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Predmet: Usmernenia na určenie finančných korekcií, ktoré sa majú uplatniť na výdavky
spolufinancované z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích
krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu
„Solidarita a riadenie migračných tokov“, Európskeho fondu pre utečencov na
obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu „Solidarita
a riadenie migračných tokov“, Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007
až 2013 ako súčasť všeobecného programu „Solidarita a riadenie migračných
tokov“, a Európskeho fondu pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť
všeobecného programu „Solidarita a riadenie migračných tokov“ (štyri fondy)
z dôvodu nedodržania pravidiel o verejnom obstarávaní.
Tento dokument stanovuje finančné korekcie, ktoré sa majú uplatniť na nezrovnalosti v
uplatňovaní právnych predpisov EÚ na verejné obstarávanie v prípade zmlúv
spolufinancovaných štyrmi fondmi všeobecného programu „Solidarita a riadenie migračných
tokov“ počas programového obdobia 2007-2013.
Postup:
Nariadenia uvedené v tomto dokumente platia okamžite na všetky programy
spolufinancované štyrmi fondmi všeobecného programu „Solidarita a riadenie migračných
tokov“ počas programového obdobia 2007-2013.
Keď útvary Komisie nájdu nezrovnalosti v uplatňovaní nariadení EÚ o verejnom obstarávaní
v zmluvách spolufinancovaných štyrmi fondmi, musia určiť objem uplatniteľných finančných
korekcií. Ak Komisia navrhne korekciu a členský štát nesúhlasí so samotnou korekciou podľa
článku 42(1) and (2) rozhodnutia Rady 2007/435/ES (EIF), článku 46(1) a (2) rozhodnutia
574/2007/ES Európskeho parlamentu a Rady (EBF), článku 44(1) a (2) rozhodnutia
575/2007/ES Európskeho parlamentu a Rady (RF) alebo článku 44(1) a (2) rozhodnutia
573/2007/EC (ERF III) Európskeho parlamentu a Rady, vykoná sa korekcia podľa článku 44
EIF, článku 48 EBF, článku 46 RF alebo článku 46 ERF III. Účelom týchto usmernení je
pomôcť útvarom Komisie zachovať jednotný prístup k riešeniu takýchto prípadov
nezrovnalostí.
Aj kontrolné orgány auditu členských štátov môžu v priebehu svojich kontrol odhaliť
nezrovnalosti rovnakého typu. V takom prípade sa od nich požaduje, aby uplatnili potrebné
korekcie podľa článku 42(1) a (2) EIF, článku 46(1) a (2) EBF, článku 44(1) a (2) RF alebo
článku 44(1) a (2) ERF III.
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Príslušným orgánom v členských štátoch sa odporúča uplatňovať pri náprave nezrovnalostí
odhalených ich útvarmi rovnaké kritériá a sadzby podľa článkov 15 a 17 rozhodnutia Komisie
2008/457/ES, 2008/456/ES, 2008/458/ES a 2008/22/ES (Implementačné pravidlá), článku
28(l)(a) a (b) EIF, článku 32(l)(a) a (b) EBF, článku 30(l)(a) a (b) RF a článku 30(1)(a) a (b)
ERF III a iných kontrol, ak neuplatňujú ešte prísnejšie normy.
Prípady uvedené v tabuľke v prílohe predstavujú typické, často sa vyskytujúce situácie. Iné
prípady, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, by sa mali riešiť v súlade s rovnakými zásadami.
Finančné čiastky a sadzby musia zohľadňovať príslušné právne predpisy EÚ a usmerňujúce
dokumenty o finančných korekciách, predovšetkým:
Nariadenia EÚ týkajúce sa koordinácie postupov verejného obstarávania:
92/50/EHS – verejné obstarávanie služieb,
93/36/EHS – verejné obstarávanie dodania tovaru,
93/37/EHS - verejné obstarávanie prác,
93/38/EHS – verejné obstarávanie subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom,
dopravnom a telekomunikačnom sektore,
98/4/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica 93/38/EHS o koordinácii postupov verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo
vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore,
97/52/ES z 13. októbra 1997, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 92/50/EHS, 93/36/EHS a
93/37/EHS,
92/13/EHS – správne opatrenia týkajúce sa postupov verejného obstarávania subjektov
pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore,
89/665/EHS – postupy preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác,
2004/17/EHS – verejné obstarávanie subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom,
dopravnom sektore a sektore poštových služieb,
2004/18/EHS – verejné obstarávanie prác, verejné obstarávanie dodania tovaru a verejné
obstarávanie služieb,
2005/51/ES – ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici 2004/17/ES a príloha VIII k
