
Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Názov výdavku Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena bez DPH [EUR] Cena celkom bez DPH [EUR]
Cena celkom 

s DPH [EUR]

Cena celkom bez DPH 

[EUR] bez čistého príjmu

Zberové vozidlo s rotačným 

lisovaním 4x2
023 Dopravné prostriedky

ks
1.00 216,366.67 216,366.67 259,640.00 216,366.62

Hákový nosič kontajnerov 4x4 023 Dopravné prostriedky
ks

1.00 110,933.33 110,933.33 133,120.00 110,933.31

327,300.00 392,760.00 327,299.93

Zberné nádoby 240l BRO
022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí
ks

1,400.00 27.99 39,181.33 47,017.60 39,181.32

Hákový kontajner 10m3
022 Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí ks
6.00 2,466.67 14,800.00 17,760.00 14,800.00

53,981.33 64,777.60 53,981.32

381,281.33 457,537.60 381,281.25

381,281.33 457,537.60 381,281.25

Príloha č. 4  Zmluvy o poskytnutí NFP

VEPOS, spol. s r.o.

Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble

SPOLU výdavky

S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)

Spolu skupina výdavkov 023 Dopravné prostriedky

Spolu skupina výdavkov 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

Podrobný rozpočet projektu

Hlavná aktivita projektu - Triedený zber komunálnych odpadov 



GAP

0.999999782 38299.99

375299.9181



bez DPH s DPH

1.

218,400.00 262,080.00 28.6.2016-30.6.2016 emailom

2.

216,000.00 259,200.00 28.6.2016-30.6.2016 emailom

3.
214,700.00 257,640.00 28.6.2016-30.6.2016 emailom

216,366.67 259,640.00

Vo  Vrabľoch dňa 3.10 . 2016

 - V prípade, ak žiadateľ vykonal viacej prieskumov trhu (t.j. výšku viacerých výdavkov stanovil prieskumom trhu), vyplní a predloží záznam z vyhodnotenia prieskumu 

trhu samostatne pre každý vykonaný prieskum trhu. Za týmto účelom žiadateľ v tomto hárku nakopíruje pod seba, očísluje (od 1 po n) a vyplní potrebný počet 

formulárov záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu. Všetky vyplnené záznamy z vyhodnotenia prieskumu trhu je žiadateľ povinný predložiť písomne aj editovateľnou 

elektronickou formou (nie sken) prostredníctvom ITMS2014+.

Upozornenia: 

 - Žiadateľ uvádza výšku výdavku, ktorá zodpovedá priemeru cien stanoveného na základe predložených ponúk, pričom sa zohľadňuje oprávnenosť financovania 

výdavku predstavujúceho DPH v rámci projektu. To znamená, že ak žiadateľ nemá nárok na odpočet DPH, uvádza výšku výdavku stanovenú na základe priemeru cien 

s DPH. Ak žiadateľ má nárok na odpočet DPH, uvádza ako výsledok prieskumu trhu výšku výdavku stanovenú na základe výpočtu priemeru z cien bez DPH. Ak 

dodávateľ nie je platca DPH uvádza sa v poli "cena bez DPH" a v poli "cena s DPH" rovnaká suma.

 - V prípade, ak žiadateľ uvedie v rozpočte projektu výšku výdavku, ktorú stanovil na základe prieskumu trhu a táto výška výdavku prekročí sumu priemernej ceny 

stanovenej na základe preložených ponúk v zmysle vyhodnotenia prieskumu trhu, RO pre OP KŽP zníži príslušný nadhodnotený výdavok na úroveň priemernej ceny 

vypočítanej na základe hodnoty predložených cenových ponúk uvádzaných v tomto zázname z vyhodnotenia prieskumu trhu. RO je oprávnený upraviť výšku výdavku 

aj na základe ním vykonaného prieskumu trhu.

 -  Žiadateľ nepredkladá k záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu ako súčasť ŽoNFP podpornú dokumentáciu, ktorej závery sú zohľadnené v tejto časti prílohy. 

