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Bratislava                     16. 2. 2017 

Číslo:     18600-7000/2016-ODII/7 

 

 

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. 1 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 Obec Horné 

Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie (ďalej len „kontrolovaný“) pred uzavretím 

zmluvy na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky 

vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho 

odpadu v obci Horné Srnie – nákup technológie“, ktorá bola vyhlásená uverejnením 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 103/2016 

z 31. 5. 2016 pod značkou 9366-MST a v Úradnom vestníku EÚ č. S 102/2016 z 28. 5. 2016 

pod č. 181170, vydáva toto 

 

 

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

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. 

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

nariaďuje verejnému obstarávateľovi Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné 

Srnie vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Intenzifikácia triedeného zberu 

komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – nákup technológie“, vyhlásenom vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 103/2016 z 31. 5. 2016 pod značkou 9366-MST a v Úradnom 

vestníku EÚ č. S 102/2016 z 28. 5. 2016 pod č. 181170, odstrániť protiprávny stav, a to 

konkrétne zrušiť výsledok vyhodnotenia ponúk a vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 

uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste v poradí v zmysle § 55 ods. 1 zákona 

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

neskorších predpisov a vyhodnotiť splnenie požiadaviek na úspešného uchádzača, a to do 30 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

1. Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) bol 20. 9. 2016 doručený list č. 1576/2016, 

Sp. 348/2016/OU „Podnet na výkon kontroly zadávanej zákazky „Intenzifikácia triedeného 

zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – nákup technológie““ z 20. 9. 2016 

od kontrolovaného, obsahom ktorého je podnet kontrolovaného na výkon kontroly ním 

zadávanej zákazky pred uzavretím zmluvy na predmet zákazky „Intenzifikácia triedeného zberu 

komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – nákup technológie“, vyhlásenej uverejnením 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 103/2016 

z 31. 5. 2016 pod značkou 9366-MST a v Úradnom vestníku EÚ č. S 102/2016 z 28. 5. 2016 

pod č. 181170. Kontrolovaný spolu s uvedeným listom doručil úradu dokumentáciu 

z predmetného verejného obstarávania. 

 

2. Podľa § 167 ods. 1 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“) 
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úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa 

alebo osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní ustanovených zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

 

3. Podľa § 169 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, 

pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo 

pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva (ďalej len „konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“) sa začína  

a) z vlastného podnetu úradu,  

b) na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo 

koncesie,  

c) na základe podnetu úradu vlády alebo 

d) na základe námietok. 

 

4. Úrad listom č. 18600-7000/2016-ODII/2 „Oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“ z 23. 11. 2016, doručeným 28. 11. 2016, oznámil 

kontrolovanému v zmysle § 169 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní začatie konania 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na základe podnetu 

kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej nadlimitnej zákazky na dodanie tovarov 

na predmet zákazky „Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie 

– nákup technológie“. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy 

na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky začalo v zmysle 

§ 171 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 28. 11. 2016. Nakoľko začatie konania 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nemá podľa § 173 ods. 10 zákona 

o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie kontrolovaného, úrad 23. 11. 2016 vydal 

rozhodnutie o predbežnom opatrení č. 18600-7000/2016-ODII-PO, ktorým podľa  § 173 ods. 11 

zákona o verejnom obstarávaní pozastavil konanie kontrolovaného v predmetnej verejnej súťaži 

a zároveň rozhodol, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný, a taktiež lehoty stanovené zákonom 

o verejnom obstarávaní kontrolovanému neplynú, a to až do nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia úradu podľa § 174 alebo § 175 zákona o verejnom obstarávaní vydaného v konaní 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. 

 

5. Úrad listom č. 18600-7000/2016-ODII/2 „Oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“ z 23. 11. 2016 vyzval kontrolovaného, aby v zmysle 

§ 173 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní doručil úradu kompletnú dokumentáciu v origináli 

k danému verejnému obstarávaniu, ktorá nebola súčasťou podnetu kontrolovaného na výkon 

kontroly, a to v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia. 

 

6. Listom č. 18600-7000/2016-ODII/4 „Vyžiadanie predbežných záverov z finančnej kontroly 

verejného obstarávania“ z 28. 11. 2016, doručeným 1. 12. 2016, úrad požiadal Ministerstvo 

životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 813 30 Bratislava (ďalej len „Ministerstvo 

životného prostredia SR“) ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného 

prostredia o poskytnutie informácií týkajúcich sa predmetného verejného obstarávania, vrátane 

informácie, či bola Ministerstvom životného prostredia SR, resp. Slovenskou agentúrou 

životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava (ďalej len „SAŽP“) 

vykonaná finančná kontrola tohto verejného obstarávania. 

 

7. Dňa 19. 12. 2016 bol úradu doručený list č. 911/2016, 11063/2016 „Vyžiadanie predbežných 

záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania“ z 13. 12. 2016, v ktorom SAŽP uviedla, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-8
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že nevykonáva a ani doposiaľ nevykonala finančnú kontrolu predmetného verejného 

obstarávania. 

 

8. Keďže kontrolovaný nedoručil úradu žiadne ďalšie doplnenie dokumentácie z predmetnej 

verejnej súťaže, úrad 19. 12. 2016 vydal rozhodnutie č. 18600-7000/2016-ODII/5 o prerušení 

konania, ktorým prerušil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy 

a nariadil kontrolovanému doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli do 10 pracovných 

dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rozhodnutie o prerušení konania nadobudlo 

právoplatnosť 23. 12. 2016.  

 

9. Dňa 5. 1. 2017 doručil kontrolovaný úradu požadované doplnenie dokumentácia a poskytol 

vyžiadané vyjadrenie súvisiace s výkonom kontroly, čím úradu predložil kompletnú 

dokumentáciu k predmetnému postupu zadávania zákazky,  a to prostredníctvom listu 

č. 41/2017, sp. 348/2016/OU „Výzva na doplnenie dokumentácie zákazky „Intenzifikácia 

triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – nákup technológie“ – odpoveď“ 

zo 4. 1. 2017. 

 

Po preskúmaní dokumentácie predloženej kontrolovaným k predmetnému verejnému 

obstarávaniu úrad zistil nasledovné skutočnosti: 

 

10. Kontrolovaný je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní. Kontrolovaný bol pri zadávaní kontrolovanej zákazky povinný postupovať v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní. Na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky 

kontrolovaný použil postup verejnej súťaže podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní. 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky 

kontrolovaný odoslal úradu a Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev (ďalej len 

„publikačný úrad“) 24. 5. 2016, pričom bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania 

č. 103/2016 z 31. 5. 2016 pod značkou 9366-MST a v Úradnom vestníku EÚ č. S 102/2016 

z 28. 5. 2016 pod č. 181170 (ďalej len „oznámenie“). 

 

11. Podľa bodu II.1.4) „Stručný opis“ oznámenia je predmetom zákazky dodávka nasledovnej 

technológie pre zberný dvor, cit.: „Kolesový traktor 4 WD s príslušenstvom – 1 ks, Čelný 

nakladač – 1 ks, Traktorový náves - trojstranný sklápač – 1 ks, Traktorový nosič kontajnerov – 

1 ks, Drvič – 1 ks, Váha na výkup stavebného odpadu – 1 ks, Kontajner s objemom 7 m³ otvorený 

– 7 ks, Kontajner s objemom 20 m³ s heverovou uzatvárateľnou strechou – 5 ks“.  

 

12. V bode II.1.2) „Hlavný kód CPV“ a v bode II.2.2) „Dodatočné kódy CPV“ oznámenia 

kontrolovaný stanovil nasledovné CPV zatriedenie: 16700000-2 (Traktory/ťahače), 34390000-7 

(Príslušenstvo ťahačov/traktorov), 34928480-6 (Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky), 

43414000-8 (Drviče). 

 

13. Kontrolovaný v bode II.1.3) „Druh zákazky“ oznámenia uvádza, že predmetná zákazka sa týka 

dodania tovarov. V zmysle bodu II.1.6) „Informácie o častiach“ oznámenia predmetná zákazka 

nie je rozdelená na časti, pričom kontrolovaný pod bodom II.2.4) „Opis obstarávania“ oznámenia 

uviedol nasledovné odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti, cit.: „Predmetom je dodávka 

traktora s príslušenstvom, ktoré tvorí spolu s traktorom funkčný celok. Prídavné zariadenia musia 

byť prispôsobené možnostiam ťahača - traktora, vrátane využitia hydraulického okruhu a jeho 

kapacite. V prípade zmluvných reklamácií/vád príslušenstva požadujeme tovar od jedného 

dodávateľa.“ 
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14. Kontrolovaný v bode II.2.13) „Informácie o fondoch Európskej únie“ oznámenia uviedol, že 

predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie prostredníctvom Operačného 

programu Kvalita životného prostredia. 

