
370 
311 
3n 
37l 
314 
315 
316 
371 
378 
379 
llO 
381 
3&2 
3ll 
384 
:iu 
3N 
381 
38t 
389 
390 
391 
301 
393 
.„ 
JllS 
316 
307 
316 

3„ 
•OO 

••• 
••2 

•OJ 

.„ 
•OS 

'°" 
•01 
.„ 
.„ 
410 

•11  
• 12 

„. 
.,. 

415 

„. 
•11 

.„ 
418 

•20 

'21 

422 

•ZJ 

„. 
425 

„. 
421 
421 

429 
430 
431 

lermostal!ck6 tltavic:a Víe:Hmann TRV 4 
Pol1tU proti Wde.ti Viuunann TRV 4 
Automallcká dt\r.11•rad ve.ntll IVAR AVO 850 
Soltni kLaoka llvKod 1 '2 
ourow uZAvu . ,„ 

1vvnUlľad aUf'ovY ven� 1 oAekou !VAR 112 
N1klecAvac:J1 h.adk;a na doDOtr1nle 
Aamcovant it:z-
Fllt•r 1•  
Guro'i'i' uJJ\i'et • ur 
V')4<utov1.cl0 telHj paMlcw6,Ua�vi 1kllJh telu• vodou 
dvoirad°'ého 
MantM. W)�:urovacleho leleH panetod:ho ďvOftadovll:ho 1 
odvzdulnenlm do 2(W0mm 
Pre1un hm6t ou1 wt1.utOY1de leleU v oatekl.OCh <AMvu do 6 m 
Vyntgukwanle dvojregul1f.ného Y!Mtitu t lermotllllckjm 
cwlidanlm 

1-'rvwwKf sJdlluivnwv IDOi '&ic.2 0-0314" 
ll1kov6 lklllk1 1 llOllkl 1111- vy!wrovonla, Uaxov.l skúlllll 
kola 
N1poj"'1lo p6vodn'11o pnio.lonóho rodlitoro n• •>ialuj<lca rozvody 

lu.Aourovanla 

RldiitOf UVT Vjeumann 21 VK G . Dtľ1tulen1tvom 
PnJ)O!oolo k rod1.ltorom VIHsm. 

R1cUdi1or UVT \f1essm11M 21 VK 6 . D1ľ1Julen1tvom 
R1dl1U01 UVT Vie1smu1n 21 VX 1fUlenstvom 
Potrubie z ocef�h  rU1ok tivltovyc 111mych 1poiov.1n� na 
2'vlt - akosr 11 353.C Oľtf 15 
Potrubie z ocelových nl!ok z;tv�toyYch l!lem'fGh •Pofo'-.'•njd\ na 
ú't'll • akosr 1 t 353.D DN 25 
Polruble z ocefavjch rl)1ok ÚVllOVjch elemyd'l 1pc1JOVanjd\ NI 
uvll • ekosr 1 1  353.0 DN 32 
Polnlllle • ocelovy.h nlrol< htodkýc/I t.l•tny<h •P"!••Ych zva<ov. 
••••( 1 1  353.0 o ••Ml 6 
Zhotovenie redll�clo Piinovlho poltUblo lloYanrm nod 1 DN 
doJ2n5 

Potníb!e z ocelnvVrh rWok hli1dlrWit tlem-wtt dnftltka O 3812 6 
Prf-112 k n..-ru ·-e.ni ,,. ÚVll bez obch.idzxv G 514 
Priimika k „ .............. „. zvareni rozotetka k•do G 514 
Prlpoika k sllDJom a zariaúniam vyvedenie a upevnenie 
ntviv.v.o,iVNmlek "' N1U1i1bf ON15 a Milenkou 

Mon&é.J: aufovftha u?Avent O 514 
Monlé! oul'ov6ho u:Uveru O 112 
Presun hmlil pre vnUlQmj ptynovod v obje1'10d'I výlky nad 6 do 12 
m 

lkov6 technk:k6 revll'Je revtzno 1 a rev vws kn hv 
Gutow yzjver DN 15 mvn 
OufovY u2'\ltr DN 32 n!Vl'I 
Nj111y k...,,po1r .o '"""'l)f 1ynt1L do Ol'I 50 mm rertiy bl'oloj 
dlm1n•1. 1• emetl 1 l.tklodn� "''"' 
Prlpl1tolc k c.e."Mt vjkopoy- u 1Catenlc Yj*opu v btt.:kastl 

In 
nad 100m3 

PrfPlalOk k UAO U , . 
Pal&nie a rozopretie stien rjf1 pre podzemne vedenie,prilojne do 2 
m 

Ocfstnlnenle pah!ni• rjtl pro podzemn<l Yedenle,prilo2n• hlbky do 
2 m 
VodorovM oremfestnenie V\nUVUl'll tr.1..( do 500 m 
Ulolenle- l)'Plniny do n6SJPOY • ro;l'.prutmím 1yp1nlny vo 
v111dch a 1 hrubOm \lrovnanľm nolhutntnYck 
U1yp syrp1nlnou 10 Vlutnenfm J•m. llchict, tjh, Urct:av alebo 
okok»oblektoYnad 1DO do 100G m3 
Obsyp pottúbia sypaninou :z. -vhodných hornín 1 •14 bez 
Pľllhodania �l'lflJY 
Odstränerie podkladu atabo ktytu Y ptoc.tia- do 200m2 z kameniva 
!oleflého hr.100·20Dmrn 0 2401 
Odstrá.nenfe podld1du alebo krytu do 200 m2 z Qmenlv• hn,i,btko 
drve.n� hr.100 do 200 mm 0,2351 
Odstténenle podkladu 1lebo kf'Y'u 11f1nov•ho do 200 m2,hr�nad so 
do 100 mm 0,181 l 
Piesok na oblVD 
Lôlko pod poVUblo, stoky a drobnil oblelef)', v �vorenom vjkope -z 
oluku a šttllnnill.1ku do 53 mm 
V'j\'1lvnávacf PBl•Ol!C • pn>sléllo belóoo �.c 12115 pod poldopy • 
nve!e-Wlb nt1d 100 do 200 mm 
Upnoven!e pod!t!adlJ po p<ekapoch pno lnl. altlo IO Zllulnenlm 
nmeolvom ÍeUOÝm elobo flllcoolHkom 
Upr1venfe poc:Nadu Po prekopoth P'• tnl1nfet1ko &lete so 
lhutntnľm kamenivom hrutWm drvtnYm 
Upl't�enl• pod;uadu Pô ptekopoc;-.h pte 'Nlnt.r1k1 11•1• so 
lhutnenrrn podlOadoWm betónom 
Upr1:i.ienfe °kl)1.u vowvky po prekopoc;h pre inbnior. sl01• 
asfallnlnim balónom DO lhutnenf hr. 50-70 nvn 
Montäl posíiuta s oud:enlm zemnel sOpravy (bel poklopo'tll) ON 
100 
MontU navl1j\lldetio P41u 1 venlllom Jl 1 MP1 na pov. i: nlr ll1<l, 
aul„ DIUL Dl'! 100 
Os:tdonlo pgkloou liatlnovi!i:ho vcr'ltlk>dho 
MantA2. aca.n11DU!ef re'tllfl'lj hd!ty 2 PP ON 600 1 predlte:r1'm, 
ooklnrwvn • dnom do DN 160 
Poldoa RatinOYv zemne Ml 
Pl11tov.i !acht.a kln.JJiulM SOO, lld\t:oYt n6d1llvhotni Nra 
&OOmm - -•ble  0180Me�nov"Y,..."'• 

