UPOZORNENIE
prijímateľov NFP v rámci OPV a OPVaV na časté
pochybenia pri realizácii verejného obstarávania formou
„elektronického trhoviska“

Vzhľadom k často sa vyskytujúcemu pochybeniu zo strany prijímateľov vydáva ASFEU nasledovné
upozornenie.
V obchodných podmienkach elektronického trhoviska :
Čl. XV Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ
15.1 Pre Zmluvy týkajúce sa Zákaziek financovaných z fondov EÚ platia nasledovné osobitné
ustanovenia, ktoré majú v prípade rozporu prednosť pred odlišnými ustanoveniami týchto VZP:
15.1.1 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru,
vykonaním Diela a poskytovaním Služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom
nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a Služieb, a
to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR
a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v
znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o
nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také
zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto
povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy
odstúpiť.
15.1.2 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ,
ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva jedným z Kontraktačných postupov Trhoviska, bude
predmetom „ex ante“ administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany
príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak
výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia
akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia
platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Schválenie
Zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou
nadobudnutia účinnosti Zmluvy v súlade s bodom 4.3 týchto VZP.
15.1.3 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne
konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom
nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
Ustanovenie bodu 11.5 VZP sa nepoužije.

15.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu kontrolu príslušnej
Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry Dodávateľa vystavenej
Objednávateľom za účelom financovania Ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie
platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania
Objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať Dodávateľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo
výške 0,001% dlžnej sumy denne.
15.1.5 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej
povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Ustanovenie bodu 11.6 VZP sa
nepoužije.
15.1.6 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie
príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov
kontroly a auditu podľa bodu 15.1.1 týchto VZP, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a
kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie
platieb zo strany Objednávateľa Dodávateľovi.
15.1.7 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom
nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na
právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Zmluva vysúťažená prostredníctvom EKS je teda účinná až po schválení zákazky v rámci kontroly
príslušným kontrolným orgánom. Na túto skutočnosť je potrebné brať zreteľ pri zadávaní obdobia
plnenia zo zmluvy, nakoľko toto obdobie musí nastať až po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Keďže
lehota na vykonanie Ak VO je 21 dní odo dňa doručenia dokumentácie na kontrolu, je potrebné
s touto lehotou počítať pri určovaní obdobia plnenia. Zmluvy, v ktorých bude doba plnenia
predchádzať dobe nadobudnutia jej účinnosti, nebudú pripustené do financovania.

