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       Bratislava                         6. 12. 2016 

       Číslo:               11704-7000/2016-OK/5 

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre verejné obstarávanie 

podľa § 140 a orgán príslušný podľa § 147 písm. c), § 167 ods. 2 písm. b), § 169 ods. 3 písm. b), 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného  

po uzavretí zmluvy na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky  

na predmet zákazky „Výmena okien, vchodových dverí a dlažby“, ktorá bola vyhlásená 

verejným obstarávateľom Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – fakultná 

nemocnica, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok (ďalej len „kontrolovaný“), zverejnená 

dňa 17. 6. 2016 o 13:37 hod. na webovej stránke www.eks.sk pod identifikačným číslom 

Z201615504, vydáva toto 

 

 

r o z h o d n u t i e : 

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

uvádza, že kontrolovaný svojím postupom porušil: 

1. § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to princíp nediskriminácie hospodárskych 

subjektov tým, že technickú špecifikáciu predmetu zákazky na obstarávané stavebné práce 

neopísal nestranne, nakoľko technická špecifikácia predmetu zákazky obsahovala konkrétny 

výrobný typ profilových systémov okien a konštrukčných vchodových dverí, bez umožnenia 

predloženia ekvivalentu, pričom toto porušenie mohlo mať vplyv na výsledok verejného 

obstarávania. 

   

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

1. Dňa 17. 6. 2016 bol Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) doručený                                    

podnet na preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zadávaní podlimitnej zákazky  

na uskutočnenie stavebných prác s využitím elektronického trhoviska postupom podľa § 110 

zákona o verejnom obstarávaní od XY ako osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky, 

obsahom ktorého je podnet na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po 

uzavretí zmluvy na predmet zákazky „Výmena okien, vchodových dverí a dlažby“, vyhlásenej 

kontrolovaným dňa 17. 6. 2016 o 13:37 hod. na webovej stránke www.eks.sk pod identifikačným 

číslom Z201615504. 

 

2. Podľa § 169 ods. 3 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“) 

konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo 

rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov, po zadaní zákazky na základe rámcovej dohody, 

 

http://www.eks.sk/
http://www.eks.sk/
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po ukončení postupu inovatívneho partnerstva (ďalej len „konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy“) sa začína 

a) z vlastného podnetu úradu, 

b) na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky alebo 

c) na základe podnetu orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, 

ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie. 

 

3. Podľa § 170 ods. 8 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní námietky nie je možné podať  

pri podlimitných zákazkách, pri ktorých verejný obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 postupovala 

podľa § 109 až 111. 

 

4. Podľa § 171 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 sa začína dňom doručenia 

oznámenia o začatí konania kontrolovanému. Predmetné oznámenie bolo kontrolovanému 

doručené dňa 17. 10. 2016 listom „Oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy“ č. 11704-7000/2016-OK/3 z 11. 10. 2016. Úrad zároveň 

požiadal kontrolovaného o predloženej kompletnej dokumentácie z predmetného verejného 

obstarávania v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

 

5. Účelom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy je preskúmanie 

postupu kontrolovaného pri zadávaní zákazky a posúdenie objektívneho stavu veci 

z dokumentácie predloženej kontrolovaným a jeho súladu so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Postup zadávania predmetnej zákazky je v štádiu po uzavretí zmluvy.  

 

6. Úrad podľa § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní rozhodne v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu. 

 

7. Kontrolovaný dňa 24. 10. 2016 doručil úradu listom č. UVN-2016-173-UVO 2 „Zaslanie 

dokumentácie“ z 20. 10. 2016 požadovanú kompletnú dokumentáciu.  

 

8. Podľa § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní úrad pred vydaním rozhodnutia podľa § 175 

v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 

vyzve kontrolovaného, aby sa v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo  

dňa doručenia výzvy, písomne vyjadril ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní  

o preskúmanie úkonov kontrolovaného; na vyjadrenie doručené po uplynutí tejto lehoty úrad 

neprihliada. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania výzvy podľa prvej vety do doručenia 

vyjadrenia kontrolovaného alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr. 

 

9. Úrad podľa § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní vyzval kontrolovaného listom  

č. 11704-7000/2016-OK/4 z 11. 11. 2016 na vyjadrenie sa ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil 

v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy v lehote do 5 pracovných 

dní odo dňa doručenia tohto listu. 

