1.

V dokumente sa píše o plánovanom zazmluvnení v lete 2015. S tým, že musia byť do toho času už
prístroje obstarané. A v prípade zamluvnenia musia byť prístroje do 31.12.2015 dodané
a nainštalované. Znamená to, že na vlastné náklady by sme mali začať okamžite obstarávať prístroje,
pre budúci projekt, aj keď nie je isté, že ho dostaneme?
K procesu verejného obstarávania (VO) pre potenciálnych žiadateľov o NFP platí okrem náležitostí v zmysle
úplného znenia predmetnej výzvy nasledovné:
Podpis Zmluvy o poskytnutí NFP bude podmienený úspešne ukončeným verejným obstarávaním, ktoré bude
zo strany ASFEU skontrolované v rámci ex post kontroly.
Žiadateľ je povinný predložiť pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP (vo fáze k „Žiadosti o doplnenie
náležitosti potrebných k zmluve o poskytnutí NFP“) kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu (ďalej
len „VO“) spolu s návrhom zmluvy (kúpna zmluva, rámcová dohoda...) k obstaranému majetku v zmysle
projektu. Potenciálny žiadateľ o NFP by realizoval VO na vlastné náklady.

2.

Pripravujeme projekt so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s OP Výskum
a vývoj. Na základe informácie o zámere vyhlásiť výzvu na mobilizáciu excelentných výskumných
tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK pre informačno-komunikačné technológie. Má Projekt
obsahovať len popis pre dodávku požadovanej infraštruktúry realizovanej 2015 potrebnej pre
nasledovnú vývojovo-inovačnú činnosť (ktorú nemáme popisovať v projekte detailne) realizovanú
v nasledovnom období 2016-2020 alebo má obsahovať popis na požadovanú infraštruktúru
realizovanú v roku 2015 a zároveň aj na nasledovnú etapu vývojovo-inovačnú činnosť realizovanú
2016-2020?
Žiadateľ predkladá Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na kompletný projekt, t.j. na obe etapy
jeho realizácie, aj na prvú, týkajúcu sa obstarania výskumnej infraštruktúry a na druhú etapu, týkajúcu sa
výskumných aktivít. Žiadosť o NFP s povinnými prílohami musí byť v súlade s vyhlásenou výzvou,
podmienkami oprávnenosti a Príručkou pre žiadateľa o NFP OPVaV, verzia 14.0. Rozdiel je vo financovaní
etáp, aktivity prvej etapy budú financované ešte v rámci operačného programu Výskum a vývoj a aktitivy
druhej etapy z operačného programu Výskum a inovácie.
Čo sa týka procesu verejného obstarávania, platí nasledovné:
Postup pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, na ktoré sa vzťahuje výnimka zákona o VO podľa
§ 1 odst. 2 b) upravuje Príručka pre prijímateľa OP VaV, verzia 5.0 :
II. Obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou do 5 000,00 EUR (bez DPH)
Prijímateľ/partner je povinný postupovať v súlade so ZVO platnom v čase začatia verejného obstarávania. V
prípade, ak prijímateľ obstaráva tovary, služby, práce alebo súťaže návrhov vo výške rovnej alebo menšej
ako 5 000,00 EUR, postupy uvedené mimo bodu č. I a č. II. tejto časti príručky sa na prijímateľa nevzťahujú,
ak nie je ďalej ustanovené inak46.
Oprávnenosť a opodstatnenosť použitia výnimky zo zákona o VO je plne v právomoci a zodpovednosti
verejného obstarávateľa a existenciu skutočnosti oprávňujúcu použiť danú výnimku je povinný kedykoľvek
preukázať. Pri existencii výnimky zo zákona o VO je teda verejný obstarávateľ povinný postupovať ako pri
zákazkach podľa § 9 ods. 9 ZVO tak, ako mu to vyplýva z príručky pre prijímateľa.
_______________
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3.

