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Usmernenie je určené pre prijímateľov národných a dopytovo-orientovaných projektov OPV
a rieši problematiku hospodárnosti a efektívnosti nájmu vo vzťahu ku kúpe, t.j. či je
nájom výhodnejší ako kúpa (výhodnosť nájmu oproti kúpe). Usmernenie sa vzťahuje na
žiadosti o platbu obsahujúce výdavky na nájom predkladané na RO a SORO po vydaní tohto
usmernenia.
Nájom je možné považovať za oprávnený výdavok len za podmienky, že predmet nájmu je
využívaný pre účely projektu a je nevyhnutný pre realizáciu aktivít projektu.
Pri využívaní nájmu je potrebné, aby výdavok
• spĺňal kritéria primeranosti, t.j. zodpovedal obvyklým cenám v danom mieste a čase
a zodpovedá potrebám projektu;
• spĺňal podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pre rešpektovaní cieľov
projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu),
účinnosti (vykonávanie aktivít projektu v primeranom pomere zdrojov k výsledkom
projektu) a účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na
ne);
Prijímateľ musí preukázať, že nájom je najhospodárnejšou metódou k získaniu
zariadenia/vybavenia, t.j. musí byť finančne najvýhodnejším riešením pre projekt. V
prípade, ak prijímateľ nepreukáže najhospodárnejšiu možnosť v súvislosti s implementáciou
projektu, bude daný výdavok v celom rozsahu posúdený ako neoprávnený.
V prípade, ak predmet nájmu nie je využívaný iba pre účely projektu, prijímateľ je povinný
predložiť spôsob výpočtu relevantnej časti oprávnených výdavkov v závislosti od využívania
predmetu nájmu.
V prípade, ak sa prijímateľ rozhodne využiť nájom zariadenia a vybavenia v rámci projektu,
musí predložiť porovnávaciu analýzu, na základe ktorej preukáže, že nájom je
výhodnejší ako kúpa.
Súčasťou porovnávacej analýzy sú najmä tieto skutočnosti:
• zdokladovaná kúpna cena predmetu nájmu
• nevyhnutné vedľajšie náklady spojené s predmetom nájmu (napr. prepravné náklady;
personálne výdavky obslužného personálu, cestovné výdavky obslužného personálu,
pravidelné servisné prehliadky; montáž a demontáž, výdavky na správnu
a prevádzkovú réžiu; spotrebný tovar spojený s predmetom nájmu, skladovacie
náklady, poistné náklady); rozsah a cena vedľajších nákladov spojených s predmetom
nájmu sú konečné a v prípade akceptácie nájmu zo strany RO ich nebude možné
zvyšovať.
• zhodnotenie, či je nájom výhodnejší ako kúpa
Podmienky definované vo verejnom obstarávaní by mali zohľadňovať porovnávaciu analýzu
a následne by v zmluve s víťazom verejného obstarávania malo byť presne deklarované, čo je
súčasťou ceny nájmu. Zároveň upozorňujeme, že podmienky vo verejnom obstarávaní nesmú
byť nastavené diskriminačne (t.j. je potrebné vyhnúť sa napr. umelému spájaniu viacerých
predmetov zákaziek do jednej zákazky nerozdelenej na časti).
Usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke MŠVVaŠ SR.