�m ul.tverom na PVC a PE DN 100 
1.20-1.IO m ON 100 

v1·· 
, IOll61M> kryW alebo podldadu hlbky .,..d 

435 SO do tOO nvn 
PrHun hmólpno budovy JKSO 801.803,812,zvIOlt kani� •• 

431 lehM,..,.lmlc,z kavu ltl>ikv do 6 m 
431 Mon&il trubl'c hr .do t O --'41rlil-1Wiemer do 38 
438 Monlil trubíc hr.15.20 mm vnllt.oriem11 do 38 
439 Pre1"Unhm6t teN1n• v oble.kloch vwurv do 6 m 
"" lzolicl• T l2 
.„ l•ol•cio Tub do D32 

POlrubla z novodurovyctt Nr TPO 6-177-67 octp1do'tl6 hrdklv4 O 
••• 1 10"2 2 

Poiruble z_ novodurových Nr 'fPD 5-1 n-11 octp;ulow6 f\rdklv6 O 
••3 125•2.8 

PotNbie z. novodl.W'D"jch nlr TPO S-1 n-67 odP"ckw6 hrdlav6 O 
••• 160ll'3.9 

021 1111vbv 
021 tJ'-vbw 
021st·-

1 tl•'fbW 
on 111�b" 
021 1\IVb" 
021 stavb.., 
D21 stavbv 
021 •lavby 
021 ala'VbY 
021 itaWy 

021 11Hby 
02t 11avbv 

021 111vby 
021 ltAYIW 
021 111vby 

021 11avby  
0'21 t1a'Vbv 
021 •lllvb• 
0'21 1avb'll 
02 1..tavbv 
021 ''•vby 

0'21 11avby 

021 lla'Yby 
021 llBvby 

021 11.al/t)y 

021 11Avby 

021 11•vb• 
m1 t•vbv 

021 •llvby 

021 ľlavbv 
021 11avbv 
021 tlAYby 
021 llAYb• 
0'21 1ta1tb>t 
021 stavbv 

021 •tovby 
021 lllllby 
021 &lavbv 
n?t s.la"bv 

021 •tavby 

0•21 staVby 

021 ll•Yb• 
021 Jllvby 

02 1 •llvby 

021 lllvby 

021 .sta'llhy 

021 stavby 

021 Jllvby 

021 slavbv 

021 Slavby 

021 savby 

021 slivby 

021 lllvby 

021 lla'41by 
02i stavby 

on 111•by 
021 sll•by 

021 1l1vhV 
021 slavby 

021 st1wtw 
021 &lavby 

O?I stavby 

021 atavbv 
021 &llvbv 

021 .... by 
021 a:tavby 
021 .„Yb. 
021 sllvb• 
021 stavbv 
0.21 st111bw 
021 s111vbv 
O�I si.vby 

-021 stavby 
021 ... 'Yby 

h 22 000 1 2 89 283 52 28362 OOO 
h 22 OOO • 20 9238 92 38 O OO 
h 1 OOO 1287 1287 1287 OOO 
.. 1 OOO •.2& „ 28 4 26 O OO 
„ 3.000 .C,9A 1481 14 111 O OO 
kt 3.000 41,17 125G 12.SG OOO 
m 1 OOO 7,39 7 39 7.39 OOO 
.. 4000 21,38 8553 8SSJ O OO 
k 1 000 12,90 1280 1290 OOO 
ks 2,000 3.87 774 774 O OO 

.... 22,000 5,82 127,93 127,93 0,00 

1úb 22,000 15,58 342.34 342.34 0,00 

" z.OOO 58 •0 1!881 1 '611 noo 
kus 22,000 3,40 74,71 7•,71 o.oa 
lws „ OOO 9 53 419 36 •tg36 O OO  
hod 1••.000 10,20 1 •69,23 1 •69,23 o.oa 

hod 10,000 12,75 127,49 127.•9 0,00 

.... 22 OOO 1 2 62 27760 777 60 D M 
k• 12.000 149,31 1 791 74 l 791 7• OOO 
k• a.ooo t 39,28 83569 83569 OOO 
k• 4 OOO 10,71 28284 78284 OOO 
m l,SGO 1 1 ,62 17,43 17,•3 0,00 

m 25,000 ".51 382,85 382,85 O.OD 

m 3,000 16,68 50,04 50.04 0,00 

m 0,200 16,65 3133 3,33 o.oo 

ku1 2.000 19,87 39,74 39,74 0,00 

m 2,SGO 1 1,79 29,0 29,47 o.oa 

•"" 1 OOO 77 10 77 10 77 IO 0"' 
oub t OOO 18.54 1 8 54  18 54 
kus t,000 1 1 ,al 1 1 ,83 1 1 ,83 0,00 
k Ul 1 OOO 524 '24 5c24 OOO kul t OOO 432 02 U2 OOO 
1 0,298 27,65 1„24 e,24 0,00 

kus 1 OOO 488,40 488 40 488 •o O OO  
""' 1 OOO 5,24 5 24 5.24 O OO  
kul 1 ,000 a.ss 8 55 8 55 O OO  
m 32,200 2,61 86'42 &6i42 0,00 

ml 4,SGO 8,82 39,87 39.87 0,00 
ml 78,540 • 36 656 67 65667 O OO  
�J 39270 4,27 167 84 1•7 84 O OO 
m2 26t,800 2.2• 586,69 586,69 0,00 

m2 281.800 1.26 329,117 329,87 0,00 

m3 25,2•5 1 13 2845 2845 OOO 
ml 25,245 0.59 14,82 14.92 0,00 

m3 53,295 1,9• 103,39 103;39 o.oo 

m3 18,830 B.76 10.„J 147,43 0,00 

m2 29,400 2,05 60,36 60,36 o.oo 

rn2 29,400 5,52 162,26 182,26 0,00 

m2 29,400 3.20 84,02 114.02 0,00 

M3 1 6 830 1 2 88  216 75 216 76 O OO  
m3 8,415  17,18 1'4,55 ,„.ss o.oa 

kul \,OOO 17,25 17,25 17,25 0,00 

m3 4.410 to.os 44,31 44.31 0,00 

1 7,497 8,23 61,11 61,71 0,00 

m3 2,940 49,93 146,80 146,10 o.oa 

m2 29,400 6,99 205,42 205„2 0,00 

ku• 1,000 17,55 17,55 17.55 0,00 

kus 1.000 27,97 27,97 27.97 0,00 
kus 1;000 8,25 8 ?5 8.25 D OC  
ku• 1,000 2M1 25,41 25,41 0,00 
kus t,000 10,23 10 73 10 23 O OO  
kut 1,000 399, 1 7  31111,17 389, 17 0,00 