 

15. V oznámení pod bodom II.1.5) „Celková odhadovaná hodnota“ kontrolovaný uviedol 

predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 209 573,- eur bez DPH, pričom z predloženej 

dokumentácie vyplýva, že kontrolovaný určil predpokladanú hodnotu predmetnej zákazky 

na základe vykonaného prieskumu trhu, v ktorom oslovil celkovo 5 spoločností, z ktorých 4 

predložili kontrolovanému cenovú ponuku. Prieskum trhu zachytáva o. i. aj dokument „Záznam 

z prieskumu trhu“ z 24. 5. 2016. V závislosti od typu kontrolovaného, predmetu zákazky 

a predpokladanej hodnoty zákazky tak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru podľa § 5 

ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

16. Podľa bodu II.2.7) „Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného 

systému“ oznámenia kontrolovaný stanovil trvanie zákazky na 60 dní od zadania zákazky. 

Kontrolovaný v bode IV.1.3) „Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom 

systéme“ oznámenia uviedol, že obstarávanie nezahŕňa uzavretie rámcovej dohody.  

 

17. Z bodu III.1.5) „Informácie o vyhradených zákazkách“ oznámenia je zrejmé, že predmetná 

zákazka nie je vyhradená pre chránené pracovné dielne ani chránené pracoviská. 

 

18. Kontrolovaný v bode II.2.5) „Kritériá na vyhodnotenie ponúk“ oznámenia uviedol, že jediné 

kritérium na vyhodnotenie ponúk je cena. Kontrolovaný v bode IV.1.6) „Informácie 

o elektronickej aukcii“ oznámenia uviedol, že sa na vyhodnotenie ponúk použije elektronická 

aukcia prostredníctvom portálu systému EVO.  

 

19. Súťažné podklady k predmetnej zákazky kontrolovaný uverejnil na svojom profile 29. 5. 2016, 

pričom v bode I.3) „Komunikácia“ oznámenia sa uvádza, že súťažné podklady sú dostupné 

priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na adrese (URL) 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/670188. Kontrolovaný zároveň 

v bode VI.3) „Doplňujúce informácie“ oznámenia o. i. stanovil nasledovný spôsob komunikácie, 

cit.: „5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje komunikáciu v štátnom/slovenskom jazyku. V súlade 

s § 187 ods. 8 zákona verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predkladať ponuku 

v elektronickej forme.“ 

 

20. Z kontrolovaným predloženej dokumentácie vyplýva, že kontrolovaného požiadali o poskytnutie 

súťažných podkladov nasledovní záujemcovia: 

- AAA – emailom 1. 6. 2016, 

- BBB – emailom 8. 6. 2016 a poštou 10. 6. 2016, 

- CCC – poštou 8. 6. 2016, 

- DDD  – poštou 14. 6. 2016, 

- EEE – emailom 24. 6. 2016, 

pričom z predloženej dokumentácie vyplýva, že kontrolovaný všetkým uvedeným záujemcom 

poskytol súťažné podklady elektronicky. 

 

21. Kontrolovaný v bode IV.2.2) „Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť“ oznámenia 

stanovil lehotu na predkladanie ponúk do 1. 7. 2016 do 10:00 hod.. 

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/670188
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22. Kontrolovaný v bode II.2.14) „Doplňujúce informácie:“ oznámenia uviedol, že vyžaduje 

na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 10 000,- eur. Podmienky zloženia 

zábezpeky kontrolovaný uviedol v súťažných podkladoch. 

 

23. Na otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk 

kontrolovaný zriadil 10. 6. 2016 4-člennú komisiu v zmysle § 51 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní, z ktorej 3 členovia boli s právom vyhodnocovať ponuky a 1 člen bez práva 

vyhodnocovať ponuky. Z predloženej dokumentácie je zrejmé, že všetci členovia komisie 

podpísali 1. 7. 2016 čestné vyhlásenie v zmysle § 51 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o tom, 

že u nich nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôžu byť členom komisie.  

 

24. V lehote na predkladanie ponúk boli kontrolovanému doručené ponuky od nasledujúcich 

uchádzačov: 

- EEE – poštou 30. 6. 2016, 

- DDD – poštou 30. 6. 2016, 

- CCC – osobne 1. 7. 2016 o 8:20 hod.. 

 

25. Lehota na otváranie obálok s ponukami bola v zmysle bodu IV.2.7) „Podmienky na otváranie 

ponúk“ oznámenia stanovená na 1. 7. 2016 o 13:00 hod., pričom kontrolovaný 1. 6. 2016 

zverejnil na svojom profile informáciu o otváraní časti ponúk označených ako „Ostatné“.  

 

26. Po otváraní časti ponúk označených ako „Ostatné“ pristúpila komisia kontrolovaného 

k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti, čo zachytáva Zápisnica z posúdenia splnenia 

podmienok účasti, z obsahu ktorej vyplýva, že uchádzači DDD a CCC boli vyhodnotení ako 

spĺňajúci všetky kontrolovaným stanovené podmienky účasti. Uchádzač EEE bol v zmysle 

uvedenej zápisnice vyhodnotený ako nespĺňajúci podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo 

odbornej spôsobilosti, keďže nepredložil k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní žiadne doklady a z toho dôvodu bol z predmetnej verejnej súťaže 

vylúčený listom „Oznámenie o vylúčení uchádzača“ z 15. 7. 2016, doručeným 20. 7. 2016, ktorý 

obsahuje dôvody vylúčenia tohto uchádzača vrátane lehoty, v ktorej mohla byť doručená 

námietka.  

 

27. Dňa 21. 7. 2016 kontrolovaný odoslal úradu informáciu v zmysle § 166 ods. 1 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní o tom, že bolo všetkým vylúčeným uchádzačom doručené oznámenie 

o vylúčení s uvedením dátumu 20. 7. 2016.  

 

28. Kontrolovaný následne listami „Oznámenie o vyhodnotení časti ponúk, označených ako 

„Ostatné““ z 27. 7. 2016, odoslanými uchádzačom DDD a CCC, oznámil týmto uchádzačom, že 

boli vyhodnotení ako spĺňajúci podmienky účasti, ako aj požiadavky kontrolovaného na predmet 

zákazky. Kontrolovaný zároveň v prílohe tohto listu, ktorú tvoril list „Oznámenie o mieste 

a časte otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá““ z 27. 7. 2016, oznámil nevylúčeným 

uchádzačom, že otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ bude neverejné a uskutoční sa 

4. 8. 2016 o 10:30 hod.. Informáciu o otváraní časti ponúk označených ako „Kritériá“ zverejnil 

kontrolovaný na svojom profile 27. 7. 2016.  

 

29. Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ sa v zmysle Zápisnice z otvárania časti 

ponúk, označených ako „Kritériá“ z 4. 8. 2016 uskutočnilo 4. 8. 2016 o 10:30 hod.. 

V  Zápisnici z otvárania časti ponúk, označených ako „Kritériá“ sa uvádza, že komisia overila 

neporušenosť obálok, časti ponúk označených ako „Kritériá“, obálky otvorila v poradí, v akom 
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boli predložené, pričom boli kontrolovanému predložené nasledovné návrhy uchádzačov 

na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

- DDD – 251 474,40 eur s DPH, 

- CCC – 251 487,60 eur s DPH. 
 

30. Na vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na ich vyhodnotenie vytvoril kontrolovaný 

11. 8. 2016 e-aukciu na aukčnom portáli www.evo.gov.sk. Začiatok elektronickej aukcie 

kontrolovaný stanovil na 17. 8. 2016 o 9:00 hod. a koniec na 17. 8. 2016 o 9:30 hod.. Z auditného 

záznamu z elektronickej aukcie vyplýva, že kontrolovaný odoslal uchádzačom elektronicky 

výzvu na účasť v elektronickej aukcii 12. 8. 2016, ako aj to, že pred začiatkom elektronickej 

aukcie bolo zostavené poradie uchádzačov na základe stanoveného kritéria na vyhodnotenie 

ponúk. Z auditného záznamu elektronickej aukcie tiež vyplýva, že elektronická aukcia 

začala 17. 8. 2016 o 9:00 hod. a skončila 17. 8. 2016 o 9:30 hod., ďalej že uchádzači v priebehu 

aukcie znižovali svoje návrhy na plnenie kritéria a že bolo zostavené nasledovné výsledné 

poradie uchádzačov: 

1. CCC – 243 499,- eur s DPH, 

2. DDD – 243 500,- eur s DPH. 

 

31. Z doručenej dokumentácie je zrejmé, že kontrolovaný emailom „Predloženie upravenej zmluvy 

vrátane prílohy č. 2 – Horne Srnie“ z 17. 8. 2016 o 23:24 hod. požiadal uchádzača CCC v zmysle 

bodu 9 časti A3 súťažných podkladov o doručenie upravenej prílohy č. 2 v lehote 

do 5 pracovných dní nasledujúcich po ukončení elektronickej aukcie. 

 

32. Dňa 24. 8. 2016 doručil uchádzač CCC kontrolovanému podpísané návrhy kúpnej zmluvy 

s uvedením ceny na predmet zákazky vo výške 202 915,83 eur bez DPH, t.j. 243 499,- eur s DPH, 

termínom plnenia do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, 

vrátane príloh: 1. Špecifikácia predmetu zákazky, 2. Návrh na plnenie kritérií, 3. Podmienky 

využitia subdodávateľov. Uchádzač CCC zároveň kontrolovanému predložil doklady 

k ponúkaným výrobkom. 

