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              Bratislava                   20. 1. 2017 

                                                                                      Číslo:       19508-6000/2016-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 z vlastného podnetu úradu v priamom rokovacom konaní na predmet 

podlimitnej zákazky „Služby servisnej podpory SAP/SYBASE“, ku ktorému bolo oznámenie 

o použití priameho rokovacieho konania uverejnené verejným obstarávateľom Generálna 

prokuratúra SR, Štúrova 2, 812 85 Bratislava (ďalej len ,,kontrolovaný“) vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 196/2016 z 10. 10. 2016 pod značkou 14043 - IBS, vydáva toto 

 

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

 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 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. nariaďuje zrušiť priame rokovacie konanie na predmet podlimitnej zákazky „Služby 

servisnej podpory SAP/SYBASE“, ku ktorému bolo oznámenie o použití priameho 

rokovacieho konania zverejnené verejným obstarávateľom Generálna prokuratúra SR, 

Štúrova 2, 812 85 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2016 z 10. 10. 2016 

pod značkou 14043 - IBS, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

1. Podľa § 167 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. (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, 

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

o verejnom obstarávaní.  

 

2. 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. 

 

3. Úradu bolo 6. 10. 2016 kontrolovaným doručené oznámenie o použití priameho rokovacieho 

konania pri postupe zadávania predmetnej zákazky. Následne 7. 10. 2016 postúpil odbor 

metodiky a elektronického verejného obstarávania úradu odboru dohľadu I úradu uvedené 

oznámenie o použití priameho rokovacieho konania za účelom preskúmania úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, nakoľko sa domnieval, že je potrebné overiť splnenie 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-8
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podmienky pre použitie postupu priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

4. Vzhľadom na túto skutočnosť úrad konštatuje, že toto konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy bolo začaté v súlade s § 169 ods. 1 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní, teda z vlastného podnetu úradu, pričom jeho predmetom bolo 

preskúmanie postupu kontrolovaného v predmetnom priamom rokovacom konaní ešte pred 

uzavretím zmluvy. 

 

5. Úrad ďalej uvádza, že konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného začaté z vlastného 

podnetu úradu sa v súlade s § 171 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní začína dňom 

doručenia oznámenia o začatí konania kontrolovanému. Úrad uvádza, že list  

č. 19508-6000/2016-ODI-Ozn. zo 17. 10. 2016 označený ako „Oznámenie o začatí konania 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného a výzva na doručenie kompletnej dokumentácie  

v origináli“ bol kontrolovanému doručený 19. 10. 2016, a teda toto konanie o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy začalo 19. 10. 2016. Úrad zároveň tým istým 

listom vyzval kontrolovaného na doručenie kompletnej dokumentácie k predmetnému 

priamemu rokovaciemu konaniu v origináli v zmysle § 173 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

6. Na základe výzvy úradu doručil 25. 10. 2016 kontrolovaný úradu dokumentáciu v origináli 

k predmetnému verejnému obstarávaniu, ktorá však nebola kompletná. Vzhľadom na to,  

že kontrolovaný nedoručil úradu kompletnú dokumentáciu k predmetnému verejnému 

obstarávaniu v origináli do piatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úradu v súlade  

s § 173 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, úrad rozhodnutím č. 19508-6000/2016-ODI 

zo 16. 11. 2016 prerušil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 

zmluvy a súčasne nariadil kontrolovanému doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli 

v dodatočnej lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia. 

V dodatočnej lehote určenej úradom, konkrétne 30. 11. 2016, doručil kontrolovaný úradu 

doplnenie dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu v origináli.  

 

7. Úrad uvádza, že zároveň v danom konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred 

uzavretím zmluvy vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení č. 19508-6000/2016-ODI-PO  

zo 17. 10. 2016  podľa § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým pozastavil 

konanie kontrolovaného v danom verejnom obstarávaní a rozhodol, že lehoty, ktoré určil 

kontrolovaný a lehoty kontrolovanému neplynú, a to až do nadobudnutia právoplatnosti 

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

konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. 

 

Zistenia úradu 

 

8. Z predloženej dokumentácie k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu úrad zistil 

nasledovné skutočnosti súvisiace s porušeniami zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mali 

alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania: 

 

9. Kontrolovaný odoslal 6. 10. 2016 do Vestníka verejného obstarávania oznámenie o použití 

priameho rokovacieho konania, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania  

č. 196/2016 z 10. 10. 2016 pod značkou 14043 – IBS na predmet zákazky „Služby servisnej 

podpory SAP/SYBASE“. V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného 
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a predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 190 788,- eur bez DPH ide o podlimitnú zákazku 

na poskytnutie služieb. 

 

10. Kontrolovaný v oddiele II. „Predmet“, bod II.1.4) „Stručný opis“ oznámenia o  použití 

priameho rokovacieho konania uviedol, cit.: „Poskytovanie podpory maintenance, upgrade 

a aktualizácií a poskytovanie odborných služieb (ďalej aj ako „Servisná podpora“) pre 

softvérové počítačové programové vybavenie v prostredí IS GP SR. Na základe termínu 

vypršania účinnosti zmluvy reg. č. 45/14 a jej dodatku č. 1 reg. č. 68/16 žiadame 

o zabezpečenie kontinuálneho pokračovania pre poskytovanie podpory pre softvérové 

počítačové programové vybavenie. Kontinuálne pokračovanie pre poskytovania podpory pre 

softvérové počítačové programové vybavenie. 