'"" 1,000 53,24 53,24 53.2• o.oa 

kua t OOO 27 54 27 54 27 54 O OO  
ku• 1 OOO 2 09  209 209 O OO  

m 98,000 4,39 430.32 •30.32 0,00 

1 •3,0SG 6,78 291,97 291,97 o.oo 
m 41,000 1,37 511.17 58 17 O OO  
m 18,000 1,48 211.84 26 54  O OO  
1 0,030 18,09 0 54  0 54  O OO  

m 41 820 0 81 3:1_79 »TII O OO  
m 18,360 1 69 29 10 29 o OOO 
m 37,000 9,02 333�67 333,67 o.oa 

m 11 ,000 12,97 142,67 t•U7 0,00 

m 13,500 14,19 191,51 181.51 0,00 



'45 PotNble z novodulftWcn n>..- tPO s-1n-s1 orioiiacfe do D 4Dx1 a 
.„ PotNbfe z noVodu-.A.ch nlf TPO s-1n.g7 nnr:i.tiaaa o 50x1 e 
'47 PotNble z novodurovveh tút lPO S-1n-67 nrioiA'acki O 631t1„8 

Zrildenle prlpoik)I na pot.rubí YyVedlnie a upevnenia odpadoYjch 
••• vYouatlek O 50x 1 B 

2ri1denle prípojky ni potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
••• vvou•ti•k o 63•t,8 

lrí1danto ptipCJlky na poll\.lbľ vyvedenie a upev/lenle odp.tdovjch 
4MI vWustiell: O 1101C'2 3 
451 Venldaäwli hlavlce 1treJnä . Pl'llLO'lt ON 100 HL 810 
452 Prlvzduiflovacf venlít PRV 40 
•53 Ci1.tiad kus do O 125 

Ostatne • skUika tesnosti kana11Ucl11 v objddoch vodou do ON 
•Sl t25 

O.lame. skUlka tesnosd konall>ide v objellloc:h vodou ON t50 
4SS alebo ON 200 

01la1.n• • uOlka tesnosU kln1:UUcle v obJel!.loch dymom do DN 
•56 300 

Presun hmôt. pre vnútomll kanalldiclu v obtelctod'I vjiky nad 6 do 
457 1 2 m  

Opravili PolnJbia hrdlodho adUcovan;e hrdl1 k1n11tutn•ho 
451 llN'Ú'"•bl• 

0p„v• odp1davi!ho poWbla novodurovdho vsadenie odboéky cfo 
•5• l POll\lbJI hrdlov6"" o 160 

Oprava odp1dcv6ho potnS.bla novodurov�ho pn1poje.nle 

.„. 
'161 . _ odpadoviiho - ktitenfe nlrO 160 
46l oleno 1 101sr 
•63 ko·1eno 125187 • 
464 HDPE O 20.3,0 

� Powbl• HOPE D 25:it3,5 
••• 
.. , 
.„ 
••• 
470 
'" 
472 
473 
474 
415 
"' 
477 
478 
479 
.„ 
„, 
.„ 
463 
.„ 
.„ 
.„ 
.. , 
.„ 
.„ 
490 
.„ 
49Z 

483 
.„ 
495 
... 
497 
••• 

.„ 
!.00 
SOi 
Ml> 
50l 
Ml4 
S05 
5()f 
SOi 
SOi 
Sot 
510 
.,,  
512 
613 
514 
616 

.„ 
511 

Ste 

511 

520 
521 

su 

523 
.„ 
525 

Powb/1 HDPE O 32"4,2 
Po11Ubl1 ot11tov6 PPRO t6"2,7 
POWbll PllSIOVt PPR O 20ll,4 
POWblt OiallGV6 PPR O 25Jt4,2 
POWble ollslov6 PPR O 32"5,4 
Monlil annatury ävltove) 1 jednym zivilom.nistenh pre 
rilolr.oW venlll G 112 
Mont.il ;.umatury závílovel s jedn'fm U'iil01J1,nAstenJ(1 pte baliMu 
G t/2 
Monlál annatúrv s dvom• Uv1tml. auraw venlllJ G 318 
Monlá! "''""W'>' • dvom o úY<lml � venill G t/2 
MonW annalUrv s dvomi z.ivl1mr venllll G 31� 
Montil. annatúrv' dvoma ven111l G 1 
Tl1'1tovi Uillka vodovodnfho poll\ibt. do ON SO 
PreEUchnutle • dezlnfekci• vodovodn•ho ootNbl.1 do ON' 80 
Preaun hmól pre vn01omý vodovod v ottteJctodt vjlky nad 6 do t2 
m 

vo .11Ubl1 úvllov6ho „utkovanla 1'Y';odu 
SPOJKA OZ513W 
SPOJKA �0/514" 

1 w211· SPOJKA CHOOKAl 2011/2" 
Gulow ve"ul GU ON 15 oä)Caw 
Gulavv ven•ll GU ON 25 ... k.,.,. 
GutoW ve.nlll ON 20 
GuloWnntll DN 10 
GutmN ve.nlU ON 15 
N'slenka Pot vVtokovY ventil 
Nhlenb ore batériu 
Monliltádtoda ui'IHné.ho • GEBERIT 
Montil predstenoviho ayste.mu tAchodov do ľahkich stien 1 
kovovou koolllUkclou 1��.GEBERIT, AJuPlasO 
nUd.o 
Mont.ll umývadla bez vjtokovej armatllry z bieleho dllurvitu na 
s!uutkv do muriva 

,„..,, v•v oe:z wtox.ove armalurv a 1:oladlov.acet nidrze. 
Mont,'1 venrlJov kovVCh a:10 ankov'lilch G 112 
Montjf blt6ňe �mY.,adtovet • drt12ove1 s!OlankoveJ 

MootM b:atdrU umVvad'.lo.,.;,,.h a dre:z""""h nis!ennYch n.Ai.-nu.:.c.n 
Prt;sun hmôl pnt uri•d'ov•d• pnidm11:1y v ob]ek1odl vylky naa 6 
do 1 2 m  
Umývodlovt Vftlel. otojonkod poood výtok.annet.lra s 
odtokovou aamlliltou a prfnnlftvaefmt hldie:t<aml 
Zml1bvacl• n4s�1nM výtokov• a""elôta pikova • odtokovou 

loam/IUn>u Sta1ankoväi r:i.allovt • •rm1túra ,.. 1tudenu vodu 1 odtokovou 
Podomielllow ..,.14m WC Geberil OUOFIX 
Sanilima ke'P\ika � Piso.it vrätana sotachovace:l tlV!lkv a alfónu 
Sanltim„ 1u:r1mlk1 l#TlWedlo 45131 

ka 1 roltom 
.z.kihodo"' m.'11 Uve&n4, sed'111a, tiačllko 
0"""'•dlo 60/45 

Rozvinutfo a t.1to2:onfe vY&lrdnel fólia z PVC do rvhv,!ľf1(a 33 cm 
VV1inln6, fótf1 BIELA . 110001100, 1 kN>�•soom Camori 

\/Yslnl2ni fólia HNEOÁ • KANAllzACJA t ko1Ue•50Dm C1mo<f 
VYkOD"'"vdo š(rkY600 mm v hom,3 do 100 m3 
Priola1olc k cene Z1 leorvosr homlnv 3 
Vodorovne oiemle.stnenle ku tr.1 ""4 do 500 m 
Ulof.enle sype:niny da AÁ)IJ)OY t 101pre11tt1trm sypanlny vo 
"'"'"Ich a s hNbVm utOVnanfm nezhutnen>Vch 
Usyp sypanlnou 10 lhvlnenrm ftm, lachlct,, rýh, �rezov atebo 
okolo ObleklOY do 100 m3 
Obayp pot.rubla sypaninou L vhodnjch homľn 1 a! 4 be.i 