 

33. Proces vyhodnocovania ponúk bol v zmysle Zápisnice z vyhodnotenia ponúk ukončený 

25. 8. 2016. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obsahuje náležitosti podľa § 53 ods. 9 zákona 

o verejnom obstarávaní. Komisia kontrolovaného v zmysle Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 

ako úspešného uchádzača na základe výsledku elektronickej aukcie vyhodnotila uchádzača CCC 

z dôvodu ponúknutia najnižšej ceny za obstarávaný predmet zákazky. Uchádzač DDD bol 

vyhodnotený ako neúspešný.   

 

34. Listom „Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk“ z 26. 8. 2016, doručeným 30. 8. 2016, 

oznámil kontrolovaný úspešnému uchádzačovi CCC, že jeho ponuku prijíma a že s ním bude 

uzavretá kúpna zmluva na vyššie uvedený predmet zákazky. Uvedeným listom kontrolovaný 

zároveň vyzval úspešného uchádzača na predloženie podpísanej kúpnej zmluvy v 3 

vyhotoveniach, ako aj doručenie písomného potvrdenia, deklarujúceho plnenie všetkých 

obstarávateľom požadovaných parametrov predmetu obstarávania potvrdených výrobcom alebo 

autorizovaným predajcom značiek tovaru, vrátane technických listov alebo produktových listov 

ku všetkým výrobkom. Neúspešnému uchádzačovi DDD kontrolovaný listom „Oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponúk“ z 26. 8. 2016, doručeným 30. 8. 2016, oznámil, že v predmetnej 

verejnej súťaži neuspel, pričom mu uviedol aj dôvody neprijatia jeho ponuky, identifikoval 

úspešného uchádzača, vrátane uvedenia informácie o charakteristikách a výhodách prijatej 

ponuky a lehoty, v ktorej mohla byť doručená námietka. 

35. Dňa 25. 8. 2016 kontrolovaný zverejnil na svojom profile informáciu o výsledku vyhodnotenia 

ponúk v zmysle § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

http://www.evo.gov.sk/
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36. Dňa 30. 8. 2016 kontrolovaný odoslal úradu v zmysle § 166 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom 

obstarávaní informáciu, že bolo všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, 

doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, s uvedením dátumu doručenia oznámenia 

o výsledku vyhodnotenia ponúk poslednému uchádzačovi, ktorého ponuka sa vyhodnocovala. 
 

37. Kontrolovaný v bode IV.2.6) „Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané“ 

oznámenia uviedol, že ponuky uchádzačov musia byť platné do 31. 12. 2016. Listom 

„Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk“ z 29. 12. 2016, odoslaným emailom 

29. 12. 2016, oznámil kontrolovaný uchádzačom DDD a CCC predĺženie lehoty viazanosti 

ponúk do 31. 3. 2017. 

 

Výzva úradu na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy 

 

38. Úrad listom č. 18600-7000/2016-ODII/6 z 30. 1. 2017, doručeným 6. 2. 2017, v zmysle § 173 

ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní vyzval kontrolovaného na vyjadrenie sa 

ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 

zmluvy, a to v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Zároveň úrad 

v predmetnej výzve uviedol, že lehota podľa § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní 

neplynie od vydania tejto výzvy do doručenia vyjadrenia kontrolovaného alebo do uplynutia 

lehoty na jeho doručenie, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

39. V predmetnom liste úrad vyzval kontrolovaného, aby sa vyjadril k zisteniu úradu č. 1, podľa 

ktorého mal úrad za to, že kontrolovaný neopísal predmet zákazky v súťažných podkladoch 

jednoznačne, úplne a nestranne, čím postupoval v rozpore s § 42 ods. 1 a zároveň s § 10 ods. 2 

zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne v rozpore s princípom transparentnosti 

a hospodárnosti, s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania, keďže z predloženej 

dokumentácie nebolo zrejmé, za aký servisný výjazd úspešného uchádzača ako predávajúceho 

kontrolovaný v súťažných podkladoch, vrátane návrhu kúpnej zmluvy, stanovil maximálnu cenu 

vo výške 30 eur (bez prípadného materiálu, potrebného k servisu), keďže kontrolovaný 

v súťažných podkladoch bližšie nešpecifikoval a neuviedol, či je predmetom zákazky 

aj pozáručný servis obstarávaných tovarov, a ak áno, aké sú požiadavky kontrolovaného týkajúce 

sa tohto servisu. 

 

40. Ďalej úrad vyzval kontrolovaného, aby sa vyjadril k zisteniu úradu č. 2, že kontrolovaný 

nevyhodnocoval splnenie podmienky účasti týkajúcej sa ekonomického a finančného postavenia 

podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní úspešným uchádzačom CCC v súlade 

s oznámením a za účelom jej preukázania a odstránenia pochybností v uchádzačom predložených 

dokladoch neaplikoval inštitút vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov, čím 

postupoval v rozpore s § 40 ods. 1 a § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ako 

aj v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to s možným vplyvom na výsledok 

verejného obstarávania.  

 

41. Úrad v predmetnom liste vyzval kontrolovaného aj na vyjadrenie sa k zisteniu úradu č. 3, že 

postupom kontrolovaného došlo k porušeniu § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

najmä princípu transparentnosti, s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania, keďže 

z predloženej dokumentácie jednoznačne nevyplýva splnenie požiadaviek stanovených 

kontrolovaným v súťažných podkladov, a to konkrétne požiadavky na predloženie potvrdenia, 

deklarujúceho plnenie všetkých obstarávateľom požadovaných parametrov predmetu 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-175.odsek-5
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obstarávania potvrdené výrobcom alebo autorizovaným predajcom ponúkaných značiek tovaru 

a požiadavky na predloženie technických listov alebo produktových listov ku všetkým 

výrobkom, úspešným uchádzačom CCC a zároveň z predloženej dokumentácie nevyplýva 

ani skutočnosť, ako a kedy kontrolovaný splnenie týchto požiadaviek úspešným uchádzačom 

CCC v predmetnom procese verejného obstarávania vyhodnocoval, čím kontrolovaný vniesol 

do predmetného procesu verejného obstarávania zmätočnosť.  

Vyjadrenie kontrolovaného ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy 

 

42. Dňa 10. 2. 2017, teda v stanovenej lehote, bol úradu doručený list č. 656/2017, sp. 171/2017/OU 

„Vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy v procese zadávania zákazky „Intenzifikácia triedeného zberu 

komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – nákup technológie“ – odpoveď“ z 8. 2. 2017, 

v ktorom kontrolovaný uviedol svoje vyjadrenie k skutočnostiam zisteným úradom v konaní 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. 

 

43. Kontrolovaný vo svojom vyjadrení ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy č. 1 uviedol, že stanovením výšky servisného výjazdu 

kontrolovaný sleduje princíp hospodárnosti, teda aby nedošlo k stavu, že uchádzač predloží 

nízku cenu za tovar a po dodaní tovaru bude fakturovať predražený výjazd, v prípade, ak je 

takýto výjazd neodôvodnený počas záručnej doby, keďže je zo všeobecnej praxe známe, že 

dodávateľ je oprávnený fakturovať poplatok za servisný výjazd, ak je požiadavka kupujúceho 

na bezplatný záručný výjazd neopodstatnená. Zároveň kontrolovaný uviedol, že stanovením 

maximálnej výšky ceny výjazdu sleduje aj to, aby dodávateľ vo vlastnom záujme predložil 

čo najkvalitnejší tovar a vyhol sa tak prípadným reklamáciám, a teda sleduje aj princíp 

efektívnosti vynaložených prostriedkov. 

 

44. Zároveň kontrolovaný uviedol, že fakturácia servisných výjazdov po uplynutí záručnej doby nie 

je predmetom zmluvy a v súťažných podkladoch a zmluvných podmienkach sa nikde pozáručný 

servis nespomína, preto takýto servis ani nemôže byť predmetom zmluvy, pričom cenu materiálu 

potrebného k servisu nebolo možné pri príprave procesu zadávania zákazky odhadnúť, a preto 

ani náklady za takýto materiál nie sú predmetom zmluvy, keďže by predmet zmluvy nemohol 

byť opísaný jednoznačne. Taktiež kontrolovaný zdôraznil, že ak sa počas záručnej doby 

vyskytne potreba „servisu“, uskutoční ho predávajúci, pričom ak bude tento „servis“ vyvolaný 

vadou, za ktorú predávajúci zodpovedá, znáša on sám aj všetky náklady (vrátane výjazdu), avšak 

ak nepôjde o vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, náklady na tento „servis“ znáša kupujúci, 

a to v rozsahu 30 eur + náklady za materiál. V závere vyjadrenia k zisteniu č. 1 kontrolovaný 

požiadal úrad, aby zmenil vplyv tohto zistenia z „mohlo mať“ na „nemalo“ vplyv na výsledok 

verejného obstarávania. 

