Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný
program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
vydáva

Usmernenie č. 4
k
Výzve č. OPII-2018/7/1 - DOP
na predkladanie Žiadostí o NFP so zameraním na podporu „Wifi pre teba“
Operačný program

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Prioritná os

7, Informačná spoločnosť

Investičná priorita

2a) Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie
vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií
a sietí pre digitálne hospodárstvo

Špecifický cieľ

7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Schéma štátnej pomoci

Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach
(schéma pomoci de minimis) (DM – 14/2018)

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

POSKYTOVATEĽ
Názov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „SO OPII“) konajúci v zastúpení
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho
orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „RO
OPII“).

Adresa

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
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Cieľ usmernenia č. 4 a právny základ
Cieľom usmernenia č. 4 k Výzve č. OPII-2018/7/1-DOP (ďalej len „Výzva“) je úprava prílohy č. 9 Výzvy z dôvodu jej
optimalizácie a usmernenie žiadateľov / prijímateľov vo veci predkladania dokumentácie na Ministerstvo dopravy
a výstavby SR v súvislosti s administratívnou kontrolou verejného obstarávania ex post (ďalej len „AK VO“).
Právnym základom pre zmenu Výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o príspevku z EŠIF“).
Usmernením č. 4 SO OPII v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení Výzvu spôsobom,
ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dokumenty dotknuté zmenou
Touto zmenou sa menia nasledovné dokumenty:
1. Príloha č. 9 Výzvy – Test splnenia technických parametrov (TSTP) v rámci "Wifi pre Teba".

Zdôvodnenie zmien
Úprava prílohy č. 9 Výzvy:
V prílohe č. 9 Výzvy sa doplnil nový stĺpec „C“ ,v rámci ktorého žiadateľ / prijímateľ uvedie odkaz na relevantnú časť
technických listov, resp. iného relevantného zdroja zodpovedajúceho konkrétnemu parametru, za účelom ich
porovnania s technickými parametrami požadovanými Výzvou. Poskytovateľ nemení podmienku „Podmienka
oprávnenosti z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu“ pri predložení žiadosti o NFP. Za účelom plynulejšieho
procesu overovania splnenia podmienok technických parametrov v rámci ex post AK VO aktualizuje spôsob ich
overenia rozšírením prílohy č. 9 Výzvy a pridaním povinných príloh k dodávateľskej zmluve.
Pozn. Uvedená zmena sa vzťahuje na všetky žiadosti o NFP predložené po zverejnení tohto
usmernenia a prijímateľov pred zaslaním dokumentácie k ex post kontrole na Ministerstvo dopravy
a výstavby SR.

Doplňujúca informácia k súťažným podkladom
Za účelom jednoznačného posúdenia splnenia technických parametrov požadovaných Výzvou s technickými
listami dodávanými žiadateľmi počas AK VO, SO OPII usmerňuje žiadateľov nasledovne:
Vzorová výzva na predkladanie ponúk (Iný dokument č. 6 Výzvy) má iba odporúčací charakter, pričom žiadatelia sú
oprávnení tento dokument upraviť v zmysle komentárov, ktoré sú v ňom uvedené.
Žiadatelia/prijímatelia sú povinní uvádzať ako súčasťou zmluvy o dielo nasledujúce prílohy:
1) Test splnenia technických parametrov (TSTP) v rámci "Wifi pre Teba“ rozšírený o konkrétne časti
technických listov zodpovedajúcich relevantnému parametru,
2) Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity, ktorý tvorí prílohu č. 1 Príručky
pre prijímateľa - dopytovo – orientované projekty Wifi pre teba (zverejnená na
http://informatizacia.sk/prirucky/22107s) a predkladá sa pri žiadosti o platbu,

3) Technické listy dodávaných aktívnych prvkov.
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Záverečné ustanovenia
Dokumenty dotknuté zmenou sú zverejnené spolu s Usmernením č. 4 na webovom sídle
http://informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s a https://www.itms2014.sk/. Ostatné dokumenty
zverejnené v rámci predmetnej Výzvy zostávajú nezmenené v znení predchádzajúcich usmernení k Výzve.
Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 26.02.2019.
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