 

10. Kontrolovaný doručil úradu dňa 23. 11. 2016 list „Vyjadrenie kontrolovaného“  

č. UVN-2016-173-UVO2 z 21. 11. 2016 (ďalej len „vyjadrenie“). 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-175
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-169.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-169.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-169.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-175.odsek-5
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Po preskúmaní predloženej dokumentácie úrad zistil nasledovné: 

 

11. Kontrolovaný je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 

obstarávaní. Na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky, týkajúceho sa zákazky                          

na uskutočnenie stavebných prác, kontrolovaný použil postup zadávania podlimitnej zákazky  

s využitím elektronického trhoviska podľa § 110 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. 

 

12. Kontrolovaný postupoval podľa Obchodných podmienok elektronického trhoviska  

(ďalej len „OPET“) verzia 3.0 účinná odo dňa 18. 4. 2016.  

 

13. Kontrolovaný určil predpokladanú hodnotu zákazky v hodnote 130 000,00 EUR bez DPH                            

na základe uskutočneného prieskumu trhu a predloženej ponuky zo dňa 10. 9. 2015. V závislosti 

od typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky ide o podlimitnú zákazku  

na uskutočnenie stavebných prác. 

 

14. Kontrolovaný vyhlásil postup zadávania podlimitnej zákazky s využitím elektronického 

trhoviska podľa § 110 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Výmena 

okien, vchodových dverí a dlažby“, ktorá bola zverejnená dňa 17. 6. 2016 o 13:37 hod. na webovej 

stránke www.eks.sk pod identifikačným číslom Z201615504. 

 

15. V bode 1.2 „Funkčná špecifikácia predmetu“ časť I. Opisného formulára a v časti II. „Funkčná 

špecifikácia predmetu“ Objednávkového formulára je uvedené, cit.: „Zníženie tepelných strát  

na budove“. 

 

16. V bode 1.1 „Všeobecná špecifikácia predmetu“ časť I. Opisného formulára  

a v časti I. „Všeobecná špecifikácia predmetu“ Objednávkového formulára je uvedené, cit.: 

„Stavebná práca; Služba“ s nasledovným CPV zatriedením: 45421100-5 – Montáž dverí a okien 

a súvisiacich súčastí; 60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu). 

 

17. V bode 1.3 „Technická špecifikácia predmetu“ časť I. Opisného formulára  

a v časti III. „Technická špecifikácia predmetu“ Objednávkového formulára kontrolovaný 

uviedol nasledovné: 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Jednotka Minimum Maximum 
Presná 

hodnota 
 

okno rozmer v ráme 5550x1750 

mm položka č.1 
ks   17  

okno rozmer v ráme 3078x1775 

mm položka č.1a 
ks   17  

okno rozmer v ráme 

5550x2070mm položka č.2 
ks   7  

http://www.eks.sk/
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Názov Jednotka Minimum Maximum 
Presná 

hodnota 
 

okno rozmer v ráme 

3078x2070mm položka č.2a 
ks   7  

okno rozmer v ráme 

1400x1120mm položka č.3 
ks   1  

okno rozmer v ráme 

5580x2070mm položka č.4 
ks   1  

okno rozmer v ráme 

1150x2070mm položka č.4a 
ks   1  

okno rozmer v ráme 

5580x1775mm položka č.5 
ks   5  

okno rozmer v ráme 

1150x1775mm položka č.6 
ks   5  

okno rozmer v ráme 

5980x1775mm položka č.7 
ks   10  

okno rozmer v ráme 

600x1775mm položka č.7a 
ks   6  

okno rozmer v ráme 

5980x2070mm položka č.8 
ks   4  

okno rozmer v ráme 

600x2070mm položka č.8a 
ks   2  

okno rozmer v ráme 

2100x600mm položka č.9 
ks   2  

okno rozmer v ráme 

5400x600mm položka č.10 
ks   4  

okno rozmer v ráme 

5580x2070mm položka č.11 
ks   1  

okno rozmer v ráme 

1250x2070mm položka č.11a 
ks   1  

okno rozmer v ráme 

1770x2360mm položka č.12 
ks   8  
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Názov Jednotka Minimum Maximum 
Presná 

hodnota 
 

okno rozmer v ráme 

3620x1180mm položka č.13 
ks   1  

okno rozmer v ráme 

3620x3430mm položka č.14 
ks   1  

okno rozmer v ráme 

3620x2830mm položka č.15 
ks   2  

okno rozmer v ráme 

3620x2840mm položka č.16 
ks   1  

okno rozmer v ráme 

1150x1120mm položka č.17 
ks   10  

Vchodové dvere Hliníkové 

pozri pozície 1,2,3 
ks   2  

Výmena vchodovej dlažby za 

novú v A kvalite 
m2  32  

 