smernici 2004/18/ES,
smernicu Komisie 2001/78/ES z 13. septembra 2001 o používaní štandardných formulárov pri
uverejňovaní oznámení o verejnom obstarávaní,
a
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nariadenie (ES) č. 1564/2005, ktorým sa ustanovujú štandardné formuláre na zverejňovanie
oznámení v rámci postupov verejného obstarávania podľa smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES,
rozhodnutie 2005/15/ES o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku 30
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní
subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových
služieb (7.1.2005), pravidlá a zásady Zmluvy týkajúce sa predovšetkým voľného obehu
tovaru (článok 28 Zmluvy o ES), práva usadiť sa (článok 49), voľného poskytovania služieb
(článok 56), nediskriminácie a rovnosti zaobchádzania, transparentnosti, proporcionality a
vzájomného uznávania.
Podľa článku 6(2) a (3) EIF, článku 8(2) a (3) EBF, článku 8(2) a (3) RF a článku 7(2) a (3)
ERF III, činnosti financované fondmi musia byť v súlade s ustanoveniami Zmluvy, s
nástrojmi, ktoré boli v jej rámci prijaté, a s politikami a činnosťami EÚ, vrátane pravidiel o
zadávaní verejných zákaziek. V článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z
18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa uvádza:
„Nezrovnalosť1 je akékoľvek porušenie ustanovenia práva Spoločenstva vyplývajúce z
konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo
poškodenie všeobecného rozpočtu Spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, buď
zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene
Spoločenstiev alebo neoprávnenou výdajovou položkou.“
Články 42(2) EIF, 46(2) EBF, 44(2) RF a 44(2) a ERF ΙΠ ustanovujú, že „členský štát vykoná
finančné korekcie, ktoré sú žiaduce v spojitosti s jednotlivými alebo systematickými
nezrovnalosťami. Tieto korekcie vykonané členským štátom spočívajú v zrušení celého
príspevku spoločenstva alebo jeho časti.“ Podľa článku 44 EIF, článku 48 EBF, článku 46 RF
alebo článku 46 ERF ΙΠ, ak členský štát nevykoná potrebné úpravy financovania, Komisia
môže sama rozhodnúť o vykonaní požadovaných úprav financovania tak, že zruší celý
príspevok fondov na dotknutú pomoc alebo jeho časť.
Podľa článkov 44(2) a (3) EIF, 48(2) a (3) EBF, 46(2) a (3) RF a 46(2) a (3) ERF ΙΠ,
„2. Komisia sa pri svojich finančných korekciách bude opierať o individuálne prípady
nájdenej nezrovnalosti, a vezme do úvahy systematickú povahu danej nezrovnalosti s cieľom
určiť, či sa má uplatniť paušálna alebo extrapolovaná korekcia. Ak sa nezrovnalosť týka
vykázania výdavku, na ktorý dal orgán auditu vopred primeranú záruku podľa článku
28(3)(b)2 /32(3)(b)3 /30(3)(b)4, bude sa predpokladať, že ide o systémový problém, čo povedie
k uplatneniu paušálnej či extrapolovanej korekcii, ak členský štát do troch mesiacov nedodá
dôkaz o opaku.
3. Pri rozhodovaní sa o výške korekcie Komisia zohľadní dôležitosť danej nezrovnalosti a
rozsah a finančné dôsledky nezrovnalostí nájdených v príslušnom ročnom programe. "
Čiastky a sadzby finančných korekcií stanovené v tabuľke v prílohe sa uplatňujú v
jednotlivých prípadoch nezrovnalostí spôsobených nedodržaním predpisov o verejnom
obstarávaní. Ak sa v uplatňovaní predpisov o verejnom obstarávaní odhalia systematické
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rovnaká definícia „nezrovnalosti“ je uvedená v článku 2 Implementačných pravidiel štyroch fondov.
týka sa Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
3
týka sa Fondu pre vonkajšie hranice
4
týka sa Európskeho fondu pre návrat a Európskeho fondu pre utečencov
2
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alebo opakované nezrovnalosti, finančné korekcie na základe paušálnej sadzby alebo
extrapolácie (v zmysle článku 44(2) a (3) EIF, 48(2) a (3) EBF, 46(2) a (3) RF a 46(2) a (3)
ERF ΠΙ) sa môžu zrealizovať pre všetky operácie a/alebo programy ovplyvnené týmito
nezrovnalosťami.
Čiastky a sadzby finančných korekcií stanovené v tabuľke v prílohe sa môžu zvýšiť v prípade,
ak sa Komisii predloží protiprávna žiadosť o platbu po dátume, kedy Komisia vo svojom
odôvodnenom stanovisku v zmysle článku 258 Zmluvy výslovne informovala členský štát o
porušení predpisov o verejnom obstarávaní.
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1. ZÁKAZKY PODLIEHAJÚCE
OBSTARÁVANÍ
Č.

