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       Bratislava                             3. 11. 2016 

       Číslo:            18818-7000/2016-ODII-2 

 

 

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. c) 

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 pred uzavretím 

zmluvy na základe vlastného podnetu v súťaži na predmet zákazky „Inovácia a modernizácia 

plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej                                       

len „kontrolovaný“) uverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 140/2016 dňa 21. 07. 2016 pod značkou 11327-WYS, vydáva toto 

 

 

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

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe vlastného podnetu podľa § 174 ods. 1 písm. o) zákona                                      

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

neskorších predpisov. 

   

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

1. Dňa 26. 9. 2016 bol Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) doručený list                                    

č. 21162/2016/D634-SRP/59289 „Vykonanie kontroly VO pred uzavretím zmluvy – podlimitná 

zákazka bez EKS“ z 22. 9. 2016 od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, obsahom ktorého je podnet na začatie konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na predmet zákazky „Inovácia a modernizácia 

plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo“, vyhlásenej kontrolovaným vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 140/2016 dňa 21. 7. 2016 pod značkou 11327-WYS. 

 

2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predmetným 

listom požiadalo úrad o vykonanie kontroly vyššie uvedeného verejného obstarávania                        

v zmysle  čl. I ods. 4 v spojení s čl. II. ods. 3 písm. a) a písm. d) Dohody o spolupráci medzi 

Úradom vlády Slovenskej republiky a úradom. 

 

3. Podľa § 169 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“) 

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 
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d) na základe námietok. 

 

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 13. 10. 2016 listom „Oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“ č. 18818-7000/2016-ODII/1 zo 7. 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. Podľa § 173 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní doručenie námietok a začatie konania 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; 

ustanovenia § 52 ods. 2 a § 56 ods. 8 tým nie sú dotknuté. 

 

6. Podľa § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní úrad môže vydať predbežné opatrenie, 

ktorým pozastaví konanie kontrolovaného najdlhšie do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

podľa § 174 alebo § 175. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže úrad rozhodnúť, že lehoty, 

ktoré určil kontrolovaný a lehoty kontrolovanému, neplynú. 

 

7. Nakoľko začatie konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nemá 

podľa § 173 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie 

kontrolovaného, úrad sa vydaním predbežného opatrenia podľa § 173 ods. 11 zákona o verejnom 

obstarávaní rozhodol pozastaviť konanie kontrolovaného v predmetnej súťaži, a zároveň 

rozhodol, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný, a taktiež lehoty 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.  

 

8. Účelom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 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 pred uzavretím zmluvy a ďalšie konanie 

kontrolovaného by mohlo ohroziť účel konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného                     

pred uzavretím zmluvy. Z uvedeného dôvodu úrad predbežným opatrením                                                     

č. 18818-7000/2016-ODII/PO zo 7. 10. 2016 preukázateľne doručeným 13. 10. 2016, pozastavil 

konanie kontrolovaného v danom postupe zadávania zákazky, z čoho plynie kontrolovanému 

povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania v predmetnom postupe zadávania zákazky                              

do skončenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného.  

 

9. Na základe tohto predbežného opatrenia vznikla kontrolovanému povinnosť zdržať  

sa až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 174 alebo § 175 zákona 

o verejnom obstarávaní vydaného v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy akéhokoľvek konania, ktorým by ohrozil účel tohto opatrenia. 

 

10. 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. 

 

11. Kontrolovaný dňa 14. 10. 2016 doručil úradu listom č. 113/2016 „Rozhodnutie o predbežnom 

opatrení – doručenie kompletnej dokumentácie podľa § 173 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní“ požadovanú kompletnú dokumentáciu.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-174
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-175
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12. Účelom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného bolo riadne posúdenie objektívneho 

stavu veci z kontrolovaným doručenej dokumentácie a jeho súladu so zákonom o verejnom 

obstarávaní. 

 

Po preskúmaní predloženej dokumentácie úrad zistil nasledovné: 

 

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

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

na poskytnutie služby, kontrolovaný použil postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska podľa § 113 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. 

 

14. Kontrolovaný určil predpokladanú hodnotu zákazky v sume 175 000,00 EUR bez DPH                            

na základe uskutočneného prieskumu trhu mailom v čase od 14. 6. 2016 do 16. 6. 2016. 

V závislosti od typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky ide o podlimitnú 

zákazku na poskytnutie služby. 

 

15. Kontrolovaný vyhlásil postup zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska podľa § 113 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Inovácia                      

a modernizácia plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo“, zverejnením Výzvy na predkladanie 

ponúk (ďalej len „výzva“) vo Vestníku verejného obstarávania č. 140/2016 dňa 21. 7. 2016               

pod značkou 11327-WYS. 

 

16. Kontrolovaný v bode II.1.4) „Stručný opis“ výzvy uviedol, že predmetom zákazky je 

vypracovanie štúdie realizovateľnosti s názvom: Inovácia a modernizácia plavebných komôr 

Stupňa Gabčíkovo. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis 

predmetu zákazky súťažných podkladov. 