 

 

Názov Hodnota / charakteristika  

Profilový systém okien Prestige MD (76mm)  

Farba rámov a krídiel okien Biela  

Konštrukcia vchodových dverí Systém ALUPROF S.A.(MB-60:MB-60E)  

Demontáž starých okien, dverí a 

dlažby 

Likvidácia vybúraného materiálu v súlade so 

zákonom. 
 

 

  

18. V bode 4.1 „Miesto plnenie zmluvy“ časť V. „Zmluvné podmienky“ Objednávkového formulára 

je uvedený Trenčiansky kraj, Slovenská republika. 

 

19. V bode 4.2 „Čas/lehota plnenia zmluvy“ časť V. „Zmluvné podmienky“ Objednávkového 

formulára je uvedená lehota 18. 7. 2016, 13:32 hod..  

 

20. V bode 4.6 „Druh financovania“ časť V. „Zmluvné podmienky“ Objednávkového formulára  

je uvedené, že predmet zákazky nie je financovaný zo zdrojov EÚ. 

 

21. V časti VI. „Kritériá ponuky“ Objednávkového formulára je ako kritérium určujúce poradie 

dodávateľov uvedená celková cena predmetu zákazky, pričom ako hodnotiace kritérium  

je uvedená cena bez DPH s váhou 100. 
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22. V časti VII. „Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk“ Objednávkového formulára je lehota  

na predkladanie ponúk stanovená na deň 30. 6. 2016 o 13:34 hod.. 

 

23. Z dokumentu „Detail zákazky“ vyplýva, že bolo notifikovaných 1018 dodávateľov, pričom 

ponuku predložilo 118 dodávateľov. 

 

24. Z Protokolu o priebehu zadávania zákazky vyplýva, že v predmetnom zadávaní zákazky súťažilo 

11 dodávateľov. 

 

25. Z Prílohy č. 4A: Záznam o systémových udalostiach zákazky elektronického trhoviska vyplýva, 

že vstupná ponuka bola predložená 17. 6. 2016 o 13:49 hod. v hodnote 108 333,00 Eur bez DPH, 

pričom najvýhodnejšia ponuka bola predložená 30. 6. 2016 o 13:33 hod. v hodnote  

67 252,00 Eur bez DPH uchádzačom YZ. 

 

26. Výsledkom zadávania predmetnej zákazky bola Zmluva o dielo č. Z201615504_Z  

z 30. 6. 2016 uzavretá o 13:37:01 hod. podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“) medzi kontrolovaným 

a uchádzačom YZ, v ktorej bola lehota plnenia stanovená na deň 18. 7. 2016 o 13:32 hod.  

so zmluvnou cenou 67 252,00 Eur bez DPH. 

 

Výzva úradu na vyjadrenie sa ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmaní 

úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy  

 

27. Úrad podľa § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní vyzval kontrolovaného listom  

č. 11704-7000/2016-OK/4 z 11. 11. 2016, aby sa vyjadril k technickej špecifikácie predmetu 

zákazky uvedeného v Opisnom formulári a v Objednávkovom formulári, v ktorej kontrolovaný 

pri podrobnej charakteristike Profilového systému okien a konštrukcii vchodových dverí uviedol 

konkrétny typ výrobného systému Prestige MD (76mm) a konkrétny typ konštrukcie 

vchodových dverí, a to Systém ALUPROF S.A. (MB-60:MB-60E) bez pripustenia ekvivalentu 

v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto listu. Tento list mu bol doručený  

dňa 15. 11. 2016. 

 

28. Opis predmetu zákazky odkazujúci na konkrétneho výrobcu bez pripustenia predloženia 

ekvivalentu odporuje § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, najmä princípu nediskriminácie 

hospodárskych subjektov tým, že takáto technická špecifikácia predmetu zákazky  

na obstarávané stavebné práce nie je opisom nestranným, čím kontrolovaný znemožnil 

potenciálnym záujemcom, ktorí ponúkajú porovnateľné tovary ako je predmet zákazky zúčastniť 

sa daného zadávania zákazky. 