Nižšie uvedený postup sa aplikuje aj na zákazky, na ktoré sa ZVO nevzťahuje (§1 ods. 2 a ods. 3)

Chcel by som sa informovať ohľadne rizík, ktoré sa vynárajú v otázke OPVaV a indikovanej výzvy pre
zabezpečenie technologickej infraštruktúry. Podmienkou je, že sa na danej infraštruktúre musí
vykonávať vedecko-výskumná činnosť v období XY rokov (v rozmedzí 2016-2013). Aké sú však
sankcie, ak nejaké sú, pokiaľ sa nepodarí rozbehnúť takúto činnosť na zakúpenej infraštruktúre ihneď
v nasledujúcom polroku, roku...ale s určitým, bližšie nešpecifikovaným časovým odsunom. Hrozia v
takomto prípade finančné sankcie? Alebo aké sú ďalšie procedurálne či represívne kroky?
V zmysle výzvy na mobilizáciu excelentných výskumných tímov sa prípadné financovanie výskumno-vývojovej
aktivity bude realizovať z Operačného programu Výskum a inovácie. Žiadateľ bude mať možnosť v rámci
projektu rozhodnúť sa sám o konkrétnej dĺžke trvania výskumno-vývojových aktivít a ich načasovaní.
Podmienkou bude podpis Zmluvy o poskytnutí NFP na základe vypracovaného plánu na modernizáciu a

konsolidáciu výskumnej a vzdelávacej infraštruktúry žiadateľa na obdobie rokov 2015 – 2023, ako aj
výskumnej stratégie popisujúcej výskumné aktivity, ktoré inštitúcie plánujú realizovať za pomoci obstaranej
výskumnej infraštruktúry.
Realizácia infraštruktúrnej aktivity by mala byť ukončená do 31.12.2015 (t.j. obstarané prístroje musia byť do
tohto termínu dodané a schopné prevádzky).
V zmysle aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa NFP, OPVaV, verzia 5.0, platí, že ak prijímateľ
nenávratného finančného príspevku (NFP) potrebuje zmeniť alebo upraviť Harmonogram realizácie aktivít
projektu – časový rámec (rozpis, plán), ktorý má z časového hľadiska vymedzený začiatok a koniec realizácie
jednotlivých aktivít projektu nevyhnutných pre dosiahnutie plánovaného cieľa projektu, požiada o zmenu
Zmluvy Žiadosťou o zmenu Zmluvy (príloha č. 3 tejto príručky) Sprostredkovateľský orgán (SORO).
SORO nie je povinný navrhovanej žiadosti prijímateľa na zmenu Zmluvy vyhovieť. Zároveň platí, že prijímateľ
je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať SORO monitorovacie správy (MS).
Nesplnenie povinnosti prekladať MS projektu, ktorá vyplýva pre prijímateľa zo Zmluvy (čl. 3 VZP), je
porušením Zmluvy. SORO je oprávnený využiť niektorý zo zabezpečovacích prostriedkov upravených v
právnom poriadku SR, napr. inštitút zmluvnej pokuty ako sankcie za nedodržanie povinnosti predkladať MS
projektu v súlade s podmienkami Zmluvy.
SORO v prípade identifikácie rozporu údajov uvedených v MS projektu, ktorú predkladá prijímateľ a reálneho
pokroku (stavu) v realizácii aktivít projektu, resp. inej povinnosti prijímateľa vyplývajúcej z podmienok
definovaných v Zmluve, vyhodnotí vzniknutý stav a podľa závažnosti identifikovaného rozporu bude
postupovať v súlade so Zmluvou.
SORO na základe posúdenia MS s ohľadom na pôvodný návrh projektu môže:
vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním časového rámca realizácie projektu,
proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejším zmenám rozpočtov
aktivít;
pozastaviť preplatenie žiadosti o platbu (ŽoP) v prípade nedodržania stanovených lehôt na predkladanie MS
projektu, resp. nedodržania stanovených lehôt pri potrebe opravy údajov vo formulári predloženej MS;
požadovať vrátenie časti vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových
ukazovateľov projektu;
odstúpiť od Zmluvy.
4.

