) - mesačný poplatkom vo výške 90,- eur. Cena bola stanovený
podľa aktuálnych cien.

Energie, voda, plyn - kancelárie

mesiac

12

90,00

1 080,00

Poštovné
Telekomunikačné služby
Celkom

mesiac
mesiac

12
12

30,00
20,00

360,00 Výdavky na poštovné: 30,- eur na mesiac.
240,00 Výdavky na dátove služby v kanceláriách: 20,- eur mesačne.
1 680,00 €

4. Výdavky na materiál a tovary

Kancelársky a iný spotrebný materiál

súbor

1

2 400,00

2 400,00

Počítame s priemernou spotrebou kancelárskeho a iného spotrebného
materiálu, odhad: priemerne 200,- eur mesačne, po dobu 12
mesiacov- (papier, toner, obálky, kancelárske potreby a ďalšie veci
súvisiace s projektom).

2 400,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
Nájom kancelárskych priestorov

mesiac

12

270,00

3 240,00

Prenájom kancelárii. Počítame s troma kancelárskymi miestnosťami.
Nájom, jednej miestnosti: 90,- eur/mesiac/kancelária.

Audit

služba

1

1 000,00

1 000,00

Výdavok na povinný audit neziskovej organizácie raz ročne. Cena
určená na základe prieskumu trhu a konzultácii.

4 200,00

Informačné články, oznamy, výzvy, pozvánky ohľadom aktivít AP
zverejnené v regionálnych médiách. Počítame s priemernou cenou
inzercie, príspevku 120,- eur, cca. 35 príspevkov. Konkrétna cena
príspevku bude závislá od typu média a rozsahu.

7 600,00

Informačná publikácia o Akčnom pláne, jeho aktivitách, úspešných
projetoch - určená pre verejnosť, distribuovaná obyvateľom regiónu,
dvakrát do roka. A4, 8 strán. Náklady na grafický návrh, tlač,
dopravu a distribúciu v okrese.

Informovanosť verejnosti

Publikácia "Akčný plán okresu"

kus

kus

35

120,00

40000

0,19
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

CEROGEMA, n.o.

Účel regionálneho príspevku:
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Nájom priestorov na prezentačné aktivity

počet

Príloha č. 3

8

200,00

1 600,00

Catering pre účastníkov workshopov, seminárov,
konferencií

projekt

1

750,00

750,00

Správa a aktualizácia webstránky

služba

1

600,00

600,00

Doména, hosting

služba

1

100,00

100,00

Služba BOZP, PB a PZS

mesiac

12

70,00

840,00

Koncesionárske poplatky

mesiac

12

4,64

55,68

Odborné školenie personálu CEROGEMA

počet

2

600,00

1 200,00

Účastnícke poplatky

počet

3

240,00

720,00

kus

690

2,47

1 704,30

Stravné lístky - príspevok zamestnávateľa

Nájom priestorov pre konanie prezentačných aktivít, informačných
seminárov, workshopov a podobne. V priemere počítame s cenou
nájmu 200,- eur na priemerne 8 podujatí.
Občerstvenie pre účastníkov workshopov, seminárov, konferencií,
zabezpečené formou cateringu. Celkovo kalkulujeme s 300
účastníkmi, výdavky 2,50 eur/osoba.
Výdavky na správu a aktualizáciu webstránky centra Cerogema, n.
o., ktorá bude slúžiť na šírenie informácii o aktivitách centra a
implementácii Akčného plánu okresu Rimavská sobota.
Výdavky na doménu a hosting, potrebný pre beh webstránky centra
CEROGEMA n.o., cena určená na základe priekumu ponúk na
internete.
Povinné zabezpečenie služieb BOZP, PB a pracovná zdravotná
služba.
Výdavky na koncesionárske poplatky platené v zmysle zákona. 4,64
eur/mesiac.
Realizácie odborných školení pre personál CEROGEMA, v
oblastiach súviciacich s výkonom práce, najmä: sociálne podnikanie,
riadenie podniku a marketing, rozvoj vidieka, miestnych produktov,
cestovný ruch, regionálny rozvoj, energetika, smart riešenie rozvoja.
Predpokladáme 2 školenia spolu pre 4 zamestnancov.
Účastnícke poplatky na výstavách, konferenciách - počítame s troma
podujatiami pre 3 zamestnancov Centra (80 eur x 3 zamestnanci x 3
podujatia spolu 720 eur)
Stravné lístky pre 3 zamestnanov Proj. Man. 1-3. Rok 2019 má 250
pracovných dní, počítame s 20 dňami dovolenky na zamestnanca. 3
x 230 = 690 pracovných dní. Príspevok zamestnávateľa na jedného
zamestnanca vrátane poplatkov bude 2,47 eur/prac. deň.