29. Kontrolovaný v lehote stanovenej úradom doručil úradu dňa 23. 11. 2016 list „Vyjadrenie 

kontrolovaného“ č. UVN-2016-173-UVO2 z 21. 11. 2016 (ďalej len „vyjadrenie“). 

 

Vyjadrenie kontrolovaného ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy 

 

30. Kontrolovaný vo svojom vyjadrení uvádza nasledovné, cit.: „Opisný formulár OF-90405,  

bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie od firmy ZX. Po zadaní OF v EKS 

formulár ešte prešiel kontrolou zamestnancami EKS a následne bol daný na 48 hodín  
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do karantény. Bola to naša prvá zákazka na práce cez EKS, preto sme očakávali, že pracovníci 

EKS nás, ako po inokedy pri tovaroch alebo službách upozornia na nezrovnalosti alebo možné 

nedostatky. Tak isto počas karantény nikto z možných záujemcov nepodal rozpor, preto sme 

predpokladali, že opisný formulár je v poriadku a vyhovuje všetkým možným záujemcom.  

V prípade požiadavky na iné systémy by sme dali možnosť ponúknuť aj iné systémy, ktoré by 

boli ekvivalentné. Do systému EKS sa prihlásilo 11 uchádzačov. Nikdy predtým ani potom sme 

taký veľký počet uchádzačov nezaznamenali. Možno by ich počet bol vyšší, ak by sme dali tú 

možnosť dodať okná a dvere aj s inými systémami. V žiadnom prípade sme nechceli konať  

v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Právny rámec 

 

31. Podľa § 110 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nemusí použiť postup 

podľa § 109, v takom prípade  

a) zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v časti, zodpovedajúcej klasifikácii 

tovaru, stavebných prác alebo služieb; verejný obstarávateľ môže primerane použiť ustanovenia 

§ 42 a 44,  

b) registrovaní uchádzači a záujemcovia predkladajú ponuky prostredníctvom elektronického 

trhoviska.  

 

32. Podľa § 111 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 109 

a 110 postupuje podľa prvej časti, ak nie je v § 109 až 111 ustanovené inak, pričom postupuje 

tak, aby náklady vynaložené na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

 

33. Podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia 

dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, 

princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 

 

34. Podľa § 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní príprava a zadávanie zákaziek, koncesií  

a súťaže návrhov sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto 

zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodneným 

určitých hospodárskych subjektov. 

 

35. Podľa písm. o) Čl. I „Vymedzenie základných pojmov“ OPET je Objednávateľ akákoľvek 

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom podľa § 7 ZVO, osobou 

podľa § 8 ZVO alebo inou osobou, ktorá používa EKS.  

36. Podľa písm. q) Čl. I „Vymedzenie základných pojmov“ OPET sú Objednávkové atribúty údaje, 

ktoré dopĺňa Objednávateľ do Objednávkového formuláru, obsahujúce konkrétnu zmluvnú 

špecifikáciu a podmienky zadávania zákazky, najmä údaje o hodnotiacich kritériách a Lehote  

na predkladanie ponúk.  

37. Podľa písm. r) Čl. I „Vymedzenie základných pojmov“ OPET je Objednávkovým formulárom 

formulár, ktorým Objednávateľ vytvára Objednávku dopĺňaním Objednávkových atribútov  

k Predbežne akceptovanej ponuke alebo k Opisnému formuláru.  

 

38. Podľa písm. s) Čl. I „Vymedzenie základných pojmov“ OPET je Opisným formulárom  

formulár slúžiaci Používateľovi na zadanie opisu predmetu zákazky (pri Objednávateľovi) alebo 

opisu predmetu ponuky (pri Dodávateľovi) do Knižnice.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-109
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-42
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-44
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-109
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-110
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-109
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39. Podľa bodu 2 Čl. VI. „Opisný formulár“ OPET sú súčasťou Opisného formuláru:  

a) všeobecná špecifikácia predmetu zákazky,  

b) funkčná špecifikácia predmetu zákazky,  

c) technická špecifikácia predmetu zákazky a/alebo osobitné požiadavky na plnenie.  