Žiadateľ je povinný uchovávať dokumentáciu k vykonanému prieskumu trhu u seba a v prípade požiadavky RO pre OP KŽP je povinný kedykoľvek v priebehu 

schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu predložiť kompletnú dokumentáciu k prieskumu trhu. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte 

projektu sumu, ktorá nie je podložená dokumentáciou zo skutočne vykonaného prieskumu trhu, RO pre OP KŽP je v závislosti od identifikovaných nedostatkov 

oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v 

súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP. Z dôvodu overiteľnosti vykonaného prieskumu trhu musí byť spôsob jeho vykonania v podobe, ktorá 

umožňuje uchovanie dôkazov o jeho vykonaní, t.j. telefonický prieskum, resp. ústne overenie cien na mieste u dodávateľa nie je akceptovateľný spôsob vykonania 

prieskumu trhu.

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Bluetech s.r.o., Žižkova 596

Pacov

395 01 Pacov

Komunálna technika s.r.o., Murgašova 2

949 12 Nitra
Redox s.r.o., A. S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

Priemerná výška

Vyhodnotenie ponúk

Výška výdavku stanovená 

na základe prieskumu trhu
216,366.67

Poznámka

Názov výdavku Zberové vozidlo s rotačným lisovaním

Stručný popis výdavku Konfigurácia náprav 4 x 2,  Motor štvortaktný dieselový, Výkon motora min. 175 kW

+ nadstavba+ výbava zariadenia. Bližšia špecifikácia je uvedená v žiadosti o NFP a v podkladoch pre VO.

Prehľad ponúkaných cien

Ponuka 

číslo
Dodávateľ (obchodné meno a sídlo)

Cena Dátum vykonania 

prieskumu
Spôsob vykonania 

Príloha ŽoNFP č. 10 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu č. 1

Názov žiadateľa: VEPOS - Vráble, s.r.o.

Názov projektu: Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble



bez DPH s DPH

1.

110,500.00 132,600.00 28.6.2016-30.6.2016 emailom

2.

109,500.00 131,400.00 28.6.2016-30.6.2016 emailom

3.
112,800.00 135,360.00 28.6.2016-30.6.2016 emailom

110,933.33 133,120.00

Vo  Vrabľoch dňa 3.10 . 2016

 - V prípade, ak žiadateľ uvedie v rozpočte projektu výšku výdavku, ktorú stanovil na základe prieskumu trhu a táto výška výdavku prekročí sumu priemernej ceny 

stanovenej na základe preložených ponúk v zmysle vyhodnotenia prieskumu trhu, RO pre OP KŽP zníži príslušný nadhodnotený výdavok na úroveň priemernej ceny 

vypočítanej na základe hodnoty predložených cenových ponúk uvádzaných v tomto zázname z vyhodnotenia prieskumu trhu. RO je oprávnený upraviť výšku výdavku 

aj na základe ním vykonaného prieskumu trhu.

 -  Žiadateľ nepredkladá k záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu ako súčasť ŽoNFP podpornú dokumentáciu, ktorej závery sú zohľadnené v tejto časti prílohy. 

Žiadateľ je povinný uchovávať dokumentáciu k vykonanému prieskumu trhu u seba a v prípade požiadavky RO pre OP KŽP je povinný kedykoľvek v priebehu 

schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu predložiť kompletnú dokumentáciu k prieskumu trhu. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte 

projektu sumu, ktorá nie je podložená dokumentáciou zo skutočne vykonaného prieskumu trhu, RO pre OP KŽP je v závislosti od identifikovaných nedostatkov 

oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v 

súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP. Z dôvodu overiteľnosti vykonaného prieskumu trhu musí byť spôsob jeho vykonania v podobe, ktorá 

umožňuje uchovanie dôkazov o jeho vykonaní, t.j. telefonický prieskum, resp. ústne overenie cien na mieste u dodávateľa nie je akceptovateľný spôsob vykonania 

prieskumu trhu.