23 609,98 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

159 399,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €

Celkom
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komentár k rozpočtu

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

CEROGEMA, n.o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít a prevádzky centra podpory regionálneho rozvoja - CEROGEMA n. o.

Príloha č. 3

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

159 399,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Ing. Andrej Boros

MIESTO A DÁTUM:

Rimavská Sobota

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

CEROGEMA, n.o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít a prevádzky centra podpory regionálneho rozvoja - CEROGEMA n. o.

Príloha č. 4

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET na rok 2020
Regionálny príspevok z Úradu vlády Slovenskej republiky
Bežné výdavky
Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

komentár k rozpočtu

1. Osobné výdavky

Projektový manažér 1

Projektový manažér 2

Projektový manažér 3

Manažéri spolupráce s MAS (4 osoby)

mesiac

mesiac

mesiac

mesiac

12

1 888,80

12

1 583,80

12

1 583,80

48

670,00

22 665,60

19 005,60

19 005,60

32 160,00

Verejné obstarávanie

projekt

1

1 500,00

1 500,00

Účtovníctvo, administrácia, finančný manažment

mesiac

12

731,00

8 772,00

Dočasní experti, konzultanti

hodiny

170

20,00

3 400,00

Mzda, odvody. Vedúci pracovník, riadi aktivity centra a personálu,
realizuje aktivity centra. Komunikácia s akčnou radou,
ministerstvami, ÚV SR, atď., PZ 7-hodinový úväzok v zmysle
Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákoníka práce. Jednotková cena 1 888,80
eur je uvedená ako CCP vrátane odvodov 35,2%.
Mzda, odvody. Projektový manažér. Hlavné okruhy prác: podpora
žiadateľov o RP, informačné a konzultačné aktivity, tvorba a rozvoj
klastrov. Technický sekretariát pre akčnú radu. PZ v zmysle Zákona
č. 311/2001 Z.z. Zákoníka práce. Jednotková cena 1583,80 eur je
uvedená ako CCP vrátane odvodov 35,2%.

Mzda, odvody. Projektový manažér. Hlavné okruhy prác: podpora
žiadateľov o RP, informačné a konzultačné aktivity, tvorba a rozvoj
klastrov. PZ v zmysle Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákoníka práce.
Jednotková cena 1583,80 eur je uvedená ako CCP vrátane odvodov
35,2%.
4 pracovníci, po 12 mesiacov, polovičný úväzok. Hlavné úlohy:
pomoc pri spracovaní stratégii MAS, zber informácii z okresu
(projektové zámery, investičné príležitosti, rozvoj CR a miestnych
produktov), konzultácie, poradenstvo. Jednotková cena 670,- eur je
uvedená ako CCP vrátane odvodov 35,2%.
Osoba/y zodpovedná za realizáciu procesov VO. Odmeny budú
riešené na základe dohôd o vykonaní práce. Predpokladané práce:
proces VO pre: dodávateľ kancelárskeho materiálu, stravné lístky,
dodávateľ tlačiarenskych služieb, publicita, výber externých
expertov.
Vedenie účtovníctva, mzdy, odvody, finančný manažment,
spracovanie vyúčtovania, komunikácia s DÚ, SP a ZP polovičný
úväzok. Jednotkova cena 731,- eur je uvedená ako CCP vrátane
odvodov 35,2%.
Experti, konzultanti, školitelia, ktorí budú zamestnaní len dočasne, na
dohody, pri čiastkových úlohách pri realizácii akčného plánu (najmä
poradenstvo, školenie, príprava koncecii pri koncepčných
materiáloch, tvorbe klastrov, sociálne podnikanie, ekológia, školstvo
a podobne).

106 508,80 €

Celkom

2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady
Cestovné náhrady

rok

1

7 000,81

7 000,81
7 000,81 €

Celkom

3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie
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Cestovné náhrady pri pracovných cestách v zmysle Zákona č.
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Kalkulácia PHM bude
vykonaná najmä na základe najazdených km, aktuálnej ceny PHM.