 

45. Kontrolovaný vo svojom vyjadrení ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy č. 2 uviedol, že sa pri vyhodnocovaní splnenia 

podmienok účasti uchádzačom CCC zaoberal aj skutočnosťou, že sa tento uchádzač v rámci 

svojej podnikateľskej činnosti nezaoberá len maloobchodom a veľkoobchodom 

s poľnohospodárskymi strojmi, ktorých kúpa je predmetom zákazky, ale v predmete činnosti má 

aj iné činnosti týkajúce sa nákupu a predaja iných tovarov, resp. iných činností. Zároveň 

kontrolovaný poukázal na to, že spoločnosť CCC v bode B časti IV. Jednotného európskeho 

dokumentu (ďalej len „Jednotný európsky dokument“ alebo „JED“) uvádza konkrétne údaje 

za obrat v činnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluva a samotný fakt, že má spoločnosť v predmete 
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činnosti obchodného registra zapísaných viac živností obchodného/ výrobného charakteru 

nespochybňuje údaje uvedené v JED-e, preto inštitút vysvetlenia nevyužil. 

 

46. Ďalej kontrolovaný vo svojom vyjadrení uviedol, že z dôvodu predloženia Zmluvy o zabezpečení 

kapacít z 15. 6. 2016 (ďalej len „Zmluva o zabezpečení kapacít“), uzatvorenej medzi 

spoločnosťami CCC a BBB, kde je uvedené, že spoločnosť CCC má záujem využiť technické, 

odborné a iné kapacity spoločnosti BBB, je podľa neho potrebné zohľadniť aj ekonomické 

kapacity - obraty tejto spoločnosti s poukazom na priložený výpis z Registra účtovných závierok. 

V závere vyjadrenia k zisteným skutočnostiam č. 2 kontrolovaný požiadal úrad, aby v prípade, 

že na svojom rozhodnutí trvá, nariadil kontrolovanému zopakovať proces vyhodnocovania 

splnenia podmienok účasti postupom podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

47. Kontrolovaný sa v predmetnom liste vyjadril aj k skutočnostiam zisteným v konaní 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy č. 3, pričom uviedol, že úspešný 

uchádzač CCC predložil doklad (podľa vzoru opisu – prílohy č. 1) s uvedením všetkých 

parametrov tovarov, potvrdený autorizovaným predajcom, a teda účel preukázania dokladu bol 

týmto splnený, keďže autorizovaný predajca potvrdil zhodnosť požadovaných parametrov. 

K požiadavke na predloženie produktových listov, resp. technických listov ku všetkým 

výrobkom, ktorých účelom je podľa kontrolovaného overiť, či je možné výrobok použiť 

na zamýšľaný účel na základe rozhodnutia autorizovaných orgánov, kontrolovaný uviedol, že 

úspešný uchádzač predložil aj fotokópie dokumentov pre všetky výrobky, čím podľa názoru 

kontrolovaného splnil jeho požiadavku. 

 

Právny rámec 

 

48. 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. 

 

49. Podľa § 40 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ posudzuje splnenie 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného 

obstarávania alebo oznámením o koncesii. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných 

podkladoch alebo koncesnej dokumentácii, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo oznámením o koncesii. 

 

50. Podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky 

účasti. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo 

záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do  

a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje  

prostredníctvom elektronických prostriedkov,  

b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako 

podľa písmena a). 

 

51. Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ak nedošlo k predloženiu dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní 

po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili 

na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, 

vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí 

tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali 
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podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov. Pri uzatváraní 

rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sa postupuje primerane podľa prvej vety a druhej vety. 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa 

doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. 

 

52. Podľa § 24 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní 

zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí 

prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky 

komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú päť rokov 

odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania; rovnopis zmluvy, rámcovej 

dohody alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania. 

 

Právne posúdenie úradom 
 

K vyjadreniu kontrolovaného k zisteným skutočnostiam č. 1 úrad uvádza: 

 

53. Po preskúmaní obsahu uvedeného listu úrad považuje vyjadrenie kontrolovaného 

k skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 

zmluvy č. 1 za opodstatnené, keďže kontrolovaný stanovenie maximálnej výšky servisného 

výjazdu odôvodnil, preto úrad uvádza, že predmetné zistenie nemalo vplyv na výsledok 

verejného obstarávania. 

 

K vyjadreniu kontrolovaného k zisteným skutočnostiam č. 2 úrad uvádza: 

 

54. Úrad po preskúmaní oznámenia zistil, že kontrolovaný v bode III.1.2) „Ekonomické a finančné 

postavenie“ stanovil podmienku účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 

obstarávaní, v rámci ktorej požadoval predložiť prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, 

ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné 

v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Kontrolovaný zároveň stanovil 

aj minimálnu požadovanú úroveň štandardov predmetnej podmienky účasti nasledovne, 

cit.: „aby minimálna výška celkového súhrnného obratu za posledné tri hospodárske roky, 

nebola nižšia ako 400.000,00 Eur v oblasti predmetu zákazky alebo ekvivalent tejto hodnoty 

v inej mene. Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie požadovanej výšky obratu 

z položky „Tržby z predaja“ výkazu ziskov a strát (právnické osoby), resp. výkazu o príjmoch 

a výdavkoch (fyzické osoby), resp. ekvivalentného dokumentu. Výkazy, resp. ich ekvivalenty, 

budú predložené ako fotokópie potvrdené príslušným správcom dane. Uchádzač nemusí 

predložiť výkazy za príslušné roky, ak sú verejne prístupné vo verejnej časti registra účtovných 

závierok, resp. v ekvivalentnom registri; v takom prípade predloží uchádzač čestné vyhlásenie 

podpísané štatutárom s uvedením rokov a súm obratu v požadovanej činnosti. V prípade, že 

obrat v oblasti predmetu zákazky nie je totožný s hlavnou činnosťou uchádzača, uchádzač 

preukáže obrat za činnosť v oblasti predmetu zákazky čestným vyhlásením uchádzača.“ 
 

55. Úrad preskúmaním časti ponuky označenej ako „Ostatné“ uchádzača CCC zistil, že tento 

uchádzač za účelom preukázania splnenia predmetnej podmienky účasti predložil nasledovné 

doklady: 

- Jednotný európsky dokument, v ktorom v časti IV. „Podmienky účasti“, podčasť 

B: „Ekonomické a finančné postavenie“ uviedol nasledovné výšky ročných obratov 

za predchádzajú 3 roky: 

Ročný obrat (všeobecný): 

 Rok 2013 – obrat: 2 557 318,- eur, 
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 Rok 2014 – obrat: 1 629 553,- eur, 

 Rok 2015 – obrat: 4 346 211,- eur. 

Ročný (osobitný) obrat v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluva: 

 Rok 2013 – obrat: 1 533 050,- eur, 

 Rok 2014 – obrat: 827 286,- eur, 

 Rok 2015 – obrat: 3 463 613,- eur.  

- Čestné vyhlásenie z 30. 6. 2016 (ďalej len „Čestné vyhlásenie“), v ktorom konateľ uchádzača 

CCC čestne prehlásil, že v období rokov 2012 – 2015 súhrnná výška obratu v položke „Tržby 

z predaja“ nebola nižšia ako 400 000,- eur. V predmetnom vyhlásení uchádzač zároveň 

uviedol tabuľku s prehľadom obratu za obdobie od 2010 do 2015, pričom za požadované 

obdobie uviedol nižšie uvedené údaje: 

 

POPIS / ROK 2013 2014 2015 

Tržby za tovar v eur 1 533 050,- 827 286,- 3 463 613,- 

Tržby z predaja služieb v eur 985 853,- 786 736,- 812 665,- 

Ostatné prevádzkové výnosy v eur 38 415,- 15 531,- 69 933,- 

Celkom v eur 2 557 318,- 1 629 553,- 4 346 211,- 

 

56. Úrad preskúmaním účtových závierok uchádzača CCC zverejnených na portáli 

www.registeruz.sk zistil, že uchádzač CCC v Jednotnom európskom dokumente a Čestnom 

vyhlásení uviedol údaje, ktoré sú zhodné s údajmi uverejnenými v Registri účtových závierok 

za príslušné hospodárske roky. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač CCC kontrolovanému 

preukazoval obrat za posledné 3 hospodárskej roky v oblasti predaja tovaru všeobecne a nie 

z predaja tovaru týkajúceho sa predmetu zákazky. 