Nezrovnalosť

1

Nedodržanie postupov
zverejňovania

2

Nedodržanie postupov
zverejňovania

3

Zadanie zákazky bez
verejnej súťaže za
neexistencie extrémnej
naliehavosti
spôsobenej
nepredvídateľnými
udalosťami alebo za
neexistencie
nepredvídaných
okolností súvisiacich
s pomocnými prácami
a službami alebo
dodávkami tovaru.

SMERNICIAM

ES

Zákazka bola zadaná bez dodržania požiadaviek
na zverejňovanie stanovených v smerniciach EÚ
o verejnom obstarávaní, s výnimkou prípadov
uvedených v nasledujúcom bode 2. Ide o
očividnú ľahostajnosť voči jednej z podmienok
spolufinancovania EÚ.
Zákazka bola zadaná bez dodržania požiadaviek
na zverejňovanie stanovených v smerniciach EÚ
o verejnom obstarávaní, ale do určitej miery bola
ohlásená tak, že hospodárske subjekty v iných
štátoch mali umožnený prístup k zákazke.
Hlavná zákazka bola zadaná v súlade so
smernicami EÚ o verejnom obstarávaní, ale po
nej nasledovala jedna alebo viac doplnkových
zákaziek (v písomnej alebo inej forme) zadaných
bez dodržania ustanovení smerníc o verejnom
obstarávaní, konkrétne tých, ktoré súvisia s
postupmi dohodnutými v rámci rokovaní bez
zverejnenia z dôvodov extrémnej naliehavosti
spôsobenej nepredvídateľnými udalosťami alebo
z dôvodov týkajúcich sa pomocných prác,
služieb a dodávok tovaru.

(Poznámka č. 2)
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Dodatočné práce alebo
služby prekračujúce limit
stanovený smernicami a
poskytnuté za
nepredvídaných okolností

Hlavná zákazka bola zadaná v súlade s
ustanoveniami smerníc EÚ, ale po nej
nasledovala jedna alebo viac doplnkových
zákaziek prekračujúcich hodnotu pôvodnej
zákazky o viac ako 50 %.

