Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
vydáva

USMERNENIE č. 1
k Výzve na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
na efektívne využívanie energie

Kód výzvy KaHR–21DM-1402

Prioritná os 2
Opatrenie 2.1

Energetika
Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma
na podporu efektívneho využívania energie
v priemysle a v službách na to nadväzujúcich
(schéma pomoci de minimis)

Dátum vydania usmernenia:
Dátum uzavretia výzvy:
Indikatívna výška finančných prostriedkov:

4. novembra 2014
priebežne do 13. januára 2015
3 000 000 EUR
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CIEĽ USMERNENIA
Predmetom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len
„usmernenie“) je zmena formálnych náležitostí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (ďalej aj „výzva“) a príloh výzvy, t.j.:
-

spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v prílohách výzvy.

Usmernenie platí dňom zverejnenia na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Vykonávateľ umožní žiadateľom, ktorí predložili (osobne doručili, resp. zaslali na poštovú prepravu)
ŽoNFP najneskôr v deň zverejnenia Usmernenia, aby do termínu uzavretia výzvy dodatočne
predložili prílohy ŽoNFP, resp. ich časti, ktoré boli dotknuté zmenami vyplývajúcimi z Usmernenia,
v súlade s podmienkami platnými ku dňu uzavretia výzvy. V prípade, že tak neučinia, budú vyzvaní
na doplnenie v rámci kontroly formálnych náležitostí ŽoNFP.

ZMENY DOKUMENTOV V RÁMCI VÝZVY
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledovné dokumenty, ktoré boli zverejnené v rámci výzvy:
 Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–21DM–1402;
 Príloha č. 4 Výzvy - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh
Rozsah zmien jednotlivých dokumentov podľa Usmernenia je popísaný nižšie.

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA
Text Príručky pre žiadateľa je upravený nasledovne:
1. V kapitole 2.9.17 - Verejné obstarávanie sa text:
„Začatím VO sa rozumie zverejnenie príslušného oznámenia/oznámení používaných vo VO, resp. ich
ekvivalent do príslušných publikačných vestníkov“
nahrádza nasledujúcim znením:
„Začatím VO sa pre účely posúdenia splnenia podmienky poskytnutia pomoci rozumie:
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odoslanie príslušného oznámenia/oznámení používaných vo VO (t.j. oznámenie o vyhlásení VO,
resp. výzva na predloženie ponuky/ponúk), alebo ich ekvivalent (v prípade zákazky podľa §9, ods. 9
zákona o verejnom obstarávaní) do príslušných publikačných vestníkov1, čo žiadateľ preukazuje
vytlačenou kópiou notifikačného emailu potvrdzujúcou prijatie oznámenia zo strany ÚVO, resp.
v prípade zákazky podľa §9, ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní iným spôsobom definovaným
v kapitole 8.3 – Príloha č. 2 ŽoNFP – Dokumentácia k verejnému obstarávaniu (písm. a., bod i. –
v.).“

v závislosti od zvoleného postupu zadávania zákazky a v súlade s aktuálne platným zákonom o VO
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2. V kapitole 2.9.17 - Verejné obstarávanie sa text:
-

-

-

smernica upravujúca proces VO, plán VO (ak relevantné),
oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia
vo vestníkoch, resp. na internete alebo v tlači;
súťažné podklady v plnom rozsahu spolu s písomným vyhlásením podľa § 34 ods. 12 zákona
o verejnom obstarávaní;
vysvetlenie, ak sa uskutočnilo;
čestné vyhlásenia členov komisie, menovacie dekréty členov komisie, doklady o vzdelaní, resp.
doklady deklarujúce odborné predpoklady členov komisie na hodnotenie ponúk;
výpočet predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 5 zákona o verejnom obstarávaní;
zápisnica z otvárania ponúk spolu s prezenčnou listinou a dokladom o jej odoslaní uchádzačom
v zákonom stanovenej lehote;
žiadosti o účasť jednotlivých záujemcov (v prípade užšej súťaže) s dôkazom o ich doručení
v lehote na predkladanie žiadostí o účasť;
zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže, rokovacieho konania
so zverejnením, resp. priameho rokovacieho konania);
zápisnica z vyhodnotenia ponúk;
zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania;
ponuky jednotlivých uchádzačov (najmä ponuka víťazného uchádzača) s dôkazom o ich odoslaní
uchádzačom;
rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer (ak to je relevantné);
oznámenie žiadateľa/prijímateľa o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho
rokovacieho konania;
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent;
dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov;
návrh zmluvy s úspešným uchádzačom, vrátane oceneného výkazu výmer;
originál čestného vyhlásenia zadávateľa, že tovary a služby boli obstarané od tretích strán, za
trhových podmienok bez toho, aby zadávateľ vykonával akúkoľvek kontrolu nad dodávateľom,
a/alebo aby dodávateľ vykonával akúkoľvek kontrolu nad zadávateľom. Čestné vyhlásenie musí
byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene podnikateľa (zadávateľa), a to v súlade s konaním
v mene spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra, resp. iného dokladu oprávňujúceho na
podnikanie;
návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky stavebných
prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka
atď. Stanovisko by malo obsahovať dôvody, ktoré by mali viesť k zmluvnému viazaniu
dodatočných prác a služieb; resp. zmien týkajúcich sa zmluvy
rozhodnutie rady v zmysle § 10a zákona o VO;
zmluva uzavretá medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešným uchádzačom;
dodatok zmluvy uzavretý medzi žiadateľom/prijímateľom a úspešných uchádzačom.