 

57. Úrad ďalej poukazuje na to, že uchádzač CCC má v obchodnom registri zapísané nasledovné 

predmety činnosti:  

- nákup a predaj potravinárskeho, drogistického a elektrotechnického tovaru, elektroniky, 

kozmetiky, elektrospotrebičov, ovocia, zeleniny, kvetov, textilu, odevov a obuvi – 

od 5. 10. 1993, 

- sprostredkovanie obchodu – od 5. 10. 1993, 

- veľkoobchod v rozsahu voľných živností – od 8. 2. 2000, 

- maloobchod v rozsahu voľných živností – od 8. 2. 2000, 

- podnikateľské poradenstvo – od 8. 2. 2000, 

- sprostredkovanie služieb, dopravy a výroby – od 8. 2. 2000, 

- reklamná, inzertná a propagačná činnosť – od 8. 2. 2000, 

- prenájom hnuteľných vecí – od 8. 2. 2000, 

- prenájom nehnuteľností, spojený s poskytovaním aj iných ako základných služieb, spojených 

s prenájmom – od 8. 2. 2000, 

- upratovacie služby – od 8. 2. 2000, 

- vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-

architektonických sadovníckych diel – od 5. 8. 2016, 

- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla – od 5. 8. 2016, 

- vedenie účtovníctva – od 5. 8. 2016, 

- sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných 

výlučne bez verejnej ponuky majetkových hodnôt – od 5. 8. 2016, 

- činnosť organizačných a ekonomických poradcov – od 5. 8. 2016, 

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien – od 14. 10. 2016. 
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58. Z výpisu z obchodného registra ako aj z výpisu zo Zoznamu hospodárskych subjektov uchádzača 

CCC vyplýva, že uchádzač CCC sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti nezaoberá len 

maloobchodom a veľkoobchodom s poľnohospodárskymi strojmi, ktorých predaj a kúpa je 

predmetom zákazky.  

 

59. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že kontrolovaný vyhodnotil uchádzača CCC ako 

spĺňajúceho vyššie uvedenú podmienku účasti, pričom sa nezaoberal skutočnosťou, že uchádzač 

CCC v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa nezaoberá len maloobchodom a veľkoobchodom 

s poľnohospodárskymi strojmi, ktorých kúpa je predmetom zákazky, ale v predmete činnosti má 

aj iné činnosti týkajúce sa napr. nákupu a predaja potravinárskeho, drogistického 

a elektrotechnického tovaru, elektroniky, kozmetiky, elektrospotrebičov, ovocia, zeleniny, 

kvetov, textilu, odevov a obuvi, veľkoobchodu a maloobchodu v rozsahu voľných živností, 

pričom z webovej stránky tohto uchádzača vyplýva, že sa v predchádzajúcom období prevažne 

zaoberal maloobchodom a veľkoobchodom elektro segmentu, nákupom a predajom textilu, 

odevov a obuvi, prenájmom nehnuteľností a LED technológiami vo verejnom osvetlení 

a v osvetlení výrobných hál. Zároveň úrad preskúmavaním informácií týkajúcich sa uchádzača 

CCC na portáli www.registeruz.sk zistil, že ako SK NACE kód je pri uchádzačovi ako účtovnej 

jednotke uvedený kód „47.54.0 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť 

v špecializovaných predajniach“. 

 

60. K vyjadreniu kontrolovaného uvedenému v bode 45. tohto rozhodnutia úrad uvádza, že sa 

stotožňuje s tvrdením kontrolovaného, že samotný fakt, že má spoločnosť CCC v predmete 

činnosti obchodného registra zapísaných viac živností obchodného/výrobného charakteru, 

nespochybňuje údaje uvedené v JED-e. Zároveň však úrad zdôrazňuje, že napriek tomu, že 

uchádzač obrat v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluva a ktorá je špecifikovaná 

v príslušnom oznámení pre požadovaný počet finančných rokov v JEDe vyčíslil, z predloženého 

čestného vyhlásenia táto skutočnosť nevyplýva, keďže Čestné vyhlásenie sa týka súhrnného 

obratu v položke „Tržba z predaja“, t.j. tržieb všeobecne, nie tržieb v oblasti predmetu zákazky. 

Zároveň úrad uvádza, že ani z vyššie uvedených verejne prístupných zdrojov nevyplýva, že 

je hlavným predmetom činnosti uchádzača CCC maloobchod a veľkoobchod 

s poľnohospodárskymi strojmi ako špecializovanou technikou. 

 

61. Úrad uvádza, že zákon o verejnom obstarávaní už neupravuje možnosť nahradiť doklady 

preukazujúce splnenie podmienok účasti formou čestného vyhlásenia, ale ustanovuje novú 

formu „čestného vyhlásenia“, a to štandardizovaný formulár – jednotný európsky dokument, 

ktorý je v zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní na účely tohto zákona dokumentom, 

ktorým môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Uchádzač tak môže 

pri preukazovaní splnenia podmienok účasti doložiť jednotlivé dokumenty vyžadované 

v konkrétnom verejnom obstarávaní alebo predložiť JED. 

 

62. V danom prípade uchádzač CCC za účelom preukázania splnenia podmienok účasti stanovených 

kontrolovaným v predmetnom verejnom obstarávaní predložil JED aj jednotlivé doklady, avšak 

na základe vyššie uvedených skutočností má úrad za to, že z Jednotného európskeho dokumentu 

a z Čestného vyhlásenia uchádzača CCC nevyplýva obrat tohto uchádzača za predchádzajúce 3 

hospodárskeho roky v kontrolovaným požadovanej výške v oblasti predmetu zákazky, t.j. 

v oblasti predaja a kúpy poľnohospodárskych strojov.  

 

63. K tvrdeniu kontrolovaného, uvedenému v bode 46. tohto rozhodnutia, že v danom prípade bola 

predložená aj Zmluva o zabezpečení kapacít, ktorú je potrebné zohľadniť, úrad po preskúmaní 
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obsahu predmetnej zmluvy, vrátane jej príloh (Výpis zo Zoznamu hospodárskych subjektov, 

JED, Zoznam dodávok, dve Potvrdenia o plnení a Opis tovaru – technická špecifikácia dodávky, 

technické listy alebo produktové listy),  uvádza, že z bodu 5. predmetnej zmluvy vyplýva, že sa 

spoločnosť BBB ako partner zaväzuje poskytnúť uchádzačovi CCC ako záujemcovi svoje 

technické, odborné a iné kapacity počas celého zmluvného vzťahu, avšak bez akejkoľvek 

výslovnej zmienky o poskytnutí finančných zdrojoch. Zároveň úrad uvádza, že prílohami 

predmetnej zmluvy sú síce doklady týkajúce sa, okrem požiadaviek na predmet zákazky, 

aj doklady týkajúce sa podmienok účasti, a to osobného postavenia a technickej alebo odbornej 

spôsobilosti, nie však ekonomického a finančného postavenia. Ďalej úrad uvádza, že v zmysle 

bodu 7. Zmluvy o zabezpečení kapacít bola táto zmluva uzatvorená na dobu určitú, 

a to do 31. 12. 2016. Zároveň úrad uvádza, že ani v JED-e, predloženom vo vzťahu k spoločnosti 

BBB, nie je vyplnená Časť IV „Podmienky účasti“ podčasť B: „Ekonomické a finančné 

postavenie“. 

 

64. Na základe vyššie uvedených skutočností má úrad za to, že z predložených dokladov 

jednoznačne nevyplýva, že spoločnosť BBB za účelom preukázania splnenia predmetnej 

podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní poskytne 

uchádzačovi CCC plnenie (finančné zdroje) počas celého trvania zmluvného vzťahu 

(aj  po termíne 31. 12. 2016). 

  

65. Úrad uvádza, že kontrolovaný je pri zadávaní zákaziek povinný rešpektovať základné princípy 

verejného obstarávania zakotvené v ustanovení § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

a to princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, 

princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Táto 

povinnosť sa vzťahuje aj na postup kontrolovaného pri vyhodnocovaní splnenia podmienok 

účasti jednotlivými uchádzačmi. 

 

66. Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní upravuje § 40 zákona 

o verejnom obstarávaní, z ktorého vyplýva, že súčasťou hodnotiaceho procesu je aj inštitút 

vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov, pričom ide o odstránenie nielen 

formálnych, ale aj vecných nedostatkov predložených dokladov jednotlivými uchádzačmi, 

resp. záujemcami. Využitie inštitútu v zmysle § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je 

nevyhnutné najmä v prípade, pokiaľ by prípadné nedostatočné náležitosti predložených 

dokladov bolo možné vysvetlením jednoducho objasniť alebo dovysvetliť. Predmetným 

inštitútom vysvetľovania je možné doplniť, resp. vysvetliť len doklady už predložené v ponuke 

uchádzača, ktoré boli predložené ku konkrétnej podmienke účasti za účelom preukázania 

jej splnenia, ak z takto predložených dokladov nie je možné posúdiť splnenie konkrétnej 

podmienky účasti, ku ktorej boli predložené a ku ktorej sa tieto doklady viažu. 

 

67. Ustanovenie § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ukladá verejnému obstarávateľovi 

a obstarávateľovi povinnosť písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo 

doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich 

platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Využitie predmetného inštitútu je opodstatnené najmä 

vzhľadom na potrebu zabezpečenia princípu hospodárnosti a efektívnosti verejného 

obstarávania, ktorý predpokladá získanie najlacnejšej ponuky, resp. ekonomicky najvýhodnejšej 

ponuky, teda zabezpečenie, aby sa verejné prostriedky vynakladali čo najhospodárnejšie 

a nedochádzalo k vylúčeniu ponúk uchádzačov z dôvodov, ktoré je možné jednoducho 

vysvetlením/doplnením odstrániť.  