(Poznámka č. 2)

Samotné dodatočné práce nepredstavujú
samostatnú prácu v zmysle článku 1 písm. c)
smernice 93/37 alebo článku 1 ods. 2 písm. a) a
b) smernice 2004/18, ani samostatnú službu v
zmysle článku 1 písm. a) smernice 92/50 alebo
článku 1 ods. 2 písm. a) a d) smernice 2004/18.
V prípadoch, keď dodatočné práce alebo služby
prekročia limity stanovené smernicami a
predstavujú samostatnú prácu alebo službu, je
pre účely uplatňovania smerníc o verejnom
obstarávaní potrebné zobrať do úvahy úhrnnú
hodnotu všetkých dodatočných prác alebo
služieb.
Ak dodatočné práce alebo služby predstavujú
samostatnú prácu alebo službu a prekračujú
limity stanovené smernicami, uplatňuje sa vyššie
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O

VEREJNOM

Odporúčaná korekcia
(Poznámka č. 1)
100 %
hodnoty
príslušnej
zákazky

25 %
príslušnej
zákazky

hodnoty

100 % hodnoty
príslušnej
zákazky
V prípadoch, kde
celková hodnota
doplnkových
zákaziek (v písomnej
alebo inej forme)
zadaných bez
dodržania ustanovení
smerníc o verejnom
obstarávaní
neprekročí limity
stanovené v
smerniciach, ani 50 %
hodnoty pôvodnej
zákazky, úprava sa
môže znížiť na
25 %.
100 % čiastky
prekračujúcej 50 %
hodnoty pôvodnej
zákazky

uvedený bod 1.
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6

7

Neuvedenie všetkých
výberových kritérií
a kritérií pre zadanie
zákazky v dokumentoch
verejnej súťaže a v
oznámení o verejnej
súťaži
Uplatnenie nezákonných
kritérií pre zadanie
zákazky

Nezákonné výberové
kritériá a/alebo
kritériá pre zadanie
zákazky uvedené
v postupe verejnej
súťaže

8

Nedostatočné alebo
diskriminačné vymedzenie
predmetu zákazky

9

Rokovania počas
zadávacieho konania

10

Redukcia fyzického
objektu zákazky
(Poznámka č. 2)

11

Redukcia fyzického
objektu zákazky

Ak dodatočné práce alebo služby predstavujú
samostatnú prácu alebo službu, ale neprekračujú
limity stanovené smernicami, uplatňuje sa nižšie
uvedený bod 21.
Zákazka bola zadaná v súlade s pravidlami
zverejňovania stanovenými v smerniciach o
verejnom obstarávaní, ale v dokumentoch
verejnej súťaže alebo oznámení o verejnej súťaži
nie sú uvedené všetky výberové kritériá a/alebo
kritériá pre zadanie zákazky alebo nie sú
dostatočne popísané.
Zákazka bola zadaná s uplatnením nezákonných
kritérií pre zadanie zákazky (napríklad použitie
výberového kritéria pre zadanie zákazky,
nedodržanie kritérií stanovených verejným
obstarávateľom v oznámení o verejnej súťaži
alebo v dokumentoch verejnej súťaže alebo
nesprávne a/alebo diskriminačné uplatňovanie
kritérií pre zadanie zákazky).
Prípady, keď niektoré subjekty boli odradené od
predloženia
svojej
ponuky
z
dôvodu
nezákonných obmedzení uvedených v oznámení
o verejnej súťaži alebo v dokumentoch verejnej
súťaže (napríklad povinnosť už mať podnik
alebo zastúpenie v krajine alebo regióne, alebo
stanovenie technických štandardov, ktoré sú
príliš špecifické a favorizujú jeden subjekt, alebo
povinnosť mať skúsenosti v regióne, atď.)