1 orehodenla 1wan\nv 
Od.&triinenle podkladu alebo krytu v pfoche do 200m2 z lca:mentva 
ratenéllo,tu .100-wo,,,..,, 0.2401 
Od1trjrienie poclJC&adu alebo ktytu da 200 m2 z kameniva hrUbčho 
drv6"6ho, hr.100 do 200 mm, 0,235t 
Od1llinenlc podJdldU alc:bo krytu a.sfaJlovôho do 200 m2Jv.nad 50 
do 100 mm 0.181 t 
Ple:t.clc na obsyp Trativody z dren.ažnych nlr DN 125, výplft l)'hy kamerWvom v. 400 
mm 
L61ko pod poiiuble, Sloky a Cf.t0bn6 abfekry, v otvorenom YÝ"�po 't: 
oluku a itrkoain:lw do 63 mm 
V)tfovn•va&I prst11.nec 2 prostiho balónu tr.C 12115 pod poklopy a 
mtela.Wllta nad 1 GD do 200 mm 

021 sta'lby 

021 atavhv 
021 atavhv 
021 stavby 

021 stavby 

02t llOVDy 
021 st.avbv 
0:11 stavbv 
021 st.a.vbv 

021 stovt>y 

02t SllVDy 

021 stavby 

021 1.ta.vby 

021 llloVby 

021 stovby 

021 ltAvby 

021 s.tavbv 
021 stavbv 
021 stavbv 
021 s.ta:vbv 
021 stavbv 
021 stavbv 
021 1.ta'lbv 
021 ataiibv 
021 ltlVb" 
021 sla\'bv 

021 11avby 

02t tllvby 

021 Slavbv 
021 111-vbv 
02t SllvbV 
021 lllvb\I 
021 stavbw 
021 stavbv 

02t Jllvby 

021 stavbw 
021 t11vbv 
021 slavbv 
021 stavbv 
021 slilivbw 
021 stnbw 
021 slavbv 
021 aiavbv 
021 l.lavbw 
021 al1vb11 
021 atavbv 
021 alavbv 
021 sllvhV 
021 stavby 

02t llOVby 

021 stavby 

021 stilvlW 
021 Sta'lhv 
021 stavby 
021 stavby 

021 stavby 

02t lllvby 

021 lláYby 

ml!1_ 1t4vbv 
021 st.Avbv 

021 illvby 

021 &llvb\I 
021 llavbv 
02t stavbv 
021 1t1vbw 
02t S!IVbV 

02t stavbv 
021 •tavby 
021 JllllYbW 

_QZ-t Sllill'lbil 
G2_f $111Yb"' 
021 stavby 

021 ltl't'by 

021 stav'by 

021 1tavby 

02t lll•by 

02t sllvt>y 
021 stavby 
021 stavb)I 

02t •11"1>y 

021 .staW� 

m 1 1 ,000 4,58 S0,4t 50,.t o.oo 
m t3 000 4,79 62 24 &224 OOO 
m 1 OOO 533 5 33 5 33 OOO 

kus 20,000 t,St 32,16 32,16 o.oo 

kus 2,000 t,86 3,72 3,72 0,00 

ku• a,ooo 2,32 18.59 111.59 0,00 
kus t,000 21,t5 2t 1 5  2t t 5  O OO  
kus 4 000 142 29 67 2967 O OO  
kus 5 000 8,41 42 05 42 05 O OO  

m 73,000 0,44 32,27 32,27 0,00 

m t3,500 0..55 7,40 1.•o 0,00 

m 86,500 O.Sl 45,59 45.59 0,00 

1 2,147 12.76 27,40 27.40 o.oo 

ku• 1 ,000 t4,t7 14,17 14,17 0,00 

�·· 1 ,000 33,<U 33,44 3M4 0,00 

kus 1 ,000 10,10 t0,10 to.to 0,00 
1lus t ,000 0,44 0 44 0 44 O OO  
kus 2,000 7,48 t4!15 tOS O OO  
kus 3,000 8,70 25 10 2& to O OO 
m 1 ,000 9,03 8 0.l  9.0l O OO 
m 8,000 1247 1 12.21 1 12.21 O OO 
m <47,000 21,t2 892 50 992 50 0,00 
m t8,000 &.90 t24 20 12.4 20 O OO  
m 14,000 7.4'1 103 78 tGJ 78 O OO  
m 28,500 8.;14 2t847 2t847 O.OD 
m 0 500 9,77 4 M  4M OOO 

kus 48,000 2,90 1J9,25 t39,25 o.oo 

p6r 2,000 5,60 11,20 tt.20 o.oo 
ku• 30 000 2 32 69SI 69 SI O OO  
kus 3 000 t 53 4 58 4 58 O OO  
ku• 2 000 1 98 3 •< 3 95 O OO  
lws t OOO 2 t2 2 12 2 t2 O OO  
m 1 16 000 0,84 97 90 9790 O OO  
m 1t6 000 0,56 6496 IM 96 O OO 

L 0,l33 t2.30 l,IM t.64 0,00 

ku• 2 000 o 59 t 18 1 18 O OO 
kus 2 000 4 1 1 822 8 22  O OO 
kus t OOO 5,23 5 23 5 23 O OO 
kus 2 000 • 21 8 42 842 OOO kus 1 ,000 3,92 392 382 O OO  
ku• 2,000 3,22 6 45 6 45 O OO  
ku• t OOO 4,49 449 449 OOO kus 2,000 12.;19 24 59 24 59 OOO 
kus 30.000 Ul7 ss 95 5S.9S o 00 
kus 1,000 2,87 287 ? •7 OOO 
kus 48,000 2.91 13944 13944 OOO 
oAr 2,000 4,90 9 79 9 79 O OO  
svb 8,000 23,42 187 l2 t8732 O OO  

st.lb 8,000 22,•"2 179,32 t79.32 0,00 

silb 4,000 to.ot 40 0.l 4G,03 0,00 
Júb tB,000 t5,Jol 2.CS,42 245,42 0,00 
sub 2 OOO 9 91 19!2 19!2 00 
1vb 6.000 f,29 7 75 775 O OO  
kus to ooo 4,17 41 70 4t 70 O OO 

kus 2,000 5,92 "·"' ,„,,. 0,00 

1 0,577 t3,20 7,62 7,62 O.OD 

kus to.OOO 13,20 t32,04 tl2,04 0,00 

kus 2,000 411,59 89,19 911,t8 0,00 

ku• 6 OOO 8 58 514 •'48 OOO 
KS 8,000 198.t t t 504 89 1 .c:n.1�9 O OO  

kul 4,000 72,62 290,48 290,48 o.oo 
ku• to ooo 41 02 41023 41023 O OO  
kvo 2 000 72,79 14S S9 14SS9 O OO  
..... 8,000 9M2 747 34 74734 O OO  
kUI 6 000 19,79 118 75 118 75 G OO  

m 49,000 0.26 12,74 12.74 0,00 
m 39,900 0,08 3 07 3 07 O OO  

m 1 1,550 O, t5 1,73 t.73 0,00 

m3 48 440 16 t8 751.31 751.31 O OO  
mJ 23 220 '78 t 1 1  o 111 Ot o 00 
m3 21 285 1 26 26 7 2671 o 00 

m3 2t.285 0.69 14,117 14,117 o.oo 

ml 25,155 2.29 57,50 57,50 0,00 

m3 14,480 8,63 139,l7 139,37 0,00 

m2 27,480 2,37 65,02 65,02 o.oo 

m2 27.480 5,21 170,62 t7D.62 0,00 

m2 27.480 !t,60 9U8 95.98 0,00 

Ml 14,480 tl.88 20-0 97 20097 O OO  

m 5,000 5,91 29,56 29„56 O.OD 

ml 5,805 18,87 109,66 109,56 0100 

kus 2,000 19.98 39,97 39.97 0,00 
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51• 

527 

521 
.„ 
»O 
531 

2!!: 
5ll 
534 

Sl5 

.„ 
531 

.„ 
539 

5•0 
5'1 

„, 
5'3 
... 
5'5 
„. 
5'1 

5'8 
549 

550 
551 

552 

SSl 
.„ 
555 

.„ 
551 
558 
559 

560 
5el 
511 
5e3 

... 