 - V prípade, ak žiadateľ vykonal viacej prieskumov trhu (t.j. výšku viacerých výdavkov stanovil prieskumom trhu), vyplní a predloží záznam z vyhodnotenia prieskumu 

trhu samostatne pre každý vykonaný prieskum trhu. Za týmto účelom žiadateľ v tomto hárku nakopíruje pod seba, očísluje (od 1 po n) a vyplní potrebný počet 

formulárov záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu. Všetky vyplnené záznamy z vyhodnotenia prieskumu trhu je žiadateľ povinný predložiť písomne aj editovateľnou 

elektronickou formou (nie sken) prostredníctvom ITMS2014+.

 - Žiadateľ uvádza výšku výdavku, ktorá zodpovedá priemeru cien stanoveného na základe predložených ponúk, pričom sa zohľadňuje oprávnenosť financovania 

výdavku predstavujúceho DPH v rámci projektu. To znamená, že ak žiadateľ nemá nárok na odpočet DPH, uvádza výšku výdavku stanovenú na základe priemeru cien 

s DPH. Ak žiadateľ má nárok na odpočet DPH, uvádza ako výsledok prieskumu trhu výšku výdavku stanovenú na základe výpočtu priemeru z cien bez DPH. Ak 

dodávateľ nie je platca DPH uvádza sa v poli "cena bez DPH" a v poli "cena s DPH" rovnaká suma.

Bluetech s.r.o., Žižkova 596

Pacov

395 01 Pacov

Komunálna technika s.r.o., Murgašova 2

949 12 Nitra
Redox s.r.o., A. S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

Priemerná výška

Poznámka

Vyhodnotenie ponúk

Výška výdavku stanovená 

na základe prieskumu trhu
110,933.33

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Upozornenia: 

Názov výdavku Hákový nosič kontajnerov

Stručný popis výdavku

 Konfigurácia náprav 4x4,  automobil, ktorý je prispôsobený na dostavbu nadstavby ramenový nakladač , 

celková hmotnosť vozidla: 17 900-18 100 kg

+ hák.  Bližšia špecifikácia je uvedená v žiadosti o NFP a v podkladoch pre VO.

Prehľad ponúkaných cien

Ponuka 

číslo
Dodávateľ (obchodné meno a sídlo)

Cena Dátum vykonania 

prieskumu
Spôsob vykonania 

Príloha ŽoNFP č. 10 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu č. 2

Názov žiadateľa: VEPOS - Vráble, s.r.o.

Názov projektu: Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble



bez DPH s DPH

1.

39,900.00 47,880.00 28.6.2016-30.6.2016 emailom

2.

39,424.00 47,308.80 28.6.2016-30.6.2016 emailom

3.
38,220.00 45,864.00 28.6.2016-30.6.2016 emailom

39,181.33 47,017.60

Vo  Vrabľoch dňa 3.10 . 2016

 - V prípade, ak žiadateľ uvedie v rozpočte projektu výšku výdavku, ktorú stanovil na základe prieskumu trhu a táto výška výdavku prekročí sumu priemernej ceny 

stanovenej na základe preložených ponúk v zmysle vyhodnotenia prieskumu trhu, RO pre OP KŽP zníži príslušný nadhodnotený výdavok na úroveň priemernej ceny 

vypočítanej na základe hodnoty predložených cenových ponúk uvádzaných v tomto zázname z vyhodnotenia prieskumu trhu. RO je oprávnený upraviť výšku výdavku aj 

na základe ním vykonaného prieskumu trhu.

 -  Žiadateľ nepredkladá k záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu ako súčasť ŽoNFP podpornú dokumentáciu, ktorej závery sú zohľadnené v tejto časti prílohy. Žiadateľ 

je povinný uchovávať dokumentáciu k vykonanému prieskumu trhu u seba a v prípade požiadavky RO pre OP KŽP je povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho 

procesu alebo implementácie projektu predložiť kompletnú dokumentáciu k prieskumu trhu. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, 

ktorá nie je podložená dokumentáciou zo skutočne vykonaného prieskumu trhu, RO pre OP KŽP je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku 

zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami 

upravenými v zmluve o poskytnutí NFP. Z dôvodu overiteľnosti vykonaného prieskumu trhu musí byť spôsob jeho vykonania v podobe, ktorá umožňuje uchovanie 

dôkazov o jeho vykonaní, t.j. telefonický prieskum, resp. ústne overenie cien na mieste u dodávateľa nie je akceptovateľný spôsob vykonania prieskumu trhu.