Popis v dokumentoch verejnej súťaže alebo v
oznámení o verejnej súťaži je pre potenciálnych
uchádzačov diskriminačný alebo nedostatočný
na určenie predmetu zákazky alebo pre
verejných obstarávateľov nedostatočný na
zadanie zákazky.
Zákazka
bola
zadaná
prostredníctvom
otvoreného alebo obmedzeného konania, ale
verejní obstarávatelia rokovali s uchádzačmi
počas zadávacieho konania, s výnimkou
prípadov, keď cieľom rokovania bolo len
objasnenie alebo doplnenie obsahu ponúk alebo
špecifikácia
povinností
verejných
obstarávateľov.
Zákazka bola zadaná v súlade so smernicami o
verejnom obstarávaní, ale potom nasledovala
redukcia fyzického objektu zákazky bez
zabezpečenia primeranej redukcie hodnoty
zákazky.
(Táto úprava sa uplatňuje v prípadoch, keď sa
čiastka redukcie použije na vykonanie iných
prác).
Zákazka bola zadaná v súlade so smernicami o
verejnom obstarávaní, ale potom nasledovala
redukcia fyzického objektu zákazky bez
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25 % hodnoty
zákazky. Táto čiastka
sa môže
znížiť na 10 % alebo
na 5 % v závislosti od
závažnosti.
25 % hodnoty
zákazky. Táto čiastka
sa môže
znížiť na 10 % alebo
na 5 % v závislosti od
závažnosti.

25 % hodnoty
zákazky.
(Finančná úprava vo
výške 100 % hodnoty
zákazky sa môže
uplatniť
v najzávažnejších
prípadoch svojvoľného
úmyslu vylúčiť
určitých
potenciálnych
uchádzačov)
25% hodnoty zákazky.
Táto čiastka sa môže
znížiť na 10% alebo na
5% v závislosti od
závažnosti.
25 % hodnoty
zákazky. Táto čiastka
sa môže
znížiť na 10 % alebo
na 5 % v závislosti od
závažnosti.

Hodnota redukcie
fyzického objektu
plus
25 % hodnoty
konečného
fyzického rozsahu
25 % hodnoty
konečného
fyzického rozsahu

(Poznámka č. 2)

12

Nesprávne uplatňovanie
určitých pomocných
prvkov

zabezpečenia
zákazky.

primeranej

redukcie

hodnoty

(Táto úprava sa uplatňuje aj v prípadoch, keď sa
čiastka redukcie použije na vykonanie
neregulárnych doplnkových zákaziek).
Zákazka bola zadaná v súlade s ustanoveniami
smerníc o verejnom obstarávaní, ale bez toho,
aby boli dodržané určité pomocné prvky,
napríklad uverejnenie oznámenia o zadaní
zákazky.
Poznámka: Ak má tento typ nezrovnalosti len
formálny
charakter
bez
potenciálneho
finančného dopadu, nevykoná sa žiadna úprava.
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2 %, 5 % alebo 10 %
z hodnoty zákazky,
v závislosti od
závažnosti
nezrovnalosti a od
toho, či ide o
opakovanú
nezrovnalosť