 

68. V tejto súvislosti úrad uvádza, že uchádzač CCC bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač 

v predmetnej verejnej súťaži. Z predloženej dokumentácie taktiež vyplýva, že uchádzač CCC 
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nebol požiadaný o vysvetlenie/doplnenie dokladov, ako ani o doplnenie dokladov nahradených 

Jednotným európskym dokumentom súvisiacich s predmetnou podmienkou účasti, napriek 

skutočnosti, že z predložených dokladov nevyplýva splnenie podmienky účasti týkajúcej sa 

ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 

obstarávaní úspešným uchádzačom CCC tak, ako si ju kontrolovaný stanovil v oznámení. 

 

69. Na základe uvedeného úrad uvádza, že kontrolovaný vyššie popísaným konaním postupoval 

v rozpore s § 55 ods. 1 v nadväznosti na § 40 ods. 1 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, 

ako aj v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň je úrad toho názoru, 

že uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní mohlo mať v danom prípade vplyv 

na výsledok verejného obstarávania, keďže ide o uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako 

úspešný, pričom z dokladov predložených uchádzačom CCC nevyplýva bez uplatnenia inštitútu 

vysvetlenia/doplnenia predložených dokladov splnenie podmienky účasti týkajúcej sa 

ekonomického a finančného postavenia týmto uchádzačom. Úrad zároveň uvádza, že nesplnenie 

podmienky účasti zakladá v zmysle § 40 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dôvod 

na vylúčenie uchádzača.   

 

K vyjadreniu kontrolovaného k zisteným skutočnostiam č. 3 úrad uvádza: 

 

70. Úrad ďalej po preskúmaní oznámenia zistil, že kontrolovaný stanovil v bode 16.1.5 časti III 

„Príprava ponuky“ kapitoly A.1 „Pokyny pre uchádzačov“, v bode 11. kapitoly A.3 „Kritériá 

na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“, ako aj v bode 1. časti B.1 „Vymedzenie 

predmetu zákazky“ kapitoly B. „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov nasledovnú 

požiadavku na úspešného uchádzača, cit.: „Úspešný uchádzač predloží po elektronickej 

aukcii, na základe oznámenia o prijatí ponuky a výzvy na riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy, 

súčasne s návrhom zmluvy písomné potvrdenie, deklarujúce plnenie všetkých 

obstarávateľom požadovaných parametrov predmetu obstarávania potvrdené výrobcom 

alebo autorizovaným predajcom ponúkaných značiek tovaru. Zároveň úspešný uchádzač 

predloží technické listy alebo produktové listy ku všetkým výrobkom.“ 

 

71. Z doručenej dokumentácie je zrejmé, že kontrolovaný emailom „Predloženie upravenej zmluvy 

vrátane prílohy č. 2 – Horné Srnie“ z 17. 8. 2016 o 23:24 hod. požiadal uchádzača CCC v zmysle 

bodu 9 časti A3 súťažných podkladov o doručenie upravenej prílohy č. 2 (Návrh na plnenie 

kritéria), a to v lehote 5 pracovných dní nasledujúcich po ukončení elektronickej aukcie. 

 

72. Dňa 24. 8. 2016 doručil uchádzač CCC kontrolovanému okrem iného aj dokumenty za účelom 

preukázania splnenia požiadaviek kontrolovaného uvedených vo vyššie citovanom bode 1. časti 

B.1 „Vymedzenie predmetu zákazky“ kapitoly B. „Opis predmetu zákazky“ súťažných 

podkladov. 

 

73. Proces vyhodnocovania ponúk bol v zmysle Zápisnice z vyhodnotenia ponúk ukončený 

25. 8. 2016, v ktorej komisia kontrolovaného ako úspešného uchádzača na základe výsledku 

elektronickej aukcie vyhodnotila uchádzača CCC z dôvodu ponúknutia najnižšej ceny za 

obstarávaný predmet zákazky. Vyhodnotením splnenia vyššie citovanej požiadavky 

na úspešného uchádzača sa kontrolovaný v uvedenej zápisnici nezaoberal. 

 

74. Listom „Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk“ z 26. 8. 2016, doručeným 30. 8. 2016, 

oznámil kontrolovaný úspešnému uchádzačovi CCC, že jeho ponuku prijíma a že s ním bude 

uzavretá kúpna zmluva na vyššie uvedený predmet zákazky. Uvedeným listom kontrolovaný 

zároveň vyzval úspešného uchádzača na predloženie podpísanej kúpnej zmluvy v 3 
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vyhotoveniach, ako aj doručenie písomného potvrdenia, deklarujúceho plnenie všetkých 

obstarávateľom požadovaných parametrov predmetu obstarávania potvrdených výrobcom alebo 

autorizovaným predajcom značiek tovaru, vrátane technických listov alebo produktových listov 

ku všetkým výrobkom.  

 

75. K žiadosti úradu o vyjadrenie, či a ako sa kontrolovaný zaoberal vyhodnotením úspešným 

uchádzačom CCC predložených technických a produktových listov k výrobkom, ktoré sú 

predmetom zákazky, uvedenej v rozhodnutí úradu č. 18600-7000/2016-ODII/5 z 19. 12. 2016 

o prerušení konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, 

kontrolovaný v liste „Výzva na doplnenie dokumentácie zákazky ... – odpoveď“ zo 4. 1. 2017 

uviedol, cit.: „Úspešný uchádzač predložil na základe výzvy na riadnu súčinnosť na uzavretie 

zmluvy písomné potvrdenie deklarujúce plnenie všetkých obstarávateľom požadovaných 

parametrov predmetu obstarávania potvrdené autorizovaným predajcom ponúknutých značiek 

tovaru; potvrdené parametre boli zhodné s parametrami predloženými uchádzačom. Zároveň 

predloží technické listy, resp. produktové listy ku všetkým výrobkom.“ 

 

76. Po preskúmaní dokumentácie predloženej kontrolovaným úrad zistil, že uchádzač CCC 

24. 8. 2016 kontrolovanému opätovne predložil opisy jednotlivých technológií pre zberný dvor, 

konkrétne kolesový traktor, čelný nakladač, traktorový náves – trojstranný sklápač a traktorový 

nosič kontajnerov, ktoré boli predložené aj za účelom preukázania splnenia kontrolovaným 

stanovenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní, a to 

v časti ponuky označenej ako „Ostatné“ a zároveň k jednotlivým technológiám uvedený 

uchádzač kontrolovanému predložil aj nasledovné dokumenty: 

 

Kolesový traktor 

 fotokópia dokumentu „EC certificate of conformity for complete vehicles“ z 12. 11. 2015 

výrobcu XXX 

 fotokópia Rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky č. 08706/2014/C222/09583 z 12. 2. 2014 

 

Čelný nakladač 

 fotokópia Osvedčenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky č. 09248/2016/C222/07793 zo 4. 2. 2016 

 fotokópia dokumentu „Základný technický opis schváleného typu vozidla č. R-03455-

04/001“ vystaveného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky 4. 2. 2016 k uvedenému osvedčeniu č. 09248/2016/C222/07793 zo 4. 2. 2016 

 

Traktorový náves – trojstranný sklápač 

 fotokópia dokumentu „Prohlášení o zhode“ z 12. 9. 2016 výrobcu XXX 

 fotokópia dokumentu „Cenová nabídka: NV-F1609570“ z 12. 9. 2016 spoločnosti XXX 

 dokument bez označenia opatrený odtlačkom pečiatky spoločnosti XXX s podpisom 

 fotokópia Rozhodnutia Ministerstva dopravy Českej republiky č.j. 1728/2014-150-SCH2 

zo 4. 7. 2014 opatreného odtlačkom pečiatky spoločnosti XXX s podpisom 

 fotokópia dokumentu „Základný technický opis schváleného typu zvláštního vozidla 7976-

05-01“ zo 4. 7. 2014 vystaveného Ministerstvom dopravy Českej republiky k uvedenému 

rozhodnutiu č.j. 1728/2017-150-SCH2 zo 4. 7. 2014 opatrenú odtlačkom pečiatky spoločnosti 

XXX s podpisom 

Traktorový nosič kontajnerov 

 fotokópia dokumentu „ES Prohlášení o shodě“ z 1. 9. 2014 výrobcu XXX 

 technický list z 12. 9. 2016 opatrený odtlačkom pečiatky spoločnosti XXX s podpisom 
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 fotokópia dokumentu z 12. 9. 2016, obsahujúci technické parametre a opis traktorového 

návesu vyhotovený spoločnosťou XXX 

 

Drvič 

 fotokópia dokumentu „ES Prohlášení o shodě“ z 12. 9. 2016 výrobcu XXX 

 fotokópia Rozhodnutia Ministerstva dopravy Českej republiky č.j. 1553/2015-150-SCH2 

zo 24. 6. 2015 

 fotokópia dokumentu „Základný technický opis schváleného typu samostatného technického 

celku vozidla C-1918-05-03“ zo 24. 6. 2015 vystaveného Ministerstvom dopravy Českej 

republiky k uvedenému rozhodnutiu č.j. 1553/2015-150-SCH2 zo 24. 6. 2015 

 

Váha na výkup stavebného odpadu 

 fotokópia dokumentu „Produktový list váh typu GV“ spoločnosti XXX bez bližšieho 

označenia a datovania 

 fotokópia dokumentu „ES certifikát typu výrobku“ z 30. 11. 2014 vystavený notifikovanou 

osobou Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 

(ďalej len „Slovenská legálna metrológia, n. o.“) 

 fotokópia dokumentu „ES certifikát o zhode“ z 9. 4. 2015 vystavený notifikovanou osobou 

Slovenská legálna metrológia, n. o. 

 fotokópia dokumentu „Certifikát“ č. 688/12/R z 30. 5. 2012 vystavený Slovenským 

metrologickým ústavom 

 fotokópia Rozhodnutia o registrácii č. R/I – 111/20111 z 23. 11. 2011 Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky s prílohou 

 

Kontajner s objem 7 m3 a kontajner s objem 20 m3 s heverovou uzatvárateľnou strechou 

 originál dokumentu „Čestné vyhlásenie“ z 30. 6. 2016 spoločnosti XXX, v ktorom konateľka 

spoločnosti XXX vyhlásila, že predmet obstarávania spĺňa všetky obstarávateľom 

požadované parametre 

 originál dokumentu „Prohlášení o shodě“ z 25. 2. 2016 spoločnosti XXX 

 originál propagačného materiálu spoločnosti XXX. 
 