 

17. Kontrolovaný v bode II.1.5) „Celková predpokladaná hodnota“ výzvy uviedol, že predpokladaná 

hodnota zákazky je vo výške 175 000,00 EUR bez DPH. 

 

18. Kontrolovaný v bode II.1.6) „Informácie o častiach“ výzvy uviedol, že predmetná zákazka sa 

nedelí na časti. 

 

19. Kontrolovaný v bode II.2.3) „Miesto dodania“ výzvy uviedol, že hlavné miesto dodania alebo 

plnenia je sídlo kontrolovaného. 

 

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

kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. 

 

21. Kontrolovaný v bode II.2.7) „Dĺžka trvania zákazky“ výzvy uviedol 2 mesiace. 

 

22. Kontrolovaný v bode II.2.13) „Informácie o fondoch Európskej únie“ výzvy uviedol, že predmet 

zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie. 

 

23. Kontrolovaný v bode III.1.5) „Informácie o vyhradených zákazkách“ výzvy uviedol, že zákazka 

nie je vyhradená pre chránené dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je 

sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb. 

 

24. Kontrolovaný v bode IV.1.3) „Informácie o rámcovej dohode“ výzvy uviedol, že obstarávanie 

nezahŕňa uzavretie rámcovej dohody. 
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25. Kontrolovaný v bode IV.1.6) „Informácie o elektronickej aukcii“ výzvy uviedol, že sa nepoužije 

elektronická aukcia. 

 

26. Kontrolovaný v bode IV.2.2) „Lehota na predkladanie ponúk“ výzvy uviedol, že lehota                           

na predkladanie ponúk je stanovená do 9. 8. 2016 do 10:00 hod. 

 

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

výzvy uviedol, že ponuky uchádzačov musia byť platné do 31. 3. 2017. 

 

28. Kontrolovaný v bode IV.2.7) „Podmienky na otváranie ponúk“ výzvy uviedol, že otváranie 

ponúk sa uskutoční 9. 8. 2016 o 12:00 hod. na adrese kontrolovaného. 

 

29. Kontrolovaný v bode VI.3) „Doplňujúce informácie“ výzvy uviedol, že vyžaduje                                        

na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 5 000,00 EUR. 

Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 

 

30. Kontrolovaný 21. 7. 2016 odoslal výzvu spolu so súťažnými podkladmi trom vybraným 

záujemcom. Z predloženej dokumentácie je ďalej zrejmé, že kontrolovaný poskytol súťažné 

podklady všetkým záujemcom, ktorí o tieto požiadali, a to konkrétne: 

 XXX (ďalej len „XXX“), 

 XXX, 

 XXX, 

 XXX a  

 XXX. 

 

31. Kontrolovanému bola 21. 7. 2016 doručená žiadosť o vysvetlenie ponuky od záujemcu XXX 

Z predloženej dokumentácie je zrejmé, že kontrolovaný dňa 25. 7. 2016 poskytol odpoveď 

všetkým známym záujemcom a zároveň predmetné vysvetlenie zverejnil aj na svojom profile 

k predmetnej zákazke. 

 

32. Kontrolovaný 8. 8. 2016 zverejnil vo svojom profile k predmetnej zákazke informáciu týkajúcu 

sa splnenie povinnosti podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a to o otváraní časti 

ponúk označených ako „Ostatné“. 

 

33. V lehote na predkladanie ponúk bola kontrolovanému doručená jedna ponuka od uchádzača 

XXX (ďalej len „uchádzač č. 1“). 

 

34. Kontrolovaný 8. 8. 2016 zriadil 7-člennú komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk. Členovia 

komisie dňa 9. 8. 2016 čestne prehlásili v zmysle § 51 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní,               

že nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie. 

 

35. Kontrolovaný 9. 8. 2016 vykonal otváranie predloženej ponuky. Následne kontrolovaný v dňoch 

11. 8. 2016 a 23. 8. 2016 požiadal v zmysle § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní 

o vysvetlenie ponuky uchádzača č. 1, ktorý v dňoch 18. 8. 2016 a 25. 8. 2016 poskytol 

kontrolovanému požadované vysvetlenia ponuky. 

 

36. Kontrolovaný 26. 8. 2016 vyhotovil Zápisnicu z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti, 

v ktorej okrem iného konštatoval, že uchádzač č. 1 preukázal splnenie požadovaných podmienok 

účasti. Kontrolovaný zároveň toho istého dňa vyhotovil Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk časť 
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„Ostatné“, v ktorej uviedol, že uchádzač č. 1 predložil všetky požadované doklady, zložil 

požadovanú zábezpeku spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch a teda po otváraní časti 

ponúk označených ako „Ostatné“ nebol vylúčený z predmetného postupu zadávania zákazky. 

 

37. Kontrolovaný 26. 8. 2016 odoslal úradu informáciu v zmysle § 166 ods. 1 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní, že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo účastníka 

pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“. 