565 
5e8 
567 

5e8 
„. 
570 
571 
512 

573 
S74 
S75 
S7& 
517 
511 
5111 

.... 
5el 
511 

5U 
... 
585 

516 
581 

.„ 
••• 
.„ 
511 
512 
Sil 
.„ 
505 

.„ 

Upravonla podkladu po prexopoch pre In.!. 1lcte so zhUtnenfm 
k.amenivom WenYm •l�bo ltr1'opleskom 
Upravenfa podkladu po prekopoc.h Pf• inllnletôe 1._l• so 
zhutnenfm kamentvom h„.....:-dtvenVm 
Up„ven:ie podkladu po pre.ltopoch pre intinie!Ue alela •o 
lhutne.nCm ivw11tt.drwúnt. balónom 
Upravenie k� YOMV11.y po prekopoch pre tntinfer. tieta 
HfaJllMim bel6nam na Jtlutn.enf ht. 50·70 mm 
MonW potMila z kanallutnjch nlr z tvnf6ho PVC iun. gumovjm 
i<nl.lkom v akt do 20'4 do ON 150 
Montil rvarovky na potru1>1 z n)J z Mdh PVC lesn. gumovjm �ON 150 

allúclo dO ON 150 
ravfzntl lachty z PP ON 600 1 putdllenrm. 

'-•·a.-- a dnom do ON 160 
Montil lita.ti: 1tn1inv.:n &n1avtt1tľn z PVC 
T ku•T12Sl1251•S 
Kanalialné · PVC-U hladk• • hrdlom 125x 3. lxSOOO 
PVCU koleno�5' 

PVC-U koleno dké 1 10/125 
PIHIO'lé lochia laYllefnj nl„ 
600mm O<• •olluble 0125 llo"_,,, ookloa 
Lana.r: nlHloW 1treJ.nvm 1n11venrn ON 100 mm 
Reunle e•l1tu1llc:eho as:ra11ov6ho krytU 1tobo podkladu hrolcy Md 
SO do 100mm 
Presun hm6t pre nlfov6 vedenie h·ucnc z n>r 1  pt.11. hm6' efebo 
1lclolamln. v 01v0t•nom vVkooe 

Rozvinutie • ulolenie Watninei fólie z PVC do ft.h.u.l)ri(a 33 cm 
1VV.�•fni f6u HNEDA · KANAl.IZACIA 
Pripl•lok k unim výt«JpoY tt 1C&lenle výkopu • blWcosU 
1,_jl,_mľ\6ha vedenia atabo WbuJnín 
1vV1Hm rvnvdo iľt1tV500 mm v hom.3 do 100 ml 
Pňolllok k Ul'WI U leDIYll5ľ homM'lv 3 
Vod�- --mleatnel'H vW ...... u lt.1-4 do 500 m 
Ulo!enie aypaR!ny dO n.h)'PO'I • rulpre1ltetim sypanlny vo 
vrstddl • 1 hrubVm urovfWlím nezhulnenlkh 
Usyp 1ypanlnou 10 ztunnenlm jjm. lachlet. ,Yh, Wezov lllebo 
oko4o ohleldoY dO 100 m3 
Ob•'i'P po� syp.ani.nou z vhodnjch homln 1 •2 .C bez 
otehodenll avnaNnw 
Odsltjnonfe podklAdu altbo ktylu v ploche do 200m2 z kameniva 
(alentiio hr.100·'Mft-.- 0,240t 
Od11.fjnenfe podkladu altbo kl)1u do 200 rn2 z lca.Mentv1 M.IWho 
dlveného hr. 100 do 200 mm, 0,2351 
Od1tr•nenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z belónu pro1ttho. hr. 
v11tvvdo ISO mm O 225 1 
Piuok ne obsw 
l6lko pod potrubie, stoky a dtobntJ: CJbiekty, v otvorenom YjJc:ope z 
pletku a IUl!onle<lw do 63 mm 
Uprevenle pod"'-du po prekOPOCh pt'• lnJ. sleLe 10 zhutnenlm 
kamenivom rw�m •lebo ltlkoDfet'kom 
Upravenie pod1'1'du po prekopoch pte lnJ:lnlerako 1lete ao 
2hutnením kameNYorn tuub\)n\ dtven'}m 
Uprovenle podkladu po prekopoch P<• ln2lnlerll<e 1loto 10 
2.hutnenfm n-n.1.�m betónom 
Re�le betdnov6ho luytu •lebo podkladu lr. n1d C 12115 hl. nad 
100do 160mm 
Presun hm6t pre nltov6 vedenie z ocerových rUr zdranjch v 
otvorenom Wti:ana 
MonW oulov6ha uuveru DNJZ 
Montil: ol11tov1l 1ktfnkY HUTIRA S lOOOC 1 ukotvenlm 
Presun hm6l pro vnOlOmi plynovod v objekloch Yýll<y nad 6 do 12 
m 
Východ11kov6 ltchni<Ka revfllo, po<1al!.r•CM za,,..,.,.le, práce • 
vypustením demontovan6ho potl\.lbl1 1 1  napustením nov•ho 
"""""" 
Skrinke HUTIRA S lOOOC 
Gulow udver ON 3 
Nitery IU>v.poll ,ll annahlt syntel. do UN 50 mm ratby bleltf 
dvoinia. 1- emall a UkladnV niter 
Rez 1VYn1hl1 ONSO 
Oe'"°"IH la do ltotu hmolno5li do 10 1ta Dxt 57Jl2 9 
MonW odnel orl zvWnlm ON 1 11•• 32 
MonW T • kuo Manlbs o 50132 
Predboln• Uakové tk�lka vodou ON 50 
Hlavni Ual<ovi &kúllla vzduchom · do  ON 50 
Qlltnl• oouubf do ON 200 
PrlDtl\11 n1 U1.koW akt>lku vzduchom 
Potrubie Z oc.f. brllien Ňf Uv fMŇl'cn fJannwn ON 32 
Koltni bnltn '""' ON 32 
Potl\lble z ocer. nlr Uvflavvt:n tlemych ON 32 
MonW 1 dodi•ke kr.nu16ho dna 

Man.lit •  dod•vka oata ..... ""'"tenie btalenovW:h -„·bi do ON50 
T · kus Ma.nlb1 O SOIJ2 