 

40. Podľa bodu 5 Čl. VI. „Opisný formulár“ OPET je technickou špecifikáciou predmetu zákazky 

opis technických vlastností, ktoré má spĺňať predmet zákazky. Technickú špecifikáciu  

je potrebné zadať:  

a) uvedením technických vlastností s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak 

číselne vyjadriteľných jednotiek, alebo  

b) uvedením slovného opisu technických vlastností.  

 

41. Podľa bodu 8 Čl. VI. „Opisný formulár“ OPET je používateľ povinný vyplniť Opisný formulár 

úplne a presne, tak aby zadané špecifikácie vyjadrovali podrobné vymedzenie predmetu 

zákazky. Zadané špecifikácie majú zohľadňovať všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie 

Zmluvy a na vypracovanie ponuky na daný predmet zákazky. Špecifikácie musia byť opísané 

jednoznačne, úplne a nestranne.  

 

42. Podľa bodu 2 Čl. IX „Objednávkový formulár a objednávkové atribúty“ OPET objednávateľ  

pri postupe podľa § 110 ZVO (ďalej aj „Postup so vstupom z Knižnice“) vytvára Objednávku 

vytvorením Objednávkového formuláru s použitím niektorého z Opisných formulárov  

z Knižnice a jeho doplnením o Objednávkové atribúty. Doplnením objednávkových atribútov  

sa nerozumie doplnenie slov „alebo ekvivalentný“ v príslušnom gramatickom tvare.  

 

43. Podľa bodu 1 Čl. XIII „Postup so vstupom z Knižnice“ OPET objednávateľ vyhľadá v Knižnici 

Opisný formulár a zaradí ho do Objednávkového formuláru.  

 

44. Podľa bodu 2 Čl. XIII „Postup so vstupom z Knižnice“ OPET objednávateľ následne vyplní 

ďalšie časti Objednávkového formuláru postupom uvedeným v čl. IX tohto Trhového poriadku.  

 

Právne posúdenie úradom 

 

Úrad preskúmal úkony kontrolovaného v predmetnom verejnom obstarávaní po uzavretí zmluvy 

najmä z dokumentácie predloženej kontrolovaným, z vyjadrenia kontrolovaného a uvádza 

nasledovné: 

 

45. Z technickej špecifikácie predmetu zákazky uvedeného v Opisnom formulári  

a v Objednávkovom formulári je zrejmé, že kontrolovaný pri podrobnej charakteristike 

Profilového systému okien a konštrukcii vchodových dverí uviedol konkrétny typ výrobného 

systému Prestige MD (76mm) a konkrétny typ konštrukcie vchodových dverí, a to Systém 

ALUPROF S.A. (MB-60:MB-60E) bez pripustenia ekvivalentu. 

 

46. Vymedzenie predmetu zákazky je síce plne v kompetencii verejného obstarávateľa,  

a za opis, t.j. aj za technickú špecifikáciu predmetu zákazky, je plne zodpovedný verejný 

obstarávateľ, avšak verejný obstarávateľ je pri definovaní a špecifikovaní predmetu zákazky 

povinný vymedziť predmet zákazky jednoznačne, úplne a nestranne, vrátane technických 

požiadaviek a špecifikácií tak, aby neznemožnil riadny priebeh hospodárskej súťaže. Verejný 

obstarávateľ by mal opísať predmet zákazky tak, aby spĺňal všetky ním požadované parametre. 
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Zákon o verejnom obstarávaní ani OPET nešpecifikujú predmet zákazky čo do obsahu a rozsahu, 

toto je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. 

 

47. Pri opise predmetu zákazky je potrebné dbať na to, aby boli aj pri stanovení požiadaviek  

na predmet zákazky rešpektované základné princípy verejného obstarávania, a pri koncipovaní 

požiadaviek na predmet zákazky je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu.  

 

48. Verejný obstarávateľ by mal opísať predmet zákazky takým spôsobom, aby nediskriminoval 

hospodárske subjekty, ktoré sú schopné ponúknuť predmet zákazky spĺňajúci požadovaný účel 

použitia a zároveň, aby vytvoril predpoklady na účasť vo verejnom obstarávaní dostatočnému 

počtu uchádzačov, a tým umožnil v rámci postupu zadávania zákazky uskutočnenie riadnej 

a transparentnej hospodárskej súťaže. 