NÁZOV PRIJÍMATEĽA :

CEROGEMA, n.o.

Účel regionálneho príspevku:

úhrada výdavkov spojených so zabezpečením aktivít a prevádzky centra podpory regionálneho rozvoja - CEROGEMA n. o.

Príloha č. 4

Poplatok za energie v 3 prenájatých kanceláriach (elektrina, voda,
plyn) - mesačný poplatom vo výške 90,- eur. Cena bola stanovený
podľa aktuálnych cien.

Energie, voda, plyn - kancelárie

mesiac

12

90,00

1 080,00

Poštovné
Telekomunikačné služby
Celkom

mesiac
mesiac

12
12

30,00
20,00

Výdavky na poštovné: 30,- eur na mesiac.
360,00
Výdavky na dátove služby v kanceláriách: 20,- eur mesačne.
240,00
1 680,00 €

4. Výdavky na materiál a tovary

Kancelársky a iný spotrebný materiál

súbor

1

2 160,00

2 160,00

Počítame s priemernou spotrebou kancelárskeho a iného spotrebného
materiálu, odhad: priemerne 180,- eur mesačne, po dobu 12
mesiacov- (papier, toner, obálky, kancelárske potreby a ďalšie veci
súvisiace s projektom).

2 160,00 €

Celkom

5. Výdavky na dopravu a služby
Nájom kancelárskych priestorov

mesiac

12

270,00

3 240,00

Prenájom kancelárii. Počítame s troma kancelárskymi miestnosťami.
Nájom, jednej miestnosti: 90,- eur/mesiac/kancelária.

Audit

služba

1

1 000,00

1 000,00

Výdavok na povinný audit neziskovej organizácie raz ročne. Cena
určená na základe prieskumu trhu a konzultácii.

Informovanosť verejnosti

kus

20

Publikácia "Akčný plán okresu"

kus

20 000

počet

Catering pre účastníkov workshopov, seminárov,
konferencií

Aktualizácia webstránky

Nájom priestorov na prezentačné aktivity

Informačné články, oznamy, výzvy, pozvánky ohľadom aktivít AP
zverejnené v regionálnych médiách. Počítame s priemernou cenou
inzercie, príspevku 120,- eur, cca. 20 príspevkov. Konkrétna cena
príspevku bude závislá od typu média a rozsahu.

120,00

2 400,00

0,19

3 800,00

Informačná publikácia o Akčnom pláne, jeho aktivitách, úspešných
projetoch - určená pre verejnosť, distribuovaná obyvateľom regiónu,
jedenkrát do roka. A4, 8 strán. Náklady na grafický návrh, tlač,
dopravu a distribúciu v okrese.

6

200,00

1 200,00

Nájom priestorov pre konanie prezentačných aktivít, informačných
seminárov, workshopov a podobne. V priemere počítame s cenou
nájmu 200,- eur na priemerne 6 podujatí.

projekt

1

500,00

500,00

služba

1

600,00

600,00
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Občerstvenie pre účastníkov workshopov, seminárov, konferencií,
zabezpečené formou cateringu. Celkovo kalkulujeme s 200
účastníkmi, výdavky 2,50 eur/osoba.
Výdavky na správu a aktualizáciu webstránky centra Cerogema, n. o.,
ktorá bude slúžiť na šírenie informácii o aktivitách centra a
implementácii Akčného plánu okresu Rimavská sobota.
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Príloha č. 4

Doména, hosting

služba

1

100,00

100,00

Služba BOZP, PB a PZS

mesiac

12

70,00

840,00

Koncesionárske poplatky

mesiac

12

4,64

55,68

kus

693

2,47

1 711,71

Stravné lístky - príspevok zamestnávateľa

Výdavky na doménu a hosting, potrebný pre beh webstránky centra
CEROGEMA n.o., cena určená na základe priekumu ponúk na
internete.
Povinné zabezpečenie služieb BOZP, PB a pracovná zdravotná
služba.
Výdavky na koncesionárske poplatky platené v zmysle zákona. 4,64
eur/mesiac.
Stravné lístky pre 3 zamestnanov Proj. Man. 1-3. Rok 2020 má 251
pracovných dní, počítame s 20 dňami dovolenky na zamestnanca. 3
x 231 = 693 pracovných dní. Príspevok zamestnávateľa na jedného
zamestnanca vrátane poplatkov bude 2,47 eur/prac. deň.