Rozvinutie a ulo2enie W.lrdnei ról e z PVC dO ..... „.Jirtca 33 cm 
1mir.tni filla ZLTA - POZOR PLYN 
ZJ•b na zaklvv�I• roZ\lodov mWOY1nla 
OtoceNe dveri 
Sc.hocfis.kov• zabradle Z tNP do 2NP 
ZYOMek Skolskv 
Axlalnv ventilator 100mJlh 
BJHko:zvod zmena uzemnenia a tA01enla na f1ude 

io svfetidi•I a PO LEO 1:11aw 
Prerobenie elektroinsta!Kla fchodba lceblnoll 
OllOlneni roZ'IOdcJ\t elektrofnstatadl nodla PO 
Revizla ronoadzaca 
PflH'VWftet 0..BK•T 
O• M L!adk> hlavneho vchodu dvoju�nove po oboch l-l�nach • 
1Vedo'lle 1Ndlo odtieň 7016 Antracit 

021 •tovl>y ml 

021 111vby 1 

021 11avby ml 

021 stavby m2 

021 &tavby m 

021 &tavby kus 
021 ttavl>Y m 
021 ttaYby kU$ 
021 118\lbY kus 
021 1L1't'bv kus 
021 1LIYllV kut 
021 slawhv kus 
021 lll\lbv kut 

021 stavby kut 

021 11avbw kus 
021 stavby m 

021 &tavby 1 

021 stavby m 
021 1t1vby m 
021 stavby ml 
021 11avbv m3 
021 stavbY m3 
021 1tavbv ml 
021 stavby ml 
021 &tlVby ml 

021 stavby m3 

021 stavby m2 
021 •l•vby m2 

021 llAVby m2 

021 1laWY m3 
021 111vby m3 

021 mvt>y m3 

021 &!avby 1 

021 ala'd>y m3 

021 ttovby m 

021 &ta-vby 1 
O'I •ta-vbw ku. 
021 a1avtiv kus 

021 stavby t 

021 S!avby kus 

021 1tavbv kus 
021 1tAvbY ku> 
021 11evby m 

021 stav!>• kus 
021 1tavl>Y kus 
021 51.aYbv m 
0-21 t.Lawhv .... 
021 •tavl>Y m 
021 ltavbv m 
021 1t.a!Jbv m 
021 ILIYhw �··· 
021 llaVbY m 
021 •„- lai• 
021 1tavbv m 
021 1r1YbY ""' 
021 •tavby m 

021 stavtw kus 
021 •tavby m 
021 &t.\lbv m 
21 1l1Vb'I IUb 
21 tlavbY ks 
21 tllYb\I kt 
21 ., • ....,.., kt 
21 lllvbV ks 
21 •tav!>• tub 
21 stavbv ks 
21 1t1Ww tlJb 
21 st1vbv IUb 
21 staYbv kl 
21 slavbv ks 

21 •l•vby kt 
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4,122 1 1,05 45,55 45,55 0,00 

7,007 9,19 84,l7 84.l7 0,00 

2,748 58,95 156f50 156,50 0,00 

27,480 7,l5 201,95 201.95 0,00 

72,400 0,6l 45,47 45,47 0,00 

5,000 1,58 7,82 7,82 0,00 
12 •00 o 99 11 46 7 1 46 O OO 
2.000 27,75 55,50 55,50 o.oo 
5,000 2,87 14 36 14 36 OOO 
3,030 1 1,17 3l85 3385 O OO  

15,827 12,90 204 09 204 09 OOO 
2 020 1 92 3 87 3"1 00< 
5,050 • 14 2092 2o cn  n N 
2,000 434,47 868,94 888.94 0,00 
5 000 41 52 101 •' 207&' 

91,600 4,72 432,63 432,63 0,00 

38.022 18,46 701,70 701,70 0,00 

72,400 0.30 21 ,72 21.12 0,00 
76020 o 17 1 2 70 1 2 70 OOO 
12,600 8.33 105,01 105,01 o.oo 
16,200 14.69 23783 237 8l OOO 
8,100 4,15 3362 3362 OOO 
1 l50 1 08 144 1 44 O OO  
1,350 0,80 0,80 0,80 0,00 

14,850 2,10 31,21 31.21 0.00 

0,900 8,44 7,59 7,59 o.oo 

1,560 2,00 3,12 3,12 0,00 

1,560 5.22 11.14 a.1• 0,00 

1,560 11,49 17,93 17,93 0,00 

0,900 12 25 11 02 1 1  02 O OO 
0.450 17,52 7,88 7.88 0,00 

0,234 9,89 2,31 2,31 0,00 

0,398 7,87 3,11 3,17 0,00 

0,234 47,09 11 .02 11.o2 0,00 

5,200 16,00 83,20 83,20 0,00 

2,189 6,20 13,56 13,56 0,00 
1 OOO 2 34 2 34  2 34  O OO  
1,000 69,06 6906 69 06 OOO 
0,058 1 1,55 0,67 0,67 o.oo 

1,000 499.39 499,39 499,39 0,00 

1 ,000 42,55 42 55 42 55 OOO 
1,000 3,78 3 76 3 76 OOO 
1 ,600 l,28 2,04 2,04 0,00 
1 OOO 1 57 1 51 1 57 O OO 

12,000 4,01 48.01 4on1 0.00 
6 4500 8,07 ••04 4004 ODl 
1 .000 3,79 3 79 3 79 
6,4500 7 08 46 71 46 11 OOO 
6,800 1,40 9 27 9 27 0.00 l 
6,600 0,23 1 52 1 52 OOO 
6,600 40,92 270 10 270 10 OOO 
5,000 8,62 43 09 43 09  OOO 
2,000 2 85 5.30 5.30 O OO 
1 ,800 5,85 9 38  9 l6 O OO 
1 ,000 104,32 104 32 104 l2 O OO 
5,000 6,00 30,00 30.00 0,00 
1 OOO 2144 21 44 21 44 OOO 
4,400 0,28 1.12 1,12 0.00 
4,620 0 01 0 34  0 34  O OO 
1 OOO 4 02500 4 025 00 OOO • 02500 
2 000 34 00 68 00 6800 O OO 
2 000 46000 92000 92000 OOO 
2 000 119 00 238 00 2.'!8 00 OOO 
1 000 12000 84000 84000 OOO 
1 OOO 874 00 674.()( 67400 OOO 
2 000 27 22 5U4 5444 OOO 
1 OOO 358 90 „. 90 35 ooo 
1 OOO 6?9 02 629 0  8,90 noo 
1 OOO •<noo 550 00 55000 OOO 
1 OOO 1'5 00 145 00 14500 OOO 
3,000 324,55 973,85 973.65 0,00 

c.lkom: :saa m.01 364 762,01 4 025,00 
7!755„ .... - 40  - oo  

Osl lalm  1 DPH; 442 "''"41 4"1 702,AI 4 8:!000 



Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančr1� opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/20 1 5  Z.  z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov* 

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO") a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona 
o VO 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP !úži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante 
finančné opravy v nadväznosti na zi tené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, 
keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania. 

Zistenia nedo tatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi 
nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť 
ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí 
NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a oa základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava. 
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

1 .  