 

49. Kontrolovaný ako Objednávateľ mal pri postupe podľa § 110 zákona o verejnom obstarávaní  

pri vyhľadávaní Opisného formulára v Knižnici ako aj pri vypĺňaní Objednávkového formulára 

dbať na nestrannosť opisu technických požiadaviek, a to aj z pohľadu splnenia požiadaviek 

na opis predmetu zákazky stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a OPET, ako  

aj z pohľadu dodržania základných princípov verejného obstarávania. 

 

50. Technická špecifikácia v rámci opisu predmetu zákazky by mala byť stanovená predovšetkým 

z hľadiska funkčných požiadaviek na daný predmet zákazky tak, aby bolo možné predložiť 

porovnateľné ponuky zo strany čo najširšieho okruhu záujemcov/uchádzačov z dôvodu 

zabezpečenia riadnej a čestnej hospodárskej súťaže a s cieľom získania najvýhodnejšej cenovej 

ponuky. 

51. Určenie opisu predmetu zákazky, ktorý je opísaný odkazom na konkrétny výrobok  

bez pripustenia ekvivalentu je opisom diskriminačným, nakoľko znemožňuje potenciálnym 

záujemcom, ktorí ponúkajú porovnateľné tovary zúčastniť sa daného zadávania zákazky práve 

z dôvodu nepripustenia možnosti predkladania ekvivalentných výrobkov. Práve stanovenie 

požadovaných technických vlastností uvedených v opise predmetu zákazky určuje okruh 

potenciálnych záujemcov. 

52. V dôsledku diskriminačného opisu predmetu zákazky bol okruh záujemcov, ktorí mohli 

predkladať ponuky zúžený len na tie subjekty, ktoré ponúkajú na trhu konkrétny výrobok, čím 

došlo k znemožneniu riadnej hospodárskej súťaže a výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. 

 

53. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že kontrolovaný technickú špecifikáciu predmetu zákazky 

neopísal nestranne, nakoľko podrobná charakteristika profilového systému okien a konštrukcií 

vchodových dverí sú v Objednávkovom formulári kontrolovaným uvedené ako konkrétne 

produkty bez pripustenia ekvivalentu.  

 

54. Diskrimináciou nie je len zjavný rozdielny prístup k jednému uchádzačovi oproti prístupu  

k celku, ale aj prvok tzv. skrytej diskriminácie (rozsudok Súdneho dvora EÚ, vec C-234/03 

Contse SA). Za skrytú diskrimináciu pri zadávaní zákaziek treba považovať aj taký postup,  

ak verejný obstarávateľ nevymedzí predmet zákazky nestranne, teda nezabezpečí rovnaký 

prístup pre všetkých uchádzačov/záujemcov a riadnu hospodársku súťaž. 

 

55. Úrad vo väzbe na vyjadrenie kontrolovaného má za tom že za obsah Opisného formulára  

je výlučne zodpovedný Objednávateľ, t.j. kontrolovaný. Túto zodpovednosť nie je možné 
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preniesť napr. na správcu systému EKS. Úrad taktiež uvádza, že skutočnosť, že Opisný formulár 

prešiel Karanténou bez uplatnenia rozporov automaticky neznamená, že tento formulár  

je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t.j., že v dôsledku takéhoto postupu je možné 

Opisný formulár považovať za nediskriminačný. Karanténu nie je možné považovať za inštitút 

kontroly Opisných formulárov z hľadiska ich súladu so zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad 

sa dôsledne zaoberal vyjadrením kontrolovaného a dospel k záveru, že vzhľadom na to,  

že kontrolovaný nepredložil žiadny relevantný dôkaz, ktorým by kvalifikovane spochybnil,  

resp. vyvrátil porušenie zákona o verejnom obstarávaní identifikované vo výroku tohto 

rozhodnutia, úrad skutočnosti namietané kontrolovaným neakceptuje. 

 

56. Na základe vyššie uvedených skutočností má úrad za to, že kontrolovaný postupoval v rozpore 

s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, najmä princípom nediskriminácie hospodárskych 

subjektov tým, že technickú špecifikáciu predmetu zákazky na obstarávané stavebné práce 

neopísal nestranne, nakoľko technická špecifikácia predmetu zákazky obsahovala konkrétny 

výrobný typ profilových systémov okien a konštrukčných vchodových dverí, bez umožnenia 

predloženia ekvivalentu, čím kontrolovaný znemožnil potenciálnym záujemcom, ktorí ponúkajú 

porovnateľné tovary ako je predmet zákazky zúčastniť sa daného zadávania zákazky. 

 

57. Princípy verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je potrebné 

dodržiavať počas celého postupu zadávania zákazky, čo znamená, že opis predmetu zákazky 

vrátene jeho technickej špecifikácie musí umožňovať zapojiť sa do daného procesu zadávania 

zákazky čo najširšiemu počtu uchádzačov, čo predpokladá dostatočne všeobecne a nestranne 

definovaný opis predmetu zákazky.  

 

58. Na základe vyššie uvedených skutočností, má úrad za to, že stanovenie nie nestranného opisu 

predmetu zákazky kontrolovaným mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, 

nakoľko stanovenie požiadaviek na technickú špecifikáciu predmetu zákazky v rozpore 

s ustanovením § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní mohlo odradiť od účasti v predmetnom 

zadávaní zákazky potenciálnych uchádzačov/dodávateľov, ktorí ponúkajú na trhu okná 

a vchodové dvere so systémom spĺňajúcim všetky kontrolovaným požadované parametre avšak 

iného výrobného typu.  

 

59. Podľa § 175 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon 

a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, v rozhodnutí 

uvedie taxatívny výpočet ustanovení tohto zákona, ku ktorých porušeniu došlo a ktorých 

porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

 

60. Podľa § 178 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, 

v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, uviesť  

a) všetky zistené porušenia tohto zákona, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 

verejného obstarávania spolu s údajom, či zistené porušenie malo alebo mohlo mať vplyv  

na výsledok verejného obstarávania a  

b) stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť 

porušeniu tohto zákona.  

 

61. Úrad v súvislosti s ustanovením § 178 ods. 8 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uvádza, 

že kontrolovaným svojím postupom v použitom postupe zadávania zákazky postupoval 

v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to princípom nediskriminácie 
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hospodárskych subjektov tým, že technickú špecifikáciu predmetu zákazky na obstarávané 

stavebné práce neopísal nestranne, nakoľko technická špecifikácia predmetu zákazky 

obsahovala konkrétny výrobný typ profilových systémov okien a konštrukčných vchodových 

dverí, bez umožnenia predloženia ekvivalentu, pričom toto porušenie mohlo mať vplyv  

na výsledok verejného obstarávania. 

 

62. Aby kontrolovaný v budúcnosti predišiel týmto porušeniam zákona o verejnom obstarávaní, úrad 

v súvislosti s ustanovením § 178 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní odporúča 

kontrolovanému, aby pri druhovo rovnakej veci pri postupe podľa § 109 a nasl. zákona 

o verejnom obstarávaní pri vyhľadávaní Opisného formulára v Knižnici, ako aj pri vypĺňaní 

Objednávkového formulára tým, že bude dbať na nestrannosť opisu technických požiadaviek 

predmetu zákazky tak, že opis predmetu zákazky bude formulovať všeobecne, 

neodkazujúc na konkrétneho výrobcu/výrobok. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak 

nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne, pričom takýto odkaz 

musí byť v takom prípade doplnený o možnosť predloženia ekvivalentu. Kontrolovaný by 

sa mal pri obdobnom opise predmet zákazky zamerať najmä na požadované funkčné 

prvky predmetu zákazky a technické parametre a vlastnosti, ktoré majú napr. požadované 

okná/dvere spĺňať. 

 

63. Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 

 

Proti tomuto rozhodnutiu úradu môže kontrolovaný podľa § 177 ods. 1 a ods. 5 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov úradu podať odvolanie. Odvolanie musí byť doručené na Úrad pre verejné 

obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24, do 10 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  

po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. Podľa § 178 

ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov rozhodnutie úradu je právoplatné márnym uplynutím lehoty  

na podanie odvolania alebo dňom doručenia rozhodnutia rady podľa § 177 ods. 10 alebo ods. 12 

kontrolovaného a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenia. Ak sa osoby podľa § 177 ods. 1 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov vzdajú odvolania alebo vezmú svoje odvolanie späť, rozhodnutie 

nadobudne právoplatnosť dňom doručenia vzdania sa alebo späťvzatia odvolania úradu. 

 

 

 

        

      Mgr. Beáta Šimorová 

   riaditeľka odboru dohľadu II 

 

 

Rozhodnutie sa doručí 

1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica,  

Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 