Ak žiadateľ už predložil v rámci niektorej predchádzajúcej Výzvy na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok operačného programu Výskum a vývoj originál alebo úradne overenú
kópiu zriaďovacej listiny, štatútu, stanov, stačí predložiť o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie (príloha
č. 4/13 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok - vzorový formulár č. 3.04)? V prípade, ak bol
medzičasom uzavretý v poradí ďalší dodatok k štatútu, ktorý nebol dokladovaný v rámci
predchádzajúcej výzvy, nakoľko ešte nebol uzatvorený, je možné v rámci prílohy č. 4/13 k žiadosti
o nenávratný finančný príspevok predložiť čestné vyhlásenie a posledný uzavretý dodatok alebo je
potrebné predložiť úplnú kompletnú dokumentáciu o organizácii?
V súlade s prílohou č. 3 k výzvam vyhlásených pod kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01SORO Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP, v rámci povinnej prílohy č. 4/13 k žiadosti o NFP predkladá
žiadateľ originál alebo úradne overené kópie zriaďovacích dokumentov, pričom má doručiť všetky relevantné
dokumenty v závislosti od právnej formy žiadateľa.
V prípade, že uvedené dokumenty žiadateľ už predložil v rámci niektorej predchádzajúcej výzvy operačného
programu Výskum a vývoj, predloží o tejto skutočnosti Čestné vyhlásenie (príloha č. 4/13 k žiadosti
o nenávratný finančný príspevok - vzorový formulár č. 3.04). Ak sa však obsah, resp. údaje v dokumentoch
o organizácii predložených v minulosti ku dňu podania aktuálnej žiadosti o NFP zmenili, je potrebné predložiť
kompletnú aktuálnu dokumentáciu, t.j. je potrebné opätovne predložiť celú dokumentáciu so všetkými
aktuálnymi dodatkami.

5.

Aký je postup pri výpočte finančnej analýzy?
Postup popisuje príloha „FA postup výpočtu k opatreniu 1.1“ a príloha „Modelový príklad vypracovania FA
prírastkovou metódou k opatreniu 1.1“. Výpočet oprávnených výdavkov metódou finančnej analýzy je funkčný
a možno ho použiť pri zostavovaní žiadosti o NFP.
Finančná analýza – postup výpočtu
Modelový príklad vypracovania FA prírastkovou metódou

6.

V prípade, že sme neziskovka spĺňajúca podmienku oprávnenosti a v stanovách máme: Podpora
výskumných a vývojových aktivít cielených na rozvoj životného prostredia.

V rámci výzvy však by sme mali záujem robiť výskum v oblasti IT technológií. Výskum a vývoj
máme v stanovách, no zameranie projektu by bolo na výskum v inej oblasti.
Je naše združenie teda oprávnené?

teda

V zmysle aktuálnych výziev OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO s názvom Mobilizácia
excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK oprávnený žiadateľ môže predložiť v
rámci tejto výzvy viacero žiadostí o NFP, avšak v takomto prípade musí byť každá z podaných žiadostí o NFP
zameraná na inú výskumno-vývojovú oblasť a inú výskumno-vývojovú infraštruktúru a realizácia
výskumno-vývojových aktivít musí byť zabezpečovaná rôznymi vedeckými kolektívmi. Zameranie v predmete
činnosti Vašej organizácie nemá vplyv na zameranie projektu, avšak zdôrazňujeme, že žiadateľ je
zodpovedný za zabezpečovanie výskumu v oblasti, ktorú si zvolí, ako aj za výstupy a plnenie cieľov a aktivít
projektu.
7.

Chcem sa spýtať, či ma ukončené obstarávanie nejakú platnosť. Ide mi o to, že obstaráme teraz
nejaké prístroje. Nedostaneme projekt, verejné obstarávanie je ukončené, platné, v tejto chvíli. Bude
napr. ďalšia výzva v roku 2016. Museli by sme tieto prístroje z tohoročného obstarania znova obstarať,
alebo platí toto obstaranie? Alebo iný variant, obstaráme teraz tieto prístroje, ale dostaneme z projektu
menej peňazí, môžeme zazmluvniť iba časť a druhú časť obstaraných prístrojov dať napr. do projektu
v ďalších rokoch?
V zmysle aktuálnych výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO s názvom Mobilizácia
excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK musí byť realizácia infraštruktúrnej
aktivity ukončená do 31.12.2015 (t.j. obstarané prístroje, zariadenia, laboratórne vybavenie – príslušenstvo a
pod. musia byť do tohto termínu dodané a schopné prevádzky).
Výskumné aktivity a prípadná ďalšia modernizácia výskumnej infraštruktúry budú v rokoch 2016 - 2023
realizované v súlade s dokumentom „Plán modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumná
stratégia na roky 2016 - 2023„ , t.j. financovaná bude len taká infraštruktúra, ktorá bude slúžiť na výskum a
vývoj výhradne v oblastiach špecializácie RIS3 SK, pričom musí byť jasne identifikovaná väzba medzi
oblasťami špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít a oblasťami hospodárskej
špecializácie.
Čo sa týka verejného obstarávania, podľa § 45 zákona o VO :
§ 45
Uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk.
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi.
Lehota viazanosti ponúk môže byť predĺžená vyjadrením vôle oboch strán, zákon neustanovuje maximálnu
možnú lehotu predĺženia viazanosti ponúk.
Ak je v zámere verejného obstarávateľa uzavrieť zmluvu, resp. jej časť iba v prípade schválenia projektu, je
potrebné uvedenú skutočnosť uviesť do súťažných podkladov, aby bola známa všetkým uchádzačom. Nie je
možné dodatočne upustiť od podpisu zmluvy alebo jej časti, nakoľko by šlo o diskrimináciu uchádzačov, ktorí
sa do súťaže nemohli zapojiť, nakoľko nespĺňali pôvodné podmienky účasti.

