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Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako Sprostredkovateľský orgán pre OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva toto usmernenie pre Prijímateľov nenávratného
finančného príspevku Opatrenia 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch, výzva KaHR 13SP-1201.
Usmernenie slúži pre Prijímateľov realizujúcich výskum a vývoj prostredníctvom poskytnutia
zmluvného výskumu a vývoja od tretích subjektov v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. V súlade s čl.3 bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP Prijímateľ je povinný
postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie
služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi
vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými
v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ
vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác.
Za účelom uplatňovania základných princípov verejného obstarávania a najmä hospodárnosti
a efektívnosti je potrebné, aby Prijímatelia v rámci realizácie verejného obstarávania požadovali od
uchádzačov predkladať v ponukách kalkuláciu ceny ponúkaných služieb na najnižšiu možnú úroveň.
Požiadavky na takýto spôsob určenia ceny by mali byť teda stanovené už v súťažných podkladoch
poskytovaných záujemcom za účelom vypracovania ponúk. Požiadavky na podrobnú kalkuláciu ceny
zmluvného výskumu resp. vývoja, budú stanovené s prihliadnutím na špecifickosť každého Projektu
minimálne na úroveň výdavkov:
-

mzdy a odvody (cena práce)
materiálové náklady (spotreba surovín a materiálu)
výrobná réžia (odpisy dlhodobého resp. nehmotného majetku používaného pri výskume resp.
vývoji, energie, technologické palivo, technologická energia, a pod.)
iné náklady vstupujúce do ceny zmluvného výskumu (patenty, licencie, skúšky, chemické
rozbory, merania, a pod.).

Pri tvorbe kalkulácie uchádzač uvedie iba tie výdavky, ktoré sa týkajú konkrétneho Projektu (kde je to
možné s uvedením merných jednotiek, počtu jednotiek, jednotkovej ceny).
Podrobné kalkulácie, ktorými uchádzač preukazuje tvorbu ceny budú predkladané ako obsah
ponuky predloženej v rámci verejného obstarávania. Nie je nevyhnutné, aby podrobná kalkulácia bola
prílohou Zmluvy o poskytnutí služieb zmluvného výkonu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania,
avšak spôsob určenia ceny musí byť overiteľný v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti.
V prípade, že predmetom výskumu resp. vývoja sú Štúdie technickej uskutočniteľnosti projektu
musí ich požadovaná štruktúra (napr. špecifikácia zadania, vhodnosť riešenia, forma výstupov ...)
vychádzať z podkladov uvedených v žiadosti o NFP s overiteľným spôsobom určenia ceny v súlade
s princípom hospodárnosti a efektívnosti. Táto štruktúra je záväzná pre súťažné podklady vo verejnom
obstarávaní a následne pre predloženie ponuky uchádzača.