77. Po preskúmaní dokumentov predložených uchádzačom CCC kontrolovanému 24. 8. 2016, ako 

aj dokumentácie predloženej kontrolovaným, úrad konštatuje, že z jej obsahu vyplýva, že 

uvedený uchádzač kontrolovanému predložil fotokópie rozhodnutí a osvedčení vyššie 

uvedených štátnych orgánov, resp. prehlásení o zhode jednotlivých výrobcov, ako aj rôzne 

certifikáty, ktoré úrad nepovažuje za potvrdenia, deklarujúce plnenie všetkých obstarávateľom 

požadovaných parametrov predmetu obstarávania potvrdené výrobcom alebo autorizovaným 

predajcom ponúkaných značiek tovaru, keďže ide o dokumenty, ktoré nie sú vydané výrobcom 

alebo autorizovaným predajcom ponúkaných značiek tovaru, resp. ide o dokumenty vydané 

výrobcom, avšak z obsahu nevyplýva, že deklarujú splnenie všetkých parametrov požadovaných 

kontrolovaným v danom konkrétnom verejnom obstarávaní tak, ako to požadoval kontrolovaný 

v bode 1. časti B.1 „Vymedzenie predmetu zákazky“ kapitoly B. „Opis predmetu zákazky“ 

súťažných podkladov. Úrad dodáva, že kontrolovaným požadované písomné potvrdenie, 

deklarujúce plnenie všetkých obstarávateľom požadovaných parametrov predmetu obstarávania 

potvrdené výrobcom, a to Čestné vyhlásenie z 30. 6. 2016, predložil uchádzač CCC 

len ku kontajneru s objemom 7 m3 a kontajneru s objemom 20 m3 s heverovou uzatvárateľnou 

strechou. Ďalej úrad dodáva, že vo vzťahu ku kolesovému traktoru uchádzač CCC predložil 

kontrolovanému fotokópiu dokumentu „EC certificate of conformity for complete vehicles“ 

z 12. 11. 2015 v anglickom jazyku bez úradné prekladu do štátneho jazyka, preto má úrad za to, 
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že tento dokument nebol predložený v súlade s podbodom 13.1 bodu 13. „Jazyk ponuky“ 

Časti III. „Príprava ponuky“ súťažných podkladov. 

 

78. K tvrdeniu kontrolovaného, uvedenému v bode 47. tohto rozhodnutia, že úspešný uchádzač CCC 

predložil doklad s uvedením všetkých parametrov tovarov, potvrdený autorizovaným predajcom, 

a to prílohu č. 1 k súťažným podkladom – Technická špecifikácia, úrad po opätovnom 

preštudovaní časti ponuky uchádzača CCC označenej ako „Ostatné“ uvádza, že jej súčasťou sú 

dve vyhotovenia tejto prílohy, avšak obe sú podpísané konateľom spoločnosti CCC, ktorá nie je 

výrobcom ani autorizovaným predajcom tovarov predložených v ponuke tohto uchádzača. 

Zároveň úrad uvádza, že predmetný dokument, podpísaný konateľom spoločnosti CCC, je 

aj prílohou č. 1 návrhu kúpnej zmluvy, podpísaného úspešným uchádzačom CCC, ktorý bol 

kontrolovanému doručený 24. 8. 2016 v troch vyhotoveniach, pričom aj táto príloha návrhu 

kúpnej zmluvy je podpísaná len konateľom spoločnosti CCC. Keďže uvedené dokumenty nie sú 

potvrdené výrobcom alebo autorizovaným predajcom ponúkaných značiek tovaru, tak ako to 

požadoval kontrolovaný, úrad nepovažuje tento argument kontrolovaného za opodstatnený. Úrad 

zároveň dodáva, že z predloženej dokumentácie nie je zrejmá ani skutočnosť, že je 

autorizovaným predajcom predmetných tovarov spoločnosť BBB. 

 

79. Pokiaľ ide o kontrolovaným požadované technické listy alebo produktové listy ku všetkým 

výrobkom tvoriacim predmet zákazky, úrad poukazuje na odporujúce si tvrdenia kontrolovaného 

uvedené v listoch adresovaných úradu. Z listu kontrolovaného „Výzva na doplnenie 

dokumentácie zákazky ... – odpoveď“ zo 4. 1. 2017 vyplýva, že úspešný uchádzač, 

cit.: „... predloží technické listy, resp. produktové listy ku všetkým výrobkom“, a teda, že 

úspešný uchádzač ku dňu vyhotovenia uvedeného listu tieto dokumenty kontrolovanému 

nepredložil. Následne kontrolovaný v liste „Vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy v procese zadávania zákazky 

„Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – nákup technológie“ 

– odpoveď“ z 8. 2. 2017 k zisteniu úradu č. 3 uviedol, cit.: „Zároveň mal úspešný uchádzač 

predložiť produktové listy, resp. technické listy ku všetkých výrobkom. Účelom je overiť, či je 

výrobok možné použiť na zamýšľaný účel na základe rozhodnutia autorizovaných orgánov. 

Uchádzač predložil aj fotokópie dokumentov pre všetky výrobky, čím podľa nášho názoru splnil 

požiadavku kontrolovaného.“  

 

80. Vzhľadom na vyššie uvedené tvrdenia kontrolovaného úrad opätovne preskúmal kontrolovaným 

predloženú dokumentáciu a konštatuje, že súčasťou časti ponuky uchádzača CCC, označenej ako 

„Ostatné“ sú opisy všetkých technológií pre zberných dvor, ktoré možno považovať za technické 

listy, resp. produktové listy jednotlivých výrobkov tvoriacich predmet zákazky, a to vzhľadom 

na skutočnosť, že kontrolovaný v danom prípade nestanovil žiadne osobitné obsahové náležitosti 

tohto dokumentu. 

 

81. Povinnosť kontrolovaného postupovať v súlade s princípom transparentnosti, znamená aj tú 

skutočnosť, že konanie kontrolovaného v procese verejného obstarávania musí byť riadne 

zdokumentované a prehľadné, a to najmä za tým účelom, aby bolo možné v každej fáze, a teda 

aj po ukončení procesu verejného obstarávania, riadne preskúmať, či jeho konanie bolo v súlade 

so zákonom o verejnom obstarávaní. Netransparentný a neprehľadný postup kontrolovaného 

nevypovedá o jednotlivých úkonoch kontrolovaného a vnáša závažné pochybnosti do postupu 

zadávania zákazky, čím sa znemožňuje aj následný výkon kontroly postupu verejného 

obstarávania. Úrad v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Krajského súdu v Bratislave 

sp. zn. 2S 366/10-352, z ktorého vyplýva, že v rozpore s princípom transparentnosti, a teda 

aj v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, je akékoľvek konanie kontrolovaného, ktoré 

by robilo verejné obstarávanie nečitateľné, nekontrolovateľné alebo horšie kontrolovateľné. 
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K porušeniu princípu transparentnosti môže dôjsť vtedy, ak sa v postupe verejného obstarávateľa 

vyskytujú také prvky, ktoré by verejné obstarávanie robili nekontrolovateľným, resp. horšie 

kontrolovateľným, nečitateľným, neprehľadným, alebo ktoré by vzbudzovali pochybnosti 

o pravých dôvodoch jednotlivých krokov verejného obstarávateľa. Nevyhnutnou súčasťou 

riadneho uplatnenia princípu transparentnosti je teda taký postup kontrolovaného, ktorým je 

zabezpečená náležitá preskúmateľnosť každého úkonu kontrolovaného vykonaného v súvislosti 

so zadávaním zákazky. Obdobne podľa rozsudku Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2S 123/11-

136 pokiaľ sa má postupom verejného obstarávateľa zabezpečiť čestná hospodárska súťaž, nie je 

prípustné, aby sa umožnilo akékoľvek nepreskúmateľné či nekontrolovateľné konanie verejného 

obstarávateľa, ktoré môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania. V predmetnom 

prípade súd považoval predpoklady a indície žalovaného (úradu), o ktoré oprel svoje pochybnosti 

o transparentnosti a rovnakom zaobchádzaní verejného obstarávateľa, za celkom prirodzené 

a opodstatnené. Podľa súdu úlohou žalovaného (úradu) nie je preukazovať reálne uskutočnenie 

naznačených podozrení, ale dohliadať nad dodržiavaním princípov verejného obstarávania 

a jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.  