 - V prípade, ak žiadateľ vykonal viacej prieskumov trhu (t.j. výšku viacerých výdavkov stanovil prieskumom trhu), vyplní a predloží záznam z vyhodnotenia prieskumu 

trhu samostatne pre každý vykonaný prieskum trhu. Za týmto účelom žiadateľ v tomto hárku nakopíruje pod seba, očísluje (od 1 po n) a vyplní potrebný počet formulárov 

záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu. Všetky vyplnené záznamy z vyhodnotenia prieskumu trhu je žiadateľ povinný predložiť písomne aj editovateľnou elektronickou 

formou (nie sken) prostredníctvom ITMS2014+.

 - Žiadateľ uvádza výšku výdavku, ktorá zodpovedá priemeru cien stanoveného na základe predložených ponúk, pričom sa zohľadňuje oprávnenosť financovania výdavku 

predstavujúceho DPH v rámci projektu. To znamená, že ak žiadateľ nemá nárok na odpočet DPH, uvádza výšku výdavku stanovenú na základe priemeru cien s DPH. Ak 

žiadateľ má nárok na odpočet DPH, uvádza ako výsledok prieskumu trhu výšku výdavku stanovenú na základe výpočtu priemeru z cien bez DPH. Ak dodávateľ nie je 

platca DPH uvádza sa v poli "cena bez DPH" a v poli "cena s DPH" rovnaká suma.

Bluetech s.r.o., Žižkova 596

Pacov

395 01 Pacov

Komunálna technika s.r.o., Murgašova 2

949 12 Nitra

Redox s.r.o., A. S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

Priemerná výška

Poznámka

Vyhodnotenie ponúk

Výška výdavku stanovená 

na základe prieskumu trhu
39,181.33

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Upozornenia: 

Názov výdavku Zberné nádoby 240l BRO

Stručný popis výdavku

Nové, nádoba s objemom min. 240 l hnedá, na oboch bokoch vetracie otvory, ktoré umožňujú prístup 

vzduchu, odvetranie veka nádoby, pomocou vymedzovacích gumových tlmičov medzi vekom a prednou 

stranou nádoby vzniká vetracia medzera, gumové tlmiče znižujú hlučnosť pri zavretí veka nádoby

Prehľad ponúkaných cien

Ponuka 

číslo
Dodávateľ (obchodné meno a sídlo)

Cena Dátum vykonania 

prieskumu
Spôsob vykonania 

Príloha ŽoNFP č. 10 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu č. 3

Názov žiadateľa: VEPOS - Vráble, s.r.o.

Názov projektu: Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble



bez DPH s DPH

1.

13,800.00 16,560.00 28.6.2016-30.6.2016 emailom

2.

14,400.00 17,280.00 28.6.2016-30.6.2016 emailom

3.
16,200.00 19,440.00 28.6.2016-30.6.2016 emailom

14,800.00 17,760.00

Vo  Vrabľoch dňa 3.10 . 2016

 - V prípade, ak žiadateľ uvedie v rozpočte projektu výšku výdavku, ktorú stanovil na základe prieskumu trhu a táto výška výdavku prekročí sumu priemernej ceny 

stanovenej na základe preložených ponúk v zmysle vyhodnotenia prieskumu trhu, RO pre OP KŽP zníži príslušný nadhodnotený výdavok na úroveň priemernej ceny 

vypočítanej na základe hodnoty predložených cenových ponúk uvádzaných v tomto zázname z vyhodnotenia prieskumu trhu. RO je oprávnený upraviť výšku výdavku aj 

na základe ním vykonaného prieskumu trhu.

 -  Žiadateľ nepredkladá k záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu ako súčasť ŽoNFP podpornú dokumentáciu, ktorej závery sú zohľadnené v tejto časti prílohy. 