8.

Prosím Vás o informáciu, či sú neziskovky vylúčené z podávania projektu výzvy: 1.1 Obnova a
budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, s názvom „Mobilizácia excelentných
výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“, kód OPVaV-2015/1.1/03-SORO (OPVaV2015/3.1/01-SORO).
Pre výzvy OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO, subjekt je oprávneným žiadateľom alebo
partnerom, ak patrí medzi mimovládne organizácie v zmysle úplného znenia výziev a bol zriadený na základe
jedného zo zákonov uvedeného v poznámke 7 pod čiarou (str. 5):
Mimovládne organizácie7 výskumu a vývoja mimo schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1. 1. 2014,
ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2014 uvedené v predmete činnosti kľúčové slová/výrazy v zmysle:
podpora/realizácia výskumu alebo výskumu a vývoja, podpora/realizácia vedeckého bádania, podpora
vedeckej spolupráce s vysokými školami/univerzitami/výskumnými inštitúciami, prípadne iný predmet činnosti,
ktorého význam bude v súlade s týmito kľúčovými výrazmi. V prípade, že je žiadateľom mimovládna
organizácia výskumu a vývoja, táto ku dňu podpisu zmluvy o NFP musí byť držiteľom osvedčenia o
spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle § 26a zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov.
_________________________________________________
Pozn. 7
Organizácie zriadené na základe jedného z uvedených zákonov: Zákon č. 8/2010 Z.z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v
znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho

zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.207/1996 Z.z., Zákon č. 62/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov, § 20f-20j o záujmových združeniach právnických osôb.
Okrem vyššie uvedených podmienok je potrebné splniť aj všetky ostatné podmienky oprávnenosti
a podmienky predmetnej výzvy.
9.

V rámci systému finančného riadenia je v platnosti Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013 a v rámci tohto dokumentu je časť
2.2.1. Odporúčané hraničné termíny, na základe ktorých je možné predložiť Žiadosť o platbu
systémom predfinancovania prijímateľom maximálne do 30.09.2016 pripravujú sa v rámci tejto výzvy
nejaké posuny tohto termínu, alebo zostáva tento termín v platnosti aj pre Výzvu OPVaV-2015/1.1/03SORO (OPVaV-2015/3.1/01-SORO)?
Čo sa týka ukončenia projektov, platí pre dopytovo-orientované projekty operačného programu Výskum
a vývoj nasledovné:
Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“)
oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od účinnosti zmluvy do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie
aktivít projektu. Prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia
oprávneného obdobia pre výdavky. V prípade, ak to zmluvné podmienky umožňujú, môže prijímateľ predložiť
záverečnú žiadosť o platbu najneskôr do 31. 01. 2016.
Avšak, na základe Usmernenia k ukončovaniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre
programové obdobie 2007-2013, verzia 1.0 platí nasledovné :
2 Informačné a finančné toky k ukončeniu pomoci pre operačné programy, ktoré sú realizované v rámci
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013
2.1 Základné podmienky pre finančné ukončenie pomoci v programovom období 2007 – 2013
2.1.1 Oprávnenosť výdavkov
V súlade s čl. 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je obdobie pre oprávnenosť výdavkov vrátane výdavkov
na veľké projekty stanovené v rozhodnutí o poskytnutí príspevku z fondu. V podmienkach Slovenskej
republiky bolo obdobie oprávnenosti ohraničené od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2015.
Akékoľvek výdavky realizované pred alebo po uvedenom období nemožno považovať za oprávnené a
nemožno si ich nárokovať na uplatnenie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
V súlade s čl. 78, ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 107 (1) Zmluvy o fungovaní EÚ (bývalý čl. 87
Zmluvy o ES) je možné výdavky prijímateľov akceptovať ako oprávnené maximálne do obdobia 31. 12. 2015.