Nedodržanie postupov zverejňovania Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verej ného obstarávania 1 00 % 
zákazky alebo neoprávnené použitie publikačnému úradu a UVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverej nenia 
priameho rokovacieho konania v európskom vestníku a vestníku ÚVO. 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverej nenie do 
vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 
trhovi ka. 

Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 1 O ods. 1 čo zároveň znamená nedodržanie 
postupov povinnosti zverej ňovania zákazky, nakoľko verej ný obstarávateľ 
neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho 
zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia 
výnimky zo ZVO v zmysle § l ods. 2 až 1 4  ZVO, uzavretie zmluvy priamym 
rokovacím konaním podľa § 8 1  ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, 
nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie  postupu 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre 
nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverej nená na 
webovom sídle prij ímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na 
mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. 

Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 1 00 % je potrebné splniť podmienku, 
že zákazka nebola vôbec zvere'nená odľa ravidiel určen ' ch ZVO. 

1 Označenie „Verejný obstarávateľ" sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 

-
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančr1„ opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 25% 
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 
ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 
obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). 

Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO 
a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku ale verejné 
obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení 
zaslaná oa mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov .sk 

Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená 
osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 
služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie 
sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil 
zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo 
neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. 
Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale l O % 
prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení 
na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka 
vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na 
webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať 
informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal 
informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle 
alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). 

Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa 
predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na 
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predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. 
troch vybraných záujemcov. 

Nedovolené rozdelenie predmetu Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 1 00 % vzťahuje sa na 
zákazky zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. každú z rozdelených 

zákaziek 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 1 6  ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky 
a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli 
korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom 
webovom sídle 

2 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 1 6  ZVO, keď namiesto vyhlásenia 25 % vzťahuje sa na každú 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, z rozdelených zákaziek 
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné 
zákazky s využitím elektronického trhoviska). 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 1 6  ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, 
ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia 
o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 

3 Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 1 6  ZVO, ak bol obídený postup 25 % 
zadávania nadlimitnej alebo oodlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 
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4 

5 

Nedovolené spájanie rôznorodých dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení 
predmetov zákaziek, pričom zákazka zákazky na stavebné práce do PHZ. 
nebola rozdelená na časti 

Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 1 O % 
obmedziť hospodársku súťaž. 

eodôvodnenie nerozdelenia zákazky Verejný obstarávateľ porušil  ustanovenie § 28 ods. 2 'ZVO, keď neuviedol 5 % 
na časti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 

odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponú.k2 

alebo 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 

alebo 

Tento typ porušenia a vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 
zákazky na časti nebolo dostatočné. 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 
kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 
potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk 
elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 

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

V prípade, že  skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 

1 00 %  

25 % 
lehoty, ale menšie ako 85%. 

NepredÍženie lehoty na predkladanie 1------------------------------+------------i 
ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 
o účasť v prípade podstatných zmien 
v podmienkach zadávania zákazky 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 50%. 

Verejný obstarávateľ nepredÍžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 
zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 
hospodársku súťaž) alebo neoredÍžil dostatočne lehotu na predkladanie 

1 0 % 

2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 1 4  k zadávaniu zákaziek nad 50 OOO eur a na minimálne 
lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 1 2  
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnenirn. 
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6 

Stanovenie lehoty na prij ímanie žiadostí 
o súťažné podklady/súťažné podmienky 
(vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž 
návrhov alebo podlimitné zákazky bez 
využitia elektronického trhoviska) 

alebo 

obmedzenie prístupu 

podkladom alebo iným 
ktoré sú potrebné na 
žiadosti o účasť/ponuky 

k súťažným 
dokumentom, 
vypracovanie 

ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v 
podmienkach zadávania zákazky. 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % 

Lehota stanovená na prij ímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 25 % 
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 
vo verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 
prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 
alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o 
účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o 
vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 4 

V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 
vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol 
bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 

elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 

V prípade, ak lehota na prij ímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 1 O %  
50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

V prípade, ak lehota na prij ímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 5 % 
80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

4 Ak bol poskytnutý prístup prostrednlctvom elektronjckých prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti 
o účasť/ponuky a tento pristup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávanja, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, 
oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 1 O % 
alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prij ímanie žiadostí o súťažné podklady. 
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7 

8 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvy na 
predkladanie ponúk v prípade 

- predÍženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predÍženia lehoty na žiadosti o 
účasť5 

alebo 

nepredfženie lehoty na predkladanie 
ponúk 

Neoprávnené použitie rokovacieho 
konania so zverejnením alebo 
súťažného dialógu 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predÍžená Uej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 

Verejný obstarávateľ nepredÍžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 
záujemcu najneskôr 6 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk :za 

predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade 
nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 
dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 

1 0 % 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 5 % 
bola predlžená Uej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 
iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 
ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitim elektronického 
prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o preCÚženej lehote na 
predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 
EÚ. 
Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 
oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 
Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 
konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 
bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 
odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 
vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  

25 % 

1 0 %  

5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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9 

I O  

Nedodržanie povinnej elektronickej Verejný obstarávateľ nedodržal po 1 8 . 1 0.20 1 8  povinnú elektronickú 25% 
komunikácie pri zadávaní nadlimitných komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
a pod.limitných zákaziek VO po súlade s § 20 ZVO alebo poruši l pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
1 8. 1 0.20 1 8  a nedodržanie pravidiel pre verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 
centralizovanú činnosť vo verejnom 
obstarávaní 

Neuvedenie: 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dobôd6, 
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu. 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 1 8. 1 0.20 1 8  povinnú elektronickú 1 0  % 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 
predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 

Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predk1adajú vo 
forme elektronického katalógu. 

Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 25 % 
nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podk1adoch. 

6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 
1 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody 

-
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1 1  

- podmienok účasti v oznámení Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 1 O % 
o vybláseni VO, resp. vo výzve špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 
na predkladanie ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 
(a váb kritérií) v oznámení detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá 
o vyhlásení VO, resp. výzve na uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú 
predkladanie ponúk alebo upravené nedostatočne, neurčito. 
v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám 

alebo 

predmetu zákazky a zmluvných na vyhodnotenie ponúk neboli po kytnuté všetkým záujemcom alebo neboli 
podmienok v súťažných zverejnené. 
podkladoch 

chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na 
vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 
uplatnenia kritérií sú upravené 
nedostatočne, neurčito 

alebo 

vysvetlenie alebo doplňujúce 
informácie k podmienkam účasti alebo 
kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli 
poskytnuté všetkým záujemcom alebo 
neboU zverejnené 

Nezákonné a/alebo diskriminačné Ide o prípady, ked' záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 25 % 
podmienky účasti a/alebo kritéria na ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
špecifikácie predmetu zákazky VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 
stanovené v súťažných pokladoch alebo - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 
oznámení o vyhlásení VO/výzve na zástupcu v danej krajine. re�ióne alebo meste/obci alebo 
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1 2  

predkladanie ponúk, ktoré sú založené 
na neodôvodnenej národnej, regionálnej 
alebo miestnej preferencii určitých 
hospodárskych subjektov 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 
stanovené v súťažných pokladoch alebo 
oznámení o vyhlásení VO/výzve na 
predkladanie ponúk 

- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 
meste/obci alebo 
- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v 
danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 
- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 
a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 1 O %  
predložený vy�ší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. 
Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 
a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 
subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 
zákazky alebo 

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 
zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 
požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej 
súťaží vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 
uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti. 