2. ZÁKAZKY, NA KTORÉ SA ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE NEVZŤAHUJÚ
SMERNICE O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (VEREJNÉ ZÁKAZKY POD
LIMITMI UPLATŇOVANIA SMERNÍC EÚ A VEREJNÉ ZÁKAZKY NA
SLUŽBY UVEDENÉ V PRÍLOHE I B K SMERNICI 92/50/EHS, PRÍLOHE
XVI B K SMERNICI 93/38/EHS, PRÍLOHE II B K SMERNICI 2004/18/ES A
PRÍLOHE XVII B K SMERNICI 2004/17/ES
Európsky súdny dvor (ESD) vo svojej judikatúre potvrdil, že pravidlá a zásady Zmluvy o EÚ
sa uplatňujú aj na zákazky mimo pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní.
Verejní obstarávatelia z členských štátov sú povinní vždy dodržiavať pravidlá a zásady
Zmluvy o EÚ pri zadávaní verejných zákaziek patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto Zmluvy.
K týmto zásadám patrí voľný pohyb tovaru (článok 28 Zmluvy o EÚ), právo usadiť sa (článok
49), sloboda poskytovať služby (článok 56), nediskriminácia a rovnaké zaobchádzanie,
transparentnosť, proporcionalita a vzájomné uznávanie (Výkladové oznámenie Komisie č.
2006/C 179/02 o právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na zadávanie zákaziek, na
ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice o verejnom obstarávaní).
Zo zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti vyplýva
povinnosť transparentnosti, ktorá podľa judikatúry ESD „zabezpečuje pre každého
potenciálneho uchádzača adekvátny stupeň zverejnenia, umožňujúci sprístupnenie trhu
služieb konkurencii, ako aj kontrolu nestrannosti postupov.“ (Výkladové oznámenie Komisie
č. 2006/C 179/02 o právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na zadávanie zákaziek,
na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice o verejnom obstarávaní).
Nedostatočná zhoda s týmito pravidlami a zásadami predstavuje riziko pre fondy EÚ. Preto
by sa na nezrovnalosti zistené v zákazkách, ktoré úplne alebo čiastočne nevyhovujú
smerniciam EÚ, mali uplatňovať finančné korekcie. Uplatňované sadzby v závislosti od typu
nezrovnalosti sú tieto:
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Č.

Nezrovnalosť5

21

Nesúlad
s požiadavkou
adekvátneho stupňa
zverejnenia a
transparentnosti.

22

23

24

(Poznámka č. 3)
Zadanie zákazky bez
verejnej súťaže za
neexistencie
extrémnej
naliehavosti
spôsobenej
nepredvídateľnými
udalosťami alebo za
neexistencie
nepredvídaných
okolností súvisiacich
s pomocnými
prácami a službami.
(Poznámka č. 2)
Uplatnenie
nezákonných
výberových kritérií
a/alebo kritérií pre
zadanie zákazky
Porušenie zásady
rovnakého
zaobchádzania

Odporúčaná
korekcia
Zákazka bola zadaná bez adekvátneho vypísania verejnej
súťaže, pričom sa nedodržala zásada transparentnosti

25 % hodnoty
zákazky

Hlavná zákazka bola zadaná po adekvátnom vypísaní
verejnej súťaže, ale po nej nasledovala jedna alebo viac
doplnkových zákaziek (v písomnej alebo inej forme)
zadaných bez adekvátneho vypísania verejnej súťaže,
konkrétne za neexistencie príčin extrémnej naliehavosti
spôsobenej nepredvídateľnými udalosťami alebo v prípade
zákaziek na práce a služby) za neexistencie odôvodňujúcich
nepredvídaných okolností.

25 % hodnoty
zákazky
(zákaziek)
zadaných bez
adekvátnej
verejnej
súťaže

Uplatnenie nezákonných kritérií, ktoré odrádzajú určitých
potenciálnych uchádzačov z dôvodu nezákonných obmedzení
uvedených v postupe verejnej súťaže (napríklad povinnosť už
mať podnik alebo zastúpenie v krajine alebo regióne, alebo
stanovenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické
a favorizujú jeden subjekt).

10 % hodnoty
zákazky.
Táto čiastka sa
môže znížiť
o5%v
závislosti
od závažnosti.
10 % hodnoty
zákazky.
Táto čiastka sa
môže znížiť
o5%v
závislosti
od závažnosti.

Zákazky zadané v súlade s pravidlami zverejňovania, pričom
ale postup zadania zákazky porušuje zásadu rovnakého
zaobchádzania so subjektmi (napríklad ak verejní
obstarávatelia svojvoľne vybrali kandidátov, s ktorými sa má
rokovať, alebo ak uprednostnili jedného kandidáta pred
ostatnými kandidátmi pozvanými na rokovania).