10. Môže byť v rámci prebiehajúcej výzvy jeden subjekt zapojený nasledovne? V rámci jedného projektu v
pozícii žiadateľa a v rámci iného projektu v pozícii partnera.
V oboch prípadoch by sa jednalo o rovnakú oblasť špecializácie RIS3 SK – biotechnológie a
biomedicína.
V rámci každého projektu by sa obstarala iná výskumno-vývojová infraštruktúra.
V zmysle aktuálnej výzvy OPVaV-2015/1.1/03-SORO s názvom Mobilizácia excelentných výskumných tímov v
oblastiach špecializácie RIS3 SK nie je zapojenie jedného subjektu v pozícii oprávneného žiadateľa
o nenávratný finančný príspevok (NFP) alebo partnera limitované. Pre túto výzvu môže byť žiadateľom o NFP
v jednom projekte a partnerom v projekte inom, v prípade, ak splňa všetky ostatné podmienky oprávnenosti.
11. Bude v rámci podanej žiadosti o NFP akceptovateľné, ak sa výdavky projektu v rámci rozpočtu
projektu budú týkať len žiadateľa?
Výdavky partnera by boli nulové.
Partner by zastrešoval kľúčové vedecké osobnosti pre projekt, partnerstvá, komplementárnu
infraštruktúru na úrovni jestvujúcich výskumných laboratórií a samozrejme následne participáciu na
výskumných aktivitách.
Výdavky v rámci projektu pre predmetnú výzvu môže znášať len žiadateľ o NFP, nie je nevyhnutné, aby
partner participoval aj na finančnom plnení.
12. Oprávneným žiadateľom okrem iných môžu byť aj mimovládne organizácie výskumu a vývoja mimo
schém štátnej pomoci zriadené najneskôr k 1. 1. 2014, ktoré majú najneskôr k 1. 1. 2014 uvedené v
predmete činnosti kľúčové slová/výrazy v zmysle: podpora/realizácia výskumu alebo výskumu a
vývoja, podpora/realizácia vedeckého bádania, podpora vedeckej spolupráce s vysokými
školami/univerzitami/výskumnými inštitúciami, prípadne iný predmet činnosti, ktorého význam bude v
súlade s týmito kľúčovými výrazmi.
Bola by oprávneným žiadateľom v rámci výzvy aj nadácia, ktorá má zapísané nasledovné činnosti a
ktorej účelom je podporovať:
- rozvoj vedy a vzdelávania, najmä v oblasti školstva, zdravotníctva a verejného zdravia, telovýchovy,
kultúrneho a prírodného dedičstva, prírodných, kultúrnych a duchovných hodnôt, životného

