Bratislava
2. 10. 2019
Číslo: 12557-6000/2019-OD
Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre verejné
obstarávanie podľa § 140 a orgán príslušný podľa § 167 ods. 2 písm. b) a § 169 ods. 1 písm. d)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vo veci námietok záujemcu XX (ďalej len „navrhovateľ“)
smerujúcich podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti podmienkam
uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky vo verejnej súťaži na
predmet nadlimitnej zákazky „Služby mobilného operátora na roky 2019 - 2023“, vyhlásenej
verejným obstarávateľom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Komenského 73, 041 81 Košice, IČO: 00397474 (ďalej len „kontrolovaný“) v Úradnom
vestníku Európskej únie dňa 22. 7. 2019 pod značkou 2019/S 139-342522 a vo Vestníku
verejného obstarávania č. 146/2019 z 23. 7. 2019 pod značkou 18618 – MSS, vydáva toto

rozhodnutie:
Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov
kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Odôvodnenie:
1. Dňa 2. 9. 2019 doručil navrhovateľ Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) námietky
v listinnej podobe smerujúce podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch
potrebných na vypracovanie ponuky.
2. Úrad konštatuje, že dňa 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Podľa § 171 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa konanie o preskúmanie úkonov
kontrolovaného na základe námietok začína dňom doručenia námietok úradu. V zmysle vyššie
uvedeného úrad konštatuje, že predmetné konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na
základe námietok začalo dňa 2. 9. 2019.
4. Podľa § 173 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je kontrolovaný povinný doručiť
úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam a kompletnú dokumentáciu podľa § 24 v
origináli do siedmich dní odo dňa doručenia námietok, ak ide o konanie o preskúmanie úkonov
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kontrolovaného na základe námietok. Úrad zároveň upozorňuje, že neprihliada na písomné
vyjadrenie k podaným námietkam a dôkazy doručené kontrolovaným po doručení kompletnej
dokumentácie.
5. Podľa § 173 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní doručením kompletnej dokumentácie v
origináli úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektronickej
podoby dokumentácie zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na
elektronickú komunikáciu v lehote podľa odseku 1. Súčasťou elektronickej podoby
dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom
elektronickom prostriedku. Kontrolovaný môže nahliadať do kompletnej dokumentácie v
origináli doručenej úradu.
6. Dňa 4. 9. 2019 kontrolovaný zriadil v prospech úradu prístup do elektronického prostriedku
použitého na elektronickú komunikáciu (eZakazky) a toho istého dňa kontrolovaný doručil
úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam a dokumentáciu k predmetnému verejnému
obstarávaniu.
7. Úrad preskúmal postup kontrolovaného v predmetnej verejnej súťaži v rozsahu namietaných
skutočností a po zhodnotení všetkých podkladov, najmä dokumentácie predloženej
kontrolovaným, vyjadrenia kontrolovaného, ako aj navrhovateľom namietaných skutočností
konštatuje nasledovné:
8. Úrad uvádza, že podaniu námietok smerujúcich podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie
ponuky, musí predchádzať v zmysle § 170 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní doručenie
žiadosti o nápravu kontrolovanému.
9. Podľa § 164 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní žiadosť o nápravu doručovaná
v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa
verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.
10. Podľa § 164 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní žiadosť o nápravu proti
podmienkam uvedeným v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania
nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo v súťaži návrhov musí byť doručená najneskôr
štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov za predpokladu,
že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam
v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.
11. Úrad uvádza, že z dokumentácie k predmetnej verejnej súťaži vyplýva, že navrhovateľ si na
základe žiadosti o účasť, resp. žiadosti o súťažné podklady zo dňa 1. 8. 2019, doručenej
kontrolovanému prostredníctvom komunikačného rozhrania systému eZakazky prevzal
súťažné podklady dňa 1. 8. 2019. Lehota na predkladanie ponúk v zmysle oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania uplynula dňa 26. 8. 2019 o 10:00 hod. V súvislosti so
spätným počítaním lehoty, úrad uvádza, že posledný deň lehoty na doručenie žiadosti o nápravu
proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky
v zmysle § 164 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní pripadol na 19. 8. 2019
(pondelok), t. j. po odpočítaní štyroch plných pracovných dní od lehoty na predkladanie ponúk.
Z dokumentácie kontrolovaného predloženej úradu je zrejmé, že navrhovateľ podal žiadosť
o nápravu až 20. 8. 2019 (utorok) prostredníctvom komunikačného rozhrania systému
eZakazky, z čoho vyplýva, že navrhovateľ nedoručil kontrolovanému v uvedenej lehote
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žiadosť o nápravu, čím si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 170 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, a tak s ohľadom na § 165 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
navrhovateľovi zaniklo právo na podanie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona o
verejnom obstarávaní.
12. Podľa § 174 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní úrad zastaví rozhodnutím konanie
o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ak žiadosť o nápravu nebola doručená
kontrolovanému v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 alebo ak doplnená žiadosť o
nápravu nebola doručená kontrolovanému v lehote podľa § 165 ods. 1, ak ide o námietky podľa
§ 170 ods. 3 písm. a) a b).
13. S ohľadom na vyššie uvedené úrad uvádza, že zastavuje konanie o preskúmanie úkonov
kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom
obstarávaní.
14. Úrad uvádza, že v dôsledku skutočnosti, že námietkam podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona o
verejnom obstarávaní nepredchádzala žiadosť o nápravu, ktorá by bola doručená
kontrolovanému v lehote podľa § 164 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, neboli
pre konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok zo strany
navrhovateľa splnené všetky zákonné predpoklady, čím pre úrad nastala neodstrániteľná
prekážka brániaca rozhodovaniu v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného v súlade s
príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
15. Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Kaucia
16. Podľa § 172 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 4 je
príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli
námietky zamietnuté. Kaucia sa vo výške 35 % z výšky kaucie podľa odsekov 2 až 4 stáva
príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zastavení
konania podľa § 174 ods. 1 písm. d). Úrad vráti navrhovateľovi kauciu alebo jej časť, ktorá sa
nestala príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
17. V súlade s predmetným ustanovením a výrokom tohto rozhodnutia, úrad vráti navrhovateľovi
zloženú kauciu do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 177 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu úradu nie je možné
podať odvolanie. Podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov v spojení s § 185 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je toto
rozhodnutie právoplatné dňom doručenia účastníkom konania a vykonateľné uplynutím lehoty
na plnenie. Podľa § 174 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie úradu
preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia úradu.
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riaditeľ odboru dohľadu
Rozhodnutie sa doručuje
1. XX - navrhovateľ
2. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81
Košice - kontrolovaný
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