Poznámka č.1. Čiastka finančnej korekcie sa vypočíta podľa čiastky oznámenej Komisii
týkajúcej sa zákazky, v súvislosti s ktorou došlo k nezrovnalosti. Percentuálny podiel vhodnej
stupnice sa uplatňuje na sumu výdavkov oznámenú Komisii pre príslušnú zákazku. Praktický
príklad: Suma výdavkov oznámená Komisii v súvislosti so zákazkou zadanou po uplatnení
nezákonných kritérií je 10 000 000 EUR. Uplatniteľná sadzba úpravy je 25 % v súlade so
stupnicou č.6. Čiastka, ktorá sa má odpočítať od výdavkov oznámených Komisii predstavuje
2 500 000 EUR. Takže spolufinancovanie EÚ sa zníži v súlade s mierou spolufinancovania
pre opatrenie, na základe ktorého bola príslušná zákazka financovaná.
Poznámka č.2. Pri uplatňovaní týchto usmernení pre finančné korekcie z dôvodu nesúladu s
predpismi týkajúcimi sa verejného obstarávania je možné na zmeny zákazky po jej zadaní
uplatniť určitý obmedzený stupeň flexibility za podmienky, že: 1) verejný obstarávateľ
nezmenil všeobecný postup vyzývania k účasti na verejnej súťaži alebo zadávacie podmienky
zmenou základného prvku zadanej zákazky, 2) ak boli zmeny uvedené vo vyzvaní k účasti na
verejnej súťaži alebo v zadávacích podmienkach, nemali by mať podstatný vplyv na prijaté
5

Toto nemá vplyv na článok 11 implementačných pravidiel, najmä na zákazky nízkej hodnoty.
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ponuky. Základné prvky zadávania zákaziek sa týkajú hlavne hodnoty zákazky, charakteru
prác, doby ukončenia prác, platobných podmienok a použitých materiálov. Vždy sa musí
uskutočniť analýza jednotlivých prípadov.
Poznámka č. 3. Pojem „adekvátny stupeň zverejnenia“ sa musí vykladať podľa výkladového
oznámenia Komisie č. 2006/C 179/02 o právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na
zadávanie zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice o verejnom
obstarávaní, predovšetkým:
a) Zo zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie vyplýva povinnosť
transparentnosti, ktorá pre každého potenciálneho uchádzača zabezpečuje adekvátny stupeň
zverejnenia, umožňujúci sprístupnenie zákazky konkurencii. Povinnosť transparentnosti
vyžaduje, aby mal podnik nachádzajúci sa na území iného členského štátu prístup k
zodpovedajúcim informáciám týkajúcim sa zákazky predtým, než bude zadaná, a to tak,
aby tento podnik mohol dať najavo záujem o získanie tejto zákazky.
b) V jednotlivých prípadoch, kde vzhľadom na osobitné okolnosti, ako je napríklad veľmi
nepatrný hospodársky význam, by zadávanie zákazky nebolo pre hospodárske subjekty v
iných členských štátoch zaujímavé, sa majú účinky na základné slobody pokladať za príliš
náhodné a príliš nepriame, aby bolo uplatňovanie noriem odvodených z primárnych právnych
predpisov EÚ oprávnené, a preto neexistuje žiadny dôvod na uplatnenie finančných korekcií.
Povinnosťou jednotlivých verejných obstarávateľov je rozhodnúť, či by plánované zadanie
zákazky mohlo byť pre hospodárske subjekty so sídlom v iných členských štátoch prípadne
zaujímavé. Podľa názoru Komisie musí byť toto rozhodnutie založené na vyhodnotení
konkrétnych okolností príslušného prípadu, ako je napríklad predmet zákazky, jej odhadovaná
hodnota, osobitosti príslušného odvetvia (veľkosť a štruktúra trhu, obchodné zvyklosti, a
pod.) a zemepisná poloha miesta realizácie zákazky.
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