Žiadateľ je povinný uchovávať dokumentáciu k vykonanému prieskumu trhu u seba a v prípade požiadavky RO pre OP KŽP je povinný kedykoľvek v priebehu 

schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu predložiť kompletnú dokumentáciu k prieskumu trhu. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte 

projektu sumu, ktorá nie je podložená dokumentáciou zo skutočne vykonaného prieskumu trhu, RO pre OP KŽP je v závislosti od identifikovaných nedostatkov 

oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v 

súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP. Z dôvodu overiteľnosti vykonaného prieskumu trhu musí byť spôsob jeho vykonania v podobe, ktorá 

umožňuje uchovanie dôkazov o jeho vykonaní, t.j. telefonický prieskum, resp. ústne overenie cien na mieste u dodávateľa nie je akceptovateľný spôsob vykonania 

prieskumu trhu.

 - V prípade, ak žiadateľ vykonal viacej prieskumov trhu (t.j. výšku viacerých výdavkov stanovil prieskumom trhu), vyplní a predloží záznam z vyhodnotenia prieskumu 

trhu samostatne pre každý vykonaný prieskum trhu. Za týmto účelom žiadateľ v tomto hárku nakopíruje pod seba, očísluje (od 1 po n) a vyplní potrebný počet 

formulárov záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu. Všetky vyplnené záznamy z vyhodnotenia prieskumu trhu je žiadateľ povinný predložiť písomne aj editovateľnou 

elektronickou formou (nie sken) prostredníctvom ITMS2014+.

 - Žiadateľ uvádza výšku výdavku, ktorá zodpovedá priemeru cien stanoveného na základe predložených ponúk, pričom sa zohľadňuje oprávnenosť financovania 

výdavku predstavujúceho DPH v rámci projektu. To znamená, že ak žiadateľ nemá nárok na odpočet DPH, uvádza výšku výdavku stanovenú na základe priemeru cien s 

DPH. Ak žiadateľ má nárok na odpočet DPH, uvádza ako výsledok prieskumu trhu výšku výdavku stanovenú na základe výpočtu priemeru z cien bez DPH. Ak 

dodávateľ nie je platca DPH uvádza sa v poli "cena bez DPH" a v poli "cena s DPH" rovnaká suma.

Bluetech s.r.o., Žižkova 596

Pacov

395 01 Pacov

Komunálna technika s.r.o., Murgašova 2

949 12 Nitra
Redox s.r.o., A. S. Jegorova 2

984 01 Lučenec

Priemerná výška

Poznámka

Vyhodnotenie ponúk

Výška výdavku stanovená 

na základe prieskumu trhu
14,800.00

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Upozornenia: 

Názov výdavku Hákový kontajner

Stručný popis výdavkuNové celozvárané kontajnery,  kontajner má hákový systém na nakladanie pre výšku háku 1330-1570mm,  plášť kontajnera, dvere a čelo sú z plechu hrúbky min. 3mm, podlaha a spodné oblúky kontajnera sú z plechu  hrúbky min. 4mm

Prehľad ponúkaných cien

Ponuka 

číslo
Dodávateľ (obchodné meno a sídlo)

Cena Dátum vykonania 

prieskumu
Spôsob vykonania 

Príloha ŽoNFP č. 10 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu č. 4

Názov žiadateľa: VEPOS - Vráble, s.r.o.

Názov projektu: Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble



Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Príspevok projektu k špecifickému cieľu OP KŽP - princíp Value for Money

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu (t/rok)

"Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov " 

VEPOS - Vráble, s.r.o.

Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble

RO pre OP KŽP posudzuje v procese odborného hodnotenia ŽoNFP (hodnotiace kritérium 1.2) príspevok projektu k špecifickému cieľu 1.1.1 OP 

KŽP na základe princípu Value for Money. Uvedené znamená, že RO pre OP KŽP posudzuje kvantifikovanú mieru príspevku projektu k 

špecifickému cieľu 1.1.1 OP KŽP vyjadrenú na základe princípu Value for Money ako pomer celkových oprávnených výdavkov na hlavné aktivity 

projektu v sume vyjadrenej bez DPH a deklarovanej cieľovej hodnoty príslušného ukazovateľa projektu vzťahujúceho sa na špecifický cieľ 1.1.1 

Výpočet hodnoty Value for Money  
Hodnota "Value for Money" sa stanovuje samostatne pre každú preddefinovanú hlavnú aktivitu, ktorej realizácia je predmetom projektu. V 

prípade, ak projekt kombinuje aktivitu - Triedený zber komunálnych odpadov  a zároveň aktivitu - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu , stanoví sa jedna hodnota "Value for Money" pre obidve tieto hlavné aktivity projektu.