15 447,39 €

Celkom

6. Iné oprávnené bežné výdavky
0,00 €

Celkom

Spolu (bežné výdavky)

132 797,00 €
Kapitálové výdavky

Typ výdavku

Merná jednotka

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Oprávnené výdavky spolu

1. Výdavky na nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia
0,00 €

Celkom

2. Výdavky na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
0,00 €

Celkom

3. Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
0,00 €

Celkom

4. Výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia
0,00
0,00 €

Celkom

5. Výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu
0,00
0,00 €

Celkom

6. Iné oprávnené kapitálové výdavky
0,00
0,00 €

Celkom

Spolu (kapitálové výdavky)

0,00 €

132 797,00 €

SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)
Vysvetlivky:
V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Ing. Andrej Boros

MIESTO A DÁTUM:

Rimavská Sobota

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS:
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komentár k rozpočtu

Príloha č.5 k zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku

Pravidlá určovania výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na
výsledok verejného obstarávania.

Č.

1.

2

1

Názov porušenia

Popis porušenia/ príklady

Výška finančnej opravy
(korekcie)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch
Nedodržanie postupov zverejňovania
Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 100 %
zákazky v zmysle zákona o verejnom
obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 zákona
obstarávaní
o verejnom obstarávaní.
V prípade nadlimitných zákaziek,
v rámci
ktorých
nebolo
oznámenie zverejnené v úradnom
Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný vestníku Európskej únie (ďalej len
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti „EÚ“), ale zadávanie zákazky
postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní v zmysle § 10 ods. bolo
korektne
zverejnené
1 zákon o verejnom obstarávaní, čo zároveň znamená nedodržanie vo vestníku Úradu pre verejné
postupov
povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávanie (ďalej len „ÚVO“)
obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží sa uplatňuje korekcia 25 %
povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady
sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1
ods. 2 až 12 zákona o verejnom obstarávaní, uzavretie zmluvy
priamym rokovacím konaním podľa § 81 zákona o verejnom
obstarávaní bez splnenia podmienok na jeho použitie.
Nedovolené rozdelenie predmetu
Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 100 % - vzťahuje sa na každú
zákazky alebo nedovolené spájanie
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania z rozdelených zákaziek
predmetov zákaziek
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo
poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky 25 % v prípade zákaziek v rámci
na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo ktorých bol obídený postup
za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.
zadávania nadlimitnej zákazky
(a teda v rámci nich nebolo
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 zákona o verejnom zverejnené oznámenie o vyhlásení

Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 zákona o verejnom obstarávaní a osobu v zmysle § 8 zákona o verejnom obstarávaní

Príloha č.5 k zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku

obstarávaní, 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. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol
postupu zadávania podlimitnej zákazky.

verejného obstarávania v úradnom
vestníku EÚ), ale zadávanie
zákazky bolo korektne zverejnené
vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na
každú z rozdelených zákaziek.

25% v prípade, ak bol obídený
postup zadávania nadlimitnej
Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného alebo
podlimitnej
zákazky
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na v dôsledku zahrnutia takej
časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky dodávky
tovaru
alebo
počet predložených ponúk.
poskytnutých služieb, ktoré nie sú
nevyhnutné pri plnení zákazky
na stavebné práce do PHZ.

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie ponúk
Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o účasť2
3

10% - v ostatných prípadoch
nedovoleného
spájania
rôznorodých zákaziek
Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 25 % v prípade, že skrátenie
bola kratšia ako limit ustanovený zákonom
lehoty bolo rovné alebo väčšie
ako 50 % zo zákonnej lehoty
Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle
§ 66 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, avšak z dôvodu 10 % v prípade že toto skrátenie
nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený bolo rovné alebo väčšie ako 30 %
na toto skrátenie
zo zákonnej lehoty
5 % v prípade akéhokoľvek iného
skrátenia lehôt (je možné znížiť
až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má
za to, že povaha a závažnosť
nedostatku
neopodstatňuje
uplatnenie 5% korekcie.