 

82. Na základe vyššie uvedených skutočností, aj s poukazom na povinnosť verejného obstarávateľa 

zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí 

prijatých v jednotlivých fázach procesu zadávania zákazky v zmysle § 24 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní, úrad konštatuje, že z predloženej dokumentácie nevyplýva, ako sa 

kontrolovaný v predmetnom procese verejného obstarávania vysporiadal s vyššie uvedenými 

skutočnosťami, keďže proces vyhodnotenia splnenia požiadaviek uvedených bode 1. časti 

B.1 „Vymedzenie predmetu zákazky“ kapitoly B. „Opis predmetu zákazky“ súťažných 

podkladov uchádzačom CCC nie je zachytený v žiadnej zápisnici, resp. inom dokumente, 

pričom kontrolovaný len v liste „Výzva na doplnenie dokumentácie zákazky ... – odpoveď“ 

zo 4. 1. 2017 uviedol, že úspešný uchádzač CCC požadované písomné potvrdenie, deklarujúce 

plnenie všetkých obstarávateľom požadovaných parametrov predmetu obstarávania potvrdené 

autorizovaným predajcom ponúknutých značiek tovaru, predložil a následne aj v liste 

„Vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy v procese zadávania zákazky „Intenzifikácia triedeného zberu 

komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – nákup technológie“ – odpoveď“ z 8. 2. 2017 uviedol, 

že úspešný uchádzač predložil doklady potvrdené autorizovaným predajcom. 

 

83. Zároveň úrad ku kontrolovaným požadovanému potvrdeniu, deklarujúcemu plnenie všetkých 

obstarávateľom požadovaných parametrov predmetu obstarávania potvrdenému výrobcom alebo 

autorizovaným predajcom ponúkaných značiek tovaru, uvádza, že povinnosť vyhodnotiť 

splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky má komisia kontrolovaného, 

a až po vyhodnotení ponúk a po uskutočnení ďalších úkonov v zmysle § 55 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní, je kontrolovaný ako verejný obstarávateľ povinný oznámiť všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane ďalších 

skutočností. Úrad taktiež dodáva, že kontrolovaný nie je oprávnený prenášať zodpovednosť 

za vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky na uchádzačov, resp. úspešného 

uchádzača. 

 

84. Úrad má za to, že postupom kontrolovaného došlo k porušeniu § 10 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní, najmä princípu transparentnosti, keďže z predloženej dokumentácie jednoznačne 

nevyplýva splnenie požiadaviek stanovených kontrolovaným v bode 1. časti B.1 „Vymedzenie 

predmetu zákazky“ kapitoly B. „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov, a to požiadavky 

na predloženie potvrdenia, deklarujúceho plnenie všetkých obstarávateľom požadovaných 

parametrov predmetu obstarávania potvrdené výrobcom alebo autorizovaným predajcom 

ponúkaných značiek tovaru uchádzačom CCC a zároveň z predloženej dokumentácie nevyplýva 
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ani skutočnosť, ako a kedy kontrolovaný splnenie týchto požiadaviek uchádzačom CCC 

v predmetnom procese verejného obstarávania vyhodnocoval, keďže kontrolovaný proces 

vyhodnocovania splnenia predmetnej požiadavky riadne nezdokumentoval, čím kontrolovaný 

vniesol do predmetného procesu verejného obstarávania zmätočnosť. Úrad má zároveň za to, že 

uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní mohlo mať vplyv na výsledok verejného 

obstarávania, keďže z predloženej dokumentácie nevyplýva splnenie požiadaviek stanovených 

kontrolovaným na úspešného uchádzača. 

 

85. Podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ak úrad v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon  

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

nariadi vo vzťahu k zákazke alebo jej časti odstrániť protiprávny stav. Úrad identifikoval,  

že porušenie zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne porušenie § 55 ods. 1 v nadväznosti 

na § 40 ods. 1 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a opakované porušenie § 10 ods. 2 

zákona o verejnom obstarávaní, mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, 

keďže zákon o verejnom obstarávaní bol kontrolovaným porušený v procese vyhodnocovania 

splnenia podmienok účasti úspešným uchádzačom a ďalších požiadaviek stanovených 

na úspešného uchádzača. 

 

86. Podľa § 175 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní je úrad povinný v rozhodnutí, v ktorom 

konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, uviesť 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 uviesť stručný 

návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť porušeniu tohto 

zákona. 
 

87. V súvislosti s konaním kontrolovaného pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti úrad 

uvádza, že kontrolovaný postupoval v rozpore s § 55 ods. 1 v nadväznosti na § 40 ods. 1 

a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže 

z predloženej dokumentácie nevyplýva splnenie podmienky účasti týkajúcej sa ekonomického 

a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní úspešným 

uchádzačom CCC tak, ako si ju kontrolovaný stanovil v oznámení, a teda kontrolovaný 

nevyhodnocoval splnenie predmetnej podmienky účasti uchádzačom CCC v súlade s oznámením 

a za účelom jej preukázania a odstránenia pochybností v uchádzačom predložených dokladoch 

neaplikoval inštitút vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov. Zároveň kontrolovaný 

postupoval v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže z predloženej 

dokumentácie nevyplýva splnenie požiadaviek stanovených kontrolovaným v súťažných 

podkladoch na úspešného uchádzača a zároveň kontrolovaný proces vyhodnotenia splnenia 

týchto požiadaviek úspešným uchádzačom nezachytil v žiadnom dokumente. Aby sa 

kontrolovaný v budúcnosti vyhol takémuto nezákonnému konaniu, musí pri vyhodnocovaní 

splnenia podmienok účasti uchádzačmi postupovať podľa ustanovenia § 40 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní, vyhodnocovať splnenie podmienok účasti tak, ako si ich stanovil 

v oznámení a v prípade, ak z predložených dokladov nie je možné jednoznačne posúdiť 

ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti, resp. ak existujú určité pochybnosti o tom, 

či sa dokladmi obsiahnutými v ponuke uchádzača, predloženými za účelom preukázania splnenia 

podmienok účasti, dá plnohodnotne preukázať splnenie požadovaných skutočností, úrad, 

aj z hľadiska dodržania základných princípov verejného obstarávania, odporúča 

kontrolovanému, aby písomne požiadal uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo 

o doplnenie predložených dokladov podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, a to 

aj v prípade, ak bol uchádzačom alebo záujemcom predložený jednotný európsky dokument 

a následne doručené doklady nahradené jednotným európskym dokumentom. Kontrolovaný by 
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mal podľa názoru úradu v budúcnosti využiť všetky možnosti na preskúmanie skutočnosti, či 

uchádzač alebo záujemca posudzovanú podmienku účasti splnil a ku konštatovaniu, že všetky 

podmienky účasti splnil by mal pristúpiť až po dôkladnom preverení všetkých skutočností, 

a po utvrdení sa, že všetky podmienky účasti boli splnené. Zároveň úrad kontrolovanému 

odporúča, aby v budúcnosti postupoval transparentne, a teda aby v dokumentácii z verejného 

obstarávania riadne a prehľadne zachytil všetky rozhodnutia prijaté v procese verejného 

obstarávania, a tak zabezpečil náležitú preskúmateľnosť každého úkonu kontrolovaného 

vykonaného v súvislosti so zadávaním zákazky, vrátane fázy vyhodnocovania splnenia 

požiadaviek na úspešného uchádzača, ak boli kontrolovaným stanovené, a teda aby kontrolovaný 

riadne zdokumentoval, kedy a ako sa týmito skutočnosťami zaoberal a na základe čoho 

konštatoval, že boli všetky požiadavky úspešným uchádzačom splnené.  
 

88. Podľa § 175 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní rozhodnutie podľa odseku 1 sa zároveň 

doručuje všetkým úradu známym uchádzačom, záujemcom a účastníkom. 

 

89. 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 môže kontrolovaný ako účastník konania o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného a osoba podľa § 175 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

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

odvolanie podľa § 177 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odvolanie musí byť doručené Úradu 

pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, do 10 dní odo dňa doručenia 

tohto rozhodnutia. 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 

je rozhodnutie úradu právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dňom 

doručenia rozhodnutia rady podľa § 177 ods. 10 alebo ods. 12 účastníkom konania a vykonateľné 

uplynutím lehoty na plnenie. Ak sa osoby podľa § 177 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

vzdajú odvolania alebo vezmú svoje odvolanie späť, toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 

dňom doručenia vzdania sa alebo späťvzatia odvolania úradu.   

 

 

 

           Mgr. Beáta Šimorová 

                 riaditeľka odboru dohľadu II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí 

1. Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie 

Na vedomie 

Podľa rozdeľovníka 