Hodnota "Value for Money" sa vypočíta ako pomer celkových oprávnených výdavkov na príslušnú hlavnú aktivitu projektu v sume vyjadrenej bez 

DPH a deklarovanej cieľovej hodnoty príslušného merateľného ukazovateľa projektu.

V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu (z titulu vecnej neoprávnenosti, neúčelnosti, nehospodárnosti a pod.) sa v procese 

odborného hodnotenia výška celkových oprávnených výdavkov projektu adekvátne zníži. Do výpočtu hodnoty "Value for Money" v tomto prípade 

vstupuje už odborným hodnotiteľom korigovaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu (bez DPH).

Výpočet hodnoty Value for Money pre aktivitu: Triedený zber zložiek komunálnych odpadov 

381,281.33

824.00

Celkové oprávnené výdavky na hlavné aktivity bez DPH (EUR)

Vypočítaná hodnota Value for Money (EUR/t/rok) 462.72

Výpočet hodnoty Value for Money pre aktivitu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

#REF!

Celkové oprávnené výdavky na hlavné aktivity bez DPH

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu (t/rok)

"Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov " 

Vypočítaná hodnota Value for Money (EUR/t/rok) #REF!
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0.00

#REF!

#REF!

#REF!

Výpočet hodnoty Value for Money pri kombinácii aktivít: Triedený zber zložiek komunálnych odpadov a Zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Výpočet hodnoty Value for Money pre aktivitu: Mechanicko - biologická úprava zmesových KO

#REF!

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu (t/rok)

"Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov "

Celkové oprávnené výdavky na hlavné aktivity bez DPH

Vypočítaná hodnota Value for Money (EUR/t/rok)

Vypočítaná hodnota Value for Money (EUR/t/rok)

Celkové oprávnené výdavky na hlavné aktivity bez DPH



Predmet projektu

Miera príspevku 

projektu k 

špecifickému 

cieľu

Počet bodov 

v odbornom 

hodnotení za 

kritérium 1.2

Merateľný ukazovateľ

nízka 5

stredná 10

vysoká 15

nízka 5

stredná 10

vysoká 15

nízka 5

stredná 10

vysoká 15

nízka 5

stredná 10

vysoká 15

Vo  Vrabľoch dňa 3.10 . 2016

Triedený zber zložiek komunálnych odpadov 

500 - 1 000

Limitné hodnoty

(EUR/t/rok)

viac ako  3 000

1 000 - 3 000

menej ako 1 000

Triedený zber zložiek komunálnych odpadov 

a zároveň Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu *

viac ako  3 000

1 000 - 3 000

menej ako 1 000

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Zvýšená kapacita pre triedenie 

komunálnych odpadov

Zvýšená kapacita pre 

zhodnocovanie odpadov

Zvýšená kapacita pre 

zhodnocovanie odpadov

menej ako 500

viac ako 1 000
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu

* Za účelom objektívneho posúdenia investičnej náročnosti projektov kombinujúcich aktivitu - Triedený zber zložiek komunálnych odpadov  s 

aktivitou - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu , bol stanovený koeficient v hodnote 3, ktorý vyjadruje prepočet 

investičnej náročnosti aktivity - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu  vo vzťahu k investičnej náročnosti aktivity - 

Triedený zber zložiek komunálnych odpadov .

Mechanicko - biologická úprava zmesových 

komunálnych odpadov 

viac ako 300

150 - 300

menej ako 150

Zvýšená kapacita pre triedenie / 

zhodnocovanie komunálnych 

odpadov