2

Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.
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Stanovenie lehoty na prijímanie
žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje
sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov
alebo podlimitných zákaziek)

4

5

6

3

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk,
čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži
vo verejnom obstarávaní.

25 % v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o súťažné
podklady je menej ako 50 %
lehoty na predloženie ponúk
(v
súlade
s príslušnými
Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej ustanoveniami zákona o verejnom
korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť obstarávaní)
na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní výšky
korekcie je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa 10 % v prípade, ak lehota
k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, na prijímanie žiadostí o súťažné
ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)
podklady je menej ako 60 %
lehoty na predloženie ponúk
(v
súlade
s príslušnými
ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní)

5 % v prípade, ak lehota
na prijímanie žiadostí o súťažné
podklady je menej ako 80 %
lehoty na predloženie ponúk
(v
súlade
s príslušnými
ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní)
Nedodržanie postupov zverejňovania
Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 10 %
opravy oznámenia o vyhlásení
o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto táto sadzba môže byť znížená
verejného obstarávania v prípade
skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/ na 5 % podľa závažnosti
- predĺženia
lehoty vo vestníku ÚVO
na predkladanie ponúk
- predĺženia lehoty na žiadosti
o účasť3
Prípady neoprávňujúce použitie
Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania 25 %
rokovacieho konania so zverejnením
so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať táto sadzba môže byť znížená

Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.
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podľa dotknutých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

7

8

9

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany
a bezpečnosti - nedostatočné
zdôvodnenie nezverejnenia zákazky
Neurčenie:
- podmienok účasti v oznámení,
resp. vo výzve na predkladanie
ponúk,
- kritérií na vyhodnotenie ponúk
(a váh kritérií) v oznámení,
resp. výzve na predkladanie
ponúk
alebo
v súťažných
podkladoch
Nezákonné a/alebo diskriminačné
podmienky účasti a/alebo kritériá
na vyhodnotenie ponúk stanovené
v súťažných pokladoch alebo oznámení
Podmienky účasti nesúvisia a nie sú
primerané k predmetu zákazky

10
Technické špecifikácie predmetu
zákazky sú diskriminačné
11

12

Nedostatočne opísaný predmet zákazky

na 10 % alebo 5 % podľa
závažnosti
Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 100 %
prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov táto sadzba môže byť znížená
opodstatnené.
na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa
závažnosti
Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 25 %
podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade
s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá táto sadzba môže byť znížená
na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené na 10 % alebo 5 % ak podmienky
v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných účasti/kritéria na vyhodnotenie
podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá ponúk boli uvedené v oznámení
uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“
(alebo kritériá na vyhodnotenie
ponúk v súťažných podkladoch)
ale neboli dostatočne opísané.
Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení 25 %
od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo
kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo Táto sadzba môže byť znížená
v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú na 10 % alebo 5 % v závislosti
spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť od závažnosti porušenia
uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.
Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 25 %
sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup
pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené Táto sadzba môže byť znížená
prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní
na 10 % alebo 5 % v závislosti
od závažnosti i porušenia
Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 25 %
nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú
neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní Táto sadzba môže byť znížená
na 10 % alebo 5 % v závislosti
od závažnosti porušenia
Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 10 %
nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce
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informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej
ponuky. 4

Táto sadzba môže byť znížená
na 5 % v závislosti od závažnosti
porušenia
V prípade zrealizovaných prác,
ktoré neboli zverejnené,
zodpovedajúca hodnota prác je
predmetom 100 % korekcie

13

14

15

16
4

Úprava podmienok účasti po otvorení
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo
za následok nesprávne prijatie ponuky
uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu
Úprava podmienok účasti po otvorení
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo
za následok nesprávne vylúčenie
uchádzača/záujemcu
Vyhodnocovanie ponúk
uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov
v rozpore s podmienkami účasti
uvedenými v oznámení a súťažných
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie
ponúk uchádzačov v rozpore
s kritériami na vyhodnotenie ponúk
a pravidlami na ich uplatnenie