PRODUKT LICENCIA PLATFORMA POČET 

Adaptive Server Enterprise Ent. Edition Server all 12 

Adaptive Server Enterprise Ent. Editi Netw. Seat all 640 

Encrypted Columns, Core License CPU/Core all 32 

Požaduje sa uzatvorenie zmluvy o podpore na 2 roky.“. 

 

11. Kontrolovaný v oddiele IV. „Postup“, bod IV.1) „Opis“, podbod IV.1.1) „Druh postupu“ 

oznámenia o  použití priameho rokovacieho konania uviedol, cit.: „Priame rokovacie konanie  

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: § 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo 

služby môže poskytnúť len určitý subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo 

nadobudnutie jedinečného umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje 

hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo 

náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov 

verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna 

primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého 

zúženia parametrov verejného obstarávania. 

Odôvodnenie: IS GP SR tvorí najmä informačný systém prokurátorskej trestnej a civilnej 

agendy IS PATRICIA, používaný na získavanie a poskytovanie informácií v súvislosti 

s výkonom prokurátorského dozoru a oprávnení prokurátora v boji proti kriminalite a IS EOO, 

ktorý eviduje údaje o právoplatných odsúdeniach osôb a umožňuje zasielať informácie aj 

o právoplatne udelených trestoch cudzincom z krajín EÚ súdmi na Slovensku, a ďalšie 

moduly. Systémy PATRICIA a EOO sú prevádzkované na databázovej platforme SAP/Sybase 

ASE. Vzhľadom na jedinečný a špecifický charakter IS GP SR, ktorý je nevyhnutne prepojený 

s úlohami a postavením verejného obstarávateľa a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je 

databázový systém SAP/SYBASE ASE Enterprise Edition (Encrypted collumns), neexistuje 

voči IS GP SR žiadna primeraná alternatíva ani náhrada na území Slovenskej republiky, ani v 

zahraničí.“. 

 

12. Kontrolovaný v oddiele V. „Zadanie zákazky“, bod V.2 „Zadanie zákazky“, podbod V.2.3) 

„Názov a adresa hospodárskeho subjektu“ oznámenia o  použití priameho rokovacieho 

konania uviedol, cit.: „XX (...).“.   

 

13. Súčasťou kontrolovaným predloženej dokumentácie bol aj dokument označený ako 

„Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania“, v ktorom je okrem iného uvedené, 

cit.: „(...) A. Neexistencia žiadnej primeranej alternatívy alebo náhrady 

IS GP SR tvorí najmä informačný systém prokurátorskej trestnej a civilnej agendy IS 

PATRICIA, používaný na získavanie a poskytovanie informácií v súvislosti s výkonom 

prokurátorského dozoru a oprávnení prokurátora v boji proti kriminalite a IS EOO, ktorý 

eviduje údaje o právoplatných odsúdeniach osôb a umožňuje zasielať informácie aj 
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o právoplatne udelených trestoch cudzincom z krajín EÚ súdmi na Slovensku, a ďalšie 

moduly. Systémy PATRICIA a EOO sú prevádzkované na databázovej platforme SAP/Sybase 

ASE. Jedná sa o veľmi špecifický a komplexný informačný systém, ktorý vzhľadom na svoj 

charakter nemá v rámci Slovenskej republiky žiaden spôsobilý ekvivalent. Ako informačný 

systém verejnej správy musí zodpovedať štandardom v zmysle právnych predpisov platných 

a účinných na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na rozličnú právnu úpravu štandardov 

pre informačné systémy verejnej správy v Slovenskej republike v porovnaní so zahraničnými 

právnymi úpravami, ktoré musí IS GP SR, ako informačný systém verejnej správy spĺňať 

(najmä zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Výnos Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy), 

obdobne aj v zahraničí neexistuje voči IS GP SR žiadna alternatíva alebo náhrada. Vzhľadom 

na jedinečný a špecifický charakter IS GP SR, ktorý je nevyhnutne prepojený s úlohami 

a postavením verejného obstarávateľa a ktorého neoddeliteľnou súčasťou je databázový 

systém SAP/SYBASE ASE Enterprise Edition (Encryptet collumns), neexistuje voči IS 

GP SR žiadna primeraná alternatíva ani náhrada na území Slovenskej republiky, ani 

v zahraničí.   

B. Chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov 

verejného obstarávania 

Dňa 04.09.2013 uzatvoril verejný obstarávateľ s Poskytovateľom Zmluvu ako výsledok 

Verejného obstarávania. Nastavenie požiadaviek v rámci verejného obstarávania, ako aj znenia 

obchodných podmienok – návrhu Zmluvy, vrátane licenčných ustanovení, vychádzalo 

z právnej úpravy platnej a účinnej v čase vyhlásenia verejného obstarávania (...).  

Dňa 01.06.2006 nadobudol účinnosť zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch 

verejnej správy (...), ktorého predmetom je, okrem iného, úprava práv a povinností povinných 

osôb v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania a rozvoja informačných systémov 

verