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                           Bratislava           24. 11. 2016 

                      Číslo: 17785-6000/2016-ODI 

 

 

 

 Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy  

pre verejné obstarávanie podľa § 140 a orgán príslušný podľa § 167 ods. 2 písm. b) zákona  

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

zákona č. 438/2015 Z. z. v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 

zmluvy začatom na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej 

verejnej súťaže na predmet nadlimitnej zákazky „Podpora a rozvoj centrálneho 

elektronického databázového informačného systému (CEDIS)“ vyhlásenej verejným 

obstarávateľom Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 

Bratislava (ďalej len „kontrolovaný“) v Úradnom vestníku Európskej únie 24. 6. 2016 pod 

značkou 2016/S 120-213132 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 121/2016 z 24. 6. 2016 

pod značkou 10190 – MSS, vydáva toto 

 

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

 

Úrad zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 

zmluvy podľa § 174 ods. 1 písm. o) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z..  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

1. Kontrolovaný listom zo 14. 9. 2016 doručeným úradu toho istého dňa, podal podnet  

na vykonanie kontroly ním zadávanej zákazky podľa § 169 ods. 1 písm. b) zákona č. 

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

zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).   

 

2. 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 zákona o verejnom obstarávaní 

sa začína doručením oznámenia o začatí konania kontrolovanému. 

 

3. Dňa 30. 9. 2016 úrad doručil kontrolovanému oznámenie o začatí konania o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného. Vzhľadom na to úrad konštatuje, že konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy sa začalo 30. 9. 2016.  

 

4. Úrad uvádza, že 14. 9. 2016 bola spolu s podnetom na výkon kontroly úradu doručená časť 

dokumentácie k predmetnej verejnej súťaži. Vzhľadom na uvedené úrad v oznámení o začatí 

konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného vyzval kontrolovaného, aby v prípade,  

že disponuje aj ďalšou dokumentáciou k predmetnej verejnej súťaži, ktorá nebola úradu 

doručená, doplnil túto dokumentáciu v originálnom vyhotovení. Dňa 3. 10. 2016 

kontrolovaný doručil úradu doplnenie dokumentácie k predmetnej verejnej súťaži. Úrad po 

preskúmaní dokumentácie kontrolovaného doručenej úradu 14. 9. 2016 a doplnenia 

dokumentácie z 3. 10. 2016 skonštatoval, že dokumentácia k predmetnej verejnej súťaži nie je 

kompletná a rozhodnutím č. 17785-6000/2016-ODI-P z 21. 10. 2016 prerušil v zmysle § 173 

ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného  

pred uzavretím zmluvy a nariadil kontrolovanému doručiť kompletnú dokumentáciu 

k predmetnému verejnému obstarávaniu v origináli v lehote 10 pracovných dní odo dňa 

doručenia predmetného rozhodnutia. V dodatočnej lehote určenej úradom, konkrétne  

27. 10. 2016, doručil kontrolovaný úradu doplnenie dokumentácie v origináli, čím sa 

dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu stala kompletnou.  
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5. Úrad po preskúmaní dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu konštatuje,  

že  v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nezistil porušenie 

zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného 

obstarávania. 

 

6. Podľa § 174 ods. 1 písm. o) zákona o verejnom obstarávaní úrad zastaví rozhodnutím konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ak v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 3 a 4 nezistí porušenie tohto zákona, ktoré malo 

alebo mohlo mať vplyv na  výsledok obstarávania.   

 

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

rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e :  

 

Podľa § 177 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. 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 zákona  

č. 438/2015 Z. z. 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 zákona  

č. 438/2015 Z. z.  je toto rozhodnutie úradu je preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť 

podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu. 

 

 

 

 

                                           

                          riaditeľ odboru dohľadu I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - kontrolovaný 

 