nahrádza nasledujúcim znením:
a) smernica upravujúca proces VO, plán VO (ak je to relevantné);
b) oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia
vo vestníku, resp. na internete alebo v tlači; pri podlimitnej zákazke bez využitia elektronického
trhoviska podľa § 100-102 zákona č. 25/2006 Z. z. aj doklad o zaslaní výzvy na predkladanie
ponúk najmenej trom vybraným záujemcom;
c) súťažné podklady v plnom rozsahu spolu s vyhlásením osôb zúčastnených na ich príprave podľa
§ 34 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z.z.;
d) žiadosti záujemcov o poskytnutie súťažných podkladov spolu s dôkazom o ich doručení verejnému
obstarávateľovi a obstarávateľovi a s dôkazom o odoslaní súťažných podkladov uchádzačom resp.
dôkaz o neobmedzenom prístupe záujemcov k súťažným podkladom;
e) vysvetlenie súťažných podkladov, ak sa uskutočnilo spolu s dôkazom o jeho odoslaní resp.
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sprístupnení uchádzačom (napr. zverejnenie na webovom sídle žiadateľa);
f) čestné vyhlásenia členov komisie, resp. poroty;
g) výpočet predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 5 zákona č. 25/2006 Z. z. spolu
s informáciami a podkladmi, na základe ktorých bola predpokladaná hodnota zákazky určená;
h) menovacie dekréty členov komisie a doklady preukazujúce ich odborné vzdelanie alebo odbornú
prax zodpovedajúcu predmetu zákazky; zápisnica z otvárania ponúk časti „Ostatné“ a zápisnica
z otvárania ponúk časti „Kritériá“ spolu s prezenčnou listinou a dôkazom o zverejnení informácie
o jej otváraní v profile obstarávateľa, s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky (napr.
printscreen web stránky s viditeľným časom zverejnenia a adresou webového sídla vrátane
dokladov o odoslaní zápisnice z otvárania časti ponúk “Kritériá” všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, ak zákon č. 25/2006 Z. z. neustanovuje inak;
i) žiadosti o účasť jednotlivých záujemcov (v prípade užšej súťaže) spolu s dôkazom o ich doručení
v lehote na predkladanie žiadostí o účasť;
j) zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže a rokovacieho konania
so zverejnením) a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti jednotlivých uchádzačov;
k) zápisnica z vyhodnotenia ponúk resp. zápisnice z vyhodnotenia ponúk časti „Ostatné“ a zápisnica
z vyhodnotenia ponúk časti „Kritériá“ ;
l) zápisnica z priameho rokovacieho konania a odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania;
m) ponuky jednotlivých uchádzačov (najmä ponuka víťazného uchádzača) spolu s dôkazom o ich
doručení v stanovenej lehote;
n) rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer (ak je to relevantné);
o) oznámenie prijímateľa o začatí priameho rokovacieho konania (ak je to relevantné);
p) informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent spolu s dôkazom o ich odoslaní
uchádzačom;
q) dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revíznych postupov (ak je to relevantné);
r) zdôvodnenie, prečo verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie, ak nebolo predložených
viac, než dve ponuky;
s) návrh zmluvy s úspešným uchádzačom;
t) návrh dodatku zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorého prílohou je v prípade dodávky stavebných
prác alebo tovarov aj podporné stanovisko stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka.
Stanovisko by malo obsahovať dôvody, ktoré vedú k zazmluvneniu dodatočných stavebných prác
a služieb nad rámec zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom;
u) rozhodnutie Rady v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.;
v) zmluva uzavretá medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom;
w) oznámenie o výsledku VO podľa § 22 zákona č. 25/2006 Z. z., resp. informácia o uzavretí zmluvy
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z.;
x) návrh dodatku zmluvy pred jeho podpisom a uzavretý dodatok k zmluve medzi prijímateľom
a úspešným uchádzačom.
3.

V kapitole 8.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Dokumentácia k verejnému obstarávaniu sa text):

„a) oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia
vo vestníkoch, resp. na internete alebo v tlači.“
nahrádza nasledujúcim znením:
„a) oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent spolu s notifikačnou emailovou správou od ÚVO
o prijatí oznámenia o vyhlásení VO (resp. výzvy na predloženie ponuky) na zverejnenie.
V prípade zákazky podľa §9, ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní je dokladom o začatí VO
napr.:
i. kópia vytlačených emailových správ odoslaných potenciálnym uchádzačom;
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ii. v prípade oslovenia potenciálnych uchádzačov prostredníctvom faxu žiadateľ predkladá
potvrdenia o úspešnom odoslaní príslušných faxových správ;
iii. v prípade oslovenia potenciálnych uchádzačov prostredníctvom poštovej zásielky žiadateľ
predkladá podacie lístky preukazujúce odoslanie výzvy / výziev na predloženie ponúk;
iv. v prípade prieskumu trhu uskutočneného prostredníctvom prehliadania internetových
stránok dodávateľov resp. ich katalógov v printovej podobe je dôkazom o začatí VO
printscreen príslušných internetových stránok resp. fotokópie strán v katalógu;
v. v prípade použitia kombinácie vyššie uvedených spôsobov uskutočnenia prieskumu trhu
žiadateľ ako doklad o začatí VO predkladá kombináciu vyššie spomínaných dokladov
analogicky.“

ZMENY V PRÍLOHÁCH ŽoNFP
4. V prílohe č. 4 Výzvy – Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh sa rozširuje rozsah
údajov uvádzaných v časti „Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné
podmienky.“
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