 

38. Kontrolovaný 5. 9. 2016 odoslal uchádzačovi č. 1 list „Oznámenie o termíne otvárania časti 

ponúk označených ako „Kritériá““, v ktorom predmetnému uchádzačovi uviedol, že otváranie 

časti ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutoční 13. 9. 2016 na adrese kontrolovaného. 

Predmetný list bol uchádzačovi preukázateľne doručený 7. 9. 2016. Zároveň 5. 9. 2016 

kontrolovaný zverejnil vo svojom profile k predmetnej zákazke informáciu týkajúcu sa splnenie 

povinnosti podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a to o otváraní časti ponúk 

označených ako „Kritériá“. 

 

39. Kontrolovaný 13. 9. 2016 uskutočnil otváranie časti ponuky označenej ako „Kritériá“, z čoho 

vyhotovil Zápisnicu z otvárania ponúk, v ktorej uviedol, že uchádzač č. 1 vo svojej ponuke 

predložil návrh na plnenie kritérií vo výške 204 000,00 EUR s DPH. Kontrolovaný taktiež                  

13. 9. 2016 odoslal v zmysle § 52 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní uchádzačovi predmetnú 

zápisnicu z otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“.  

 

40. Kontrolovaný 14. 9. 2016 vyhotovil „Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk časť „Kritériá““, v ktorej 

uviedol, že uchádzač č. 1 splnil všetky požiadavky kontrolovaného a ponúkol za poskytnutie 

predmetu zákazky najnižšiu cenu a z uvedeného dôvodu navrhuje komisia v súlade s § 55 ods. 2 

zákona o verejnom obstarávaní oznámiť úspešnému uchádzačovi výsledok vyhodnotenia 

predložených ponúk a zároveň v súlade s § 56 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyzvať 

úspešného uchádzača č. 1 na uzatvorenie zmluvy. 

 

41. Kontrolovaný 14. 9. 2016 zaslal úspešnému uchádzačovi č. 1 list „Oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk“, v ktorom uviedol, že uchádzač sa stal úspešným v predmetnom postupe 

zadávania zákazky a vyzýva ho na uzatvorenie zmluvy. Predmetný list bol uchádzačovi 

doručený 19. 9. 2016. Kontrolovaný zároveň vo svojom profile k predmetnej zákazke uverejnil 

Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

42. Kontrolovaný 20. 9. 2016 odoslal úradu informáciu v zmysle § 166 ods. 1 písm. c) zákona 

o verejnom obstarávaní, že bolo všetkým uchádzačom a účastníkom, ktorých ponuky sa 

vyhodnocovali, doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, s uvedením dátumu 

doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. 9. 2016. 

 

43. Kontrolovaný 20. 9. 2016 vo svojom profile k predmetnej zákazke uverejnil Odôvodnenie 

nezrušenia vyhláseného postupu verejného obstarávania, v ktorom uviedol, cit.: „V lehote                      

na predkladanie ponúk boli poskytnuté súťažné podklady 5 záujemcom, z toho 3 záujemcom 

boli priamo zaslané súťažné podklady aj s výzvou na predkladanie ponúk. Do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk bola predložená jedna ponuka. Uchádzač, ktorý predložil ponuku splnil 

podmienky účasti stanovené vo Výzve a požiadavky stanovené na predmet zákazky v súťažných 

podkladoch a zároveň cenová ponuka uchádzača po ukončení vyhodnotenia ponúk je                                

aj vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a finančnú situáciu verejného obstarávateľa 

prijateľná. 
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Vzhľadom na špecifikovanosť a jedinečnosť predmetu zákazky verejný obstarávateľ 

predpokladá, že zrušením vyhláseného verejného obstarávania a vyhlásením nového by sa 

situácia zopakovala. Súčasný stav objektov plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo, ich prevádzky 

a priľahlých úsekov vodnej cesty vykazuje znaky značného opotrebovania, obmedzenia 

spoľahlivosti, plnej prevádzkyschopnosti a následne aj plavebnej bezpečnosti, čo si vyžaduje 

bezodkladné riešenie aby nenastal havarijný stav, vedúci k zastaveniu plavby na medzinárodnej 

vodnej ceste Dunaj. Preto by sa verejný obstarávateľ nemal dostať do časového sklzu                                  

a dodržiavať časový harmonogram, aby bola zabezpečená plavebná prevádzka a zabránilo sa 

vzniku plavebnej prekážky, a tým zastaveniu medzinárodnej plavby.“ 

 

44. Na základe vyššie uvedených skutočností, má úrad za to, že kontrolovaný predmetným postupom 

zadávania zákazky postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a úrad 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.  

 

45. 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 verejného obstarávania.“  

 

46. 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 neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu úradu nie je možné 

podať odvolanie. Podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)                       

v znení neskorších predpisov v spojení s § 185 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

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

rozhodnutie právoplatné dňom doručenia účastníkom konania a vykonateľné uplynutím lehoty 

na plnenie. Podľa § 174 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene                        

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie úradu je 

preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 

úradu. 

 

        

       

   riaditeľka odboru dohľadu II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí 

1. Agentúra rozvoja vodnej dopravy, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava -  

kontrolovaný 


