Pokyny na používanie štandardného formulára 14 „Korigendum“ (F14)
Formulár F14 sa používa počas prebiehajúcich konaní na oznamovanie malých zmien v oznámeniach, ktoré už
boli uverejnené. Oznámenia o korigende sa uverejňujú do 5 dní od ich odoslania.
Na opravu oznámení uverejnených s použitím „starých“ formulárov (smernice z roku 2004) alebo „nových“
formulárov (smernice z roku 2014) sa musí používať „nový“ formulár F14 (uplatňujúci smernice z roku 2014).
1.

2.

Formulár F14 sa používa na oznamovanie malých zmien. Podotýkame, že v prípade závažných zmien by sa
oznámenie malo uverejniť znovu. Formulár F14 sa NESMIE používať na:


zmenu typu obstarávania,



zmenu typu konania,



zmenu odkazu na smernicu,



zavádzanie častí zákazky a zmenu ich počtu,



zrušenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (štandardný formulár F02).

Formulár F14 sa používa na oznamovanie zmien v oznámeniach, ktoré už boli uverejnené


Zmeny uvádzané vo formulári F14 musia odkazovať len na oznámenia, ktoré už boli uverejnené v TED.
Uveďte, prosím, referenčné číslo súvisiaceho pôvodného oznámenia uverejneného v TED.



Jasne uveďte číslo príslušného oddielu a odseku v pôvodnom oznámení, ktorý sa má zmeniť.



Text, ktorý je predmetom zmeny a ktorý je uvedený v časti „namiesto“, musí presne zodpovedať
uverejnenému textu v súvisiacom pôvodnom oznámení.
Poznámka: V prípade viac ako jednej zmeny máte pomocou tlačidla „+“ možnosť otvoriť ďalšie časti
„namiesto“.

3.

Formulár F14 sa používa na oznamovanie zmien v oznámeniach


4.

5.

Hlavná časť formulára F14 sa nesmie používať na zavádzanie zmien v súťažných podkladoch (technické
špecifikácie). V bode VII.2) „Ďalšie dodatočné informácie“ je však možné LEN informovať o zmenách v
súťažných dokumentoch.

Formulár F14 sa používa počas prebiehajúcich konaní


Formulár F14 sa už nepoužíva na informovanie o nedokončených alebo neúspešných konaniach. Na to
sa používa oznámenie o výsledku verejného obstarávania (F3, F6…), kde je možné v oddiele V.1
uviesť informácie o nepridelení pre jednotlivé časti.



Formulár F14 sa nepoužíva na informovanie o zmenách v zmluve/koncesii počas jej trvania. Na tento
účel použite formulár F20.

Oznámenia o korigende sa uverejňujú do 5 dní od odoslania.


Ak sa v korigende zavádzajú zmeny vo výzve na súťaž, uistite sa, že hospodárske subjekty majú
dostatok času na zohľadnenie akýchkoľvek zmien pred predložením ponuky a v prípade potreby
predĺžte konečný termín na predloženie ponúk.



Ak si zmeny vyžadujú predĺženie konečného termínu, vezmite do úvahy aj skutočnosť, že to môže mať
vplyv na iné konečné termíny, ktoré boli predtým oznámené.
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