prostredia,
- rozvoj telovýchovy, športovej, umeleckej a inej záujmovej činnosti detí, mládeže a dospelých,
- ochrana zdravia,
- osveta a podpora v oblasti zdravého životného štýlu, prevencie a liečby civilizačných chorôb,
sprístupňovanie nových liečebných metód, aplikácia nových liečebných technológií,
- rozvoj a ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva, zachovanie prírodných, kultúrnych a
duchovných hodnôt, najmä ochrana, obnova a prezentácia pamiatkového fondu, predovšetkým
národných kultúrnych pamiatok v regióne Vysoké Tatry,
- ochrana a tvorba životného prostredia, najmä znižovanie straty biodiverzity a zachovanie
prirodzených biotopov, predovšetkým v národných parkoch TANAP a NAPANT, odstránenie
ekologických záťaží životného prostredia, podpora obnoviteľných zdrojov energie,
- realizácia humanitárnych aktivít, programov a projektov, ktoré sledujú všeobecne prospešné ciele,
najmä so zameraním na podporu projektov, programov a aktivít sociálneho charakteru.
Vami popisovaná nadácia má v predmete činnosti uvedené aktivity, ktoré nekorelujú s kľúčovými
slovami/výrazmi, ktoré určuje výzva a preto nespĺňa podmienky oprávnenosti žiadateľa o NFP v zmysle
predmetnej výzvy.
13. V samotnej výzve je definované: „Vzhľadom na to, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, ASFEU
odporúča žiadateľom, aby v súťažných podkladoch pre VO uviedli nasledovný text: „Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu
verejného obstarávania zo strany ASFEU.“
V prípade, ak bude mať žiadateľ o NFP už vo fáze predloženia ŽoNFP uzavretú zmluvu s víťazným
uchádzačom, predloží kompletnú dokumentáciu k VO spolu s podpísanou zmluvou (kúpna zmluva,
rámcová dohoda...) už pri predložení ŽoNFP. V prípade, ak žiadateľ využije danú možnosť, berie na
seba riziko, že predmetné VO nemusí byť zo strany ASFEU akceptované.“
V nadväznosti na vyššie uvedené by sme sa radi informovali, akým spôsobom by malo byť
zadefinované, že k uzatvoreniu zmluvy s výhercom VO dôjde až v prípade akceptovania procesu VO zo
strany ASFEU.
V zmysle predmetnej výzvy, žiadateľ, ktorý vykoná verejné obstarávanie pred uzavretím zmluvy o NFP, je pri
obstarávaní tovarov, služieb alebo stavebných prác povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Odporúčanie ASFEU pre žiadateľom o NFP, aby v súťažných podkladoch pre VO uviedli nasledovný text:
„Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania procesu
verejného obstarávania zo strany ASFEU“ definujeme nasledovným spôsobom:
Verejný obstarávateľ má právo v návrhu zmluvy, uvedenej v súťažných podkladoch uviesť výhradu, že si
vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s víťazným uchádzačom až po kladnom vyjadrení ASFEU. V prípade
zamietavého stanoviska ASFEU si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu.
14. V príručke žiadateľa je napísané, že k žiadosti sa prikladá dokumentácia k prieskumu trhu (Príručka
verzia 15, strana 116). Prieskum trhu je vykonaný na základe vzorového formulára, ktorý je súčasťou
prílohy k žiadosti. Problém je ale ten, že v rámci výzvy som si stiahol všetky prílohy k žiadosti a
formulár k prieskumu trhu tam nie je k dispozícii a ani nie je uvedený v zozname ako povinná príloha.
Priamo vo výzve je uvedené nasledovné na strane 12:
Žiadateľ je povinný uviesť do komentára jednotlivých položiek rozpočtu projektu ŽoNFP: „Cena bola
stanovená na základe predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)“, v prípade, že nebol ukončený proces
VO, ani podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom.
V prípade nášho projektu pred odovzdaním žiadosti ešte nebude ukončený proces VO ani podpísaná
zmluva s víťazným uchádzačom. Ak to dobre chápem, znamená to, že pri odovzdaní žiadosti stačí iba
v prílohe „Rozpočet projektu“ napísať: Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu?
Dokumentácia o prieskume trhu sa neskôr dokladuje? Je k dispozícii nejaký formulár na prieskum
trhu k tejto výzve?
V zmysle predmetnej výzvy, žiadateľ, ktorý vykoná verejné obstarávanie pred uzavretím zmluvy o NFP, je pri
obstarávaní tovarov, služieb alebo stavebných prác povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Pre vypracovanie žiadosti o NFP je rozhodujúce, čo je definované v predmetnej výzve. Príručka pre žiadateľa
o NFP je iba všeobecným pomocným podkladom pre vypracovanie projektu, preto ako žiadateľ o NFP
predkladáte len prílohy, ktoré sú uvedené pri samotnej výzve.

Ak nebudete mať v okamihu podania žiadosti o NFP hotové VO, ceny do rozpočtu stanovujete na základe
predpokladanej hodnoty zákazky (sumy stanovené vo vyhlásenom VO).
15. V príručke žiadateľa je na strane 119 uvedené, že k žiadosti treba priložiť aj čestné vyhlásenia o počte
študentov doktorandského štúdia a kópiu dokumentu, ktorým sa priznáva právo podieľať sa na
doktorandskom študijnom programe. Dokumenty sú relevantné v prípade SAV za ústavy. Tieto čestné
vyhlásenia ale nie sú uvedené v zozname povinných príloh k tejto konkrétnej výzve a ani formuláre k
týmto vyhláseniam nemám k dispozícii ako prílohy k žiadosti. Znamená to, že tieto čestné vyhlásenia
ako prílohy k žiadosti nemusíme zasielať aj napriek tomu, že vypracúvame projekt pre ústav SAV?
Čo sa týka študentov doktorandského štúdia:
pre túto výzvu a samotnú implementáciu projektu ani nie je možné stanoviť doktorandov, pretože ide len
o nákup infraštruktúry a nie samotný výskum, to bude predmetom až od 01.01.2016., čo už bude de facto
druhá etapa a druhý projekt.