Nedodržiavanie zásady

Vyhodnocovanie súťaže
Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 25 %
podmienok
účasti,
čo
malo
za
následok
prijatie
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa Táto sadzba môže byť znížená
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.
na 10 % alebo 5 % v závislosti
od závažnosti porušenia
Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 25 %
podmienok
účasti,
čo
malo
za
následok
vylúčenie
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa Táto sadzba môže byť znížená
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.
na 10 % alebo 5 % v závislosti
od závažnosti porušenia
Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 25 %
vyhodnotenie ponúk
použité podmienky účasti alebo neboli
dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Táto sadzba môže byť znížená
na 10 % alebo 5 % v závislosti
Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané od závažnosti porušenia
podmienky účasti alebo kritériá na vyhodnocovanie ponúk (resp.
podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo
v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie
ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi.
Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami
na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných
podkladoch
Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 25 %

Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)
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transparentnosti a/alebo rovnakého
zaobchádzania počas postupu
zadávania zákazky

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný
z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.
Táto sadzba môže byť znížená
na 10 % alebo 5 % v závislosti
Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky od závažnosti porušenia
podstatné prvky vyžadované zákonom o verejnom obstarávaní.
Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba
niektorým záujemcom.
Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní

Modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia ponúk
17
Rokovanie v priebehu súťaže
18

19

5

V rámci rokovacieho konania
so zverejnením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok
uvedených v oznámení alebo
v súťažných podkladoch5

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 zákona
o verejnom obstarávaní požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno
posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 25 %
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk
Táto sadzba môže byť znížená
na 10 % alebo 5 % v závislosti
od závažnosti porušenia
V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 25 %
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie
k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených Táto sadzba môže byť znížená
v oznámení alebo v súťažných podkladoch.
na 10 % alebo 5 % v závislosti
od závažnosti porušenia
V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 25 %
boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom
na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka Táto sadzba môže byť znížená
prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho na 10 % alebo 5 % v závislosti
konania so zverejnením
od závažnosti porušenia

Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej
implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie
je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:
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Odmietnutie mimoriadne nízkej
ponuky
20
Konflikt záujmov

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným
tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým
ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti
týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré
považuje za dôležité
Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom
a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym
alebo úradným orgánom6.

21

22

Podstatná zmena častí podmienok
uzatvorenej zmluvy oproti častiam
obchodných podmienok uvedených
v oznámení alebo v súťažných
podkladoch

Realizácia zákazky
Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti
podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác,
lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok
a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť
od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“
zmenu. 7
Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore s § 18
o verejnom obstarávaní

25 %

100 %
ak verejný obstarávateľ/prijímateľ
dostatočne preukáže, že v prípade
identifikovania zistenia
k možnému (potenciálnemu)
konfliktu záujmov, nebola
narušená čestná hospodárska
súťaž, a teda zistenie nemalo ani
nemohlo mať vplyv na výsledok
verejného obstarávania, finančná
oprava sa neuplatňuje
25 % z ceny zmluvy
plus
hodnota dodatočných výdavkov
z plnenia zmluvy vychádzajúcich
z podstatných zmien zmluvy

zákona

Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej
zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala.
6
Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania alebo Úrad vlády Slovenskej republiky)
7
Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall
AG, [2010] ECR I- 2815
1.

Príloha č.5 k zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku

Zníženie rozsahu zákazky

Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, Hodnota zníženia rozsahu
ale následne bol znížený rozsah zákazky.
Plus

23

24

25

26

Zákazka na doplňujúce stavebné práce,
tovary alebo služby bola zadaná
v rozpore s pravidlami podľa § 18
zákona o verejnom obstarávaní
Porušenie povinnosti zadávať
podlimitnú zákazku na nákup tovarov,
stavebných prác alebo služieb, bežne
dostupných na trhu, prostredníctvom
elektronického trhoviska
Zadávanie zákazky na nie bežne
dostupné tovary, služby alebo stavebné
práce podlimitným postupom
s využitím elektronického trhoviska

25 % z hodnoty konečného
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu
zákazky je podstatné)
Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 100 % hodnoty dodatočnej
zákona o verejnom obstarávaní, ale na zmenu zmluvy, rámcovej zákazky
dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce
stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa
§ 18 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 a 110 zákona 25 %
o verejnom obstarávaní, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,
ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou
hodnotou alebo postup podľa § 113 až 116 zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 113 až 116 zákona 25 %
o verejnom obstarávaní, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác alebo poskytnutie služby nie bežne dostupných
na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 109 až 112 zákona
o verejnom obstarávaní.