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 
alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu 
(okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným 
spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 

25 % 
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Nedostatočne 
zákazky8 

opísaný 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 1 O % 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérij na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 
predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 
súvisia s predmetom zákazky, ale me sú primerané (napr. 
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 
podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 
zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 
dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej 
hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 
podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 
typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 
predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 
možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 
iných ako nadlimitných zákaziek 

Ide o pripady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol S %  
predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne. 

predmet Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 1 0  % 
neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje  rozhodujúce informácie pre 

8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený oa základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so 
zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu 
zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 

Strana 1 1  



Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

1 4  

1 5  

1 6  

Obmedzenie 
subdodávateľov 

možnosti použiť 

Porušenie povinnosti zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktorých predmetom nie je 
intelektuálne plnenie, bežne dostupných 
na trhu, prostredníctvom elektronického 
trhoviska 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 
tovary, služby alebo stavebné práce s 
využitím elektronického trhoviska 
alebo v rámci dynamického 
nákupného systému 

uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť. 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 
realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 
kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 
dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 
na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umie tnením a montážou 
vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen 
skupiny dodávateľov. 
Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím 
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, 
ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ate na 
obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 
podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, 
ktoré boli vyhlásené do 1 . 1 1 .20 1 7) 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 1 08 ods. 1 písm. 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné 
práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 
1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil 
dynamický nákupný systém. 

5 %  

5 %  

1 0 %  

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 1 08 ods. 1 písm. 5 % 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím 
elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 
dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť 
vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým 
stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej 
dostupnosti). 

ižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší 
počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa 
oosudzuie individuálne s ohľadom na predmet zákazkv. 

--

Strana 1 2  



Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finanč1 ..... opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

1 7  

Nezaslanie výzvy na predkladanie 
ponúk alebo neidentiftkovanie 
minimálne troch vybraných 
záujemcov/potenciálnych dodávateľov, 
ktorí sú oprávnení dodať predmet 
zákazky, v prípade zákazky s nízkou 
hodnotou alebo zákazky zadávanej 
osobou, ktorej verejný obstarávateľ 
poskytne 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z NFP, ak 
prijímateľ nezverejnil výzvu na 
predkladanie ponúk na svojom 
webovom sídle a informáciu 
o zverejnení nezaslal na mailový 
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk 
minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, 
resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez 
webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom 
webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov .sk. 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne 
trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, 
resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez 
webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom 
webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov .sk. 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o 
jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prij ímateľ o lovil menej ako 
troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa 
riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné 
bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 
1 alebo 2 dodávatelia znáša prij ímateľ. 

25 % 

Finančná oprava sa uplatni v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou oa 1 O % 
predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch 
vybraných zauJemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné 
osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. 

Podmienky účasti alebo požiadavky na Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 25 % 
1 8  

predmet zákazky (technické šoecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 
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1 9  

špecifikácie) boli upravené po otvorení malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 
ponúk/žiadostí o účasť ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 

ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 
alebo podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené 
v rozpore s oznámením o vyhlásení 
verejného ob tarávania/výzvou na 
predkladanie ponúk a súťažnými 
podkladmi 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 
rozpore s kritériami na vyhodnotenie 
ponúk/kritériami na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaží a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania/výzve 
na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladoch 

alebo 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 
za následok prijatie ponúk/žiadosti o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 
účasti alebo požiadaviek na predmet zákazkv. 
Poča hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaží alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaží, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 
diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov. 

25 % 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 
základe doplňujúcich kritérií na 
vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži, ktoré neboli zverejnené l--����������������������������-+-���������----1 
v oznámení o vyhlásení verejného Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na 1 0  % 
obstarávania/výzve na predkladanie vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
ponúk a súťažných podkladoch súťaží alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 

kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 

-
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20 

2 1  

Nedodržiavanie zásady transparentnosti 
a/alebo rovnakého zaobchádzania počas 
postupu zadávania zákazky (tento typ 
porušema je možne uplatniť iba 
v prípade, ak identifikované zistenia nie 
je možné ani na základe analógie a 
proporcionality priradiť k iným typom 
porušenia podľa tejto prílohy č. 1 )  

vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. 

25 % Napr. nepožiadanie uchádzača/ zauJemcu o vysvetlenie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov 
nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. finančná oprava môže byť 

znížená na l O % alebo 
epožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie 5 % v závislosti od 

požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie závažnosti porušenia. 
mimoriadne nízkej ponuky. 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým 
záujemcom. 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, 
ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 1 00 % 
zákazky alebo chýbajúca dokumentácia dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 
alebo jej časť overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či 25 % 
ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom 
transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces 
týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je 
nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo Verejný obstarávateľ umožni uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 25 % 
22 modifikácia (zmena) ponuky počas jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 

hodnotenia ponúk za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. 
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23 

24 

25 

Prípravné trhové konzultácie alebo 
predbežného zapojenia záujemcov 
alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 
k narušeniu hospodárskej súťaže 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnenim nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo 
v súťažných podkladoch 
Neodôvodnené odmietnutie 
mimoriadne nízkej ponuky 

Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 
modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch. 

V rámci zadávania koncesie vereJny obstarávateľ umožní 
uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 
vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho 
je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil 
prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania 
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, 
pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých 
odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno 
použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri 
vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej 
súťaže a porušeniu princípu nediskrirninácie a transparentnosti, nakoľko 
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo 
uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 
V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 
podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 
zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spÍňať podmienky 
odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

Ak sa pri určitej zákazke javi ponuka ako mimoriadne nízka vo 
vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred 
vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 
obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 
nákladov. 

-

25 % 

25 % 

25 % 
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Konflikt zauJmov s vplyvom 
výsledok verejného obstarávania9 

na Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 1 00 % 

26 

27 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 
Protimonopolným úradom SR alebo 
súdom 

alebo 

Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 
prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 
písm. g) ZVO 

Realizácia zákazkv 

28  

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je  
v súlade s pravidlami ustanovenými 
v ZVO alebo v Metodickom pokyne 
CKO č. 1 2  v prípade zákaziek, na ktoré 
sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO 

obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 
prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 
„kartelová dohoda") aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 
kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 
úspešným uchádzačom. 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 
zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 
podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo 
osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

1 00 %  

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 1 O % 
postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 
účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 
dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 
že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávate!' alebo osoba 
vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 

Po uzavretí 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 danom prípade 
ide o „podstatnú" zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy je upravená v § 1 8  ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne 
CKO č. 1 2  (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť 
zvo. 

Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

25 % z ceny zmluvy 
a 25% z hodnoty 
dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy. 

9 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 1 3  ku konfliktu záujmov 
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 

Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 1 8  ods. 1 písm. a) a písm. 
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 1 2  (kapitola 
8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podl'a § 1 8  
ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 1 8  ods. l písm. c) ZVO, ale zároveň jednou 
zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 
50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podl'a ZVO neuplatňuje, 
ak 
a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako 
b) 1 5  % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác, 
c) 1 0  % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo 
d) 1 0  % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 
Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 

Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupov podľa ZVO. 

Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty 
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 

-

25 % z ceny zmluvy 
a 1 00 % hodnoty 
dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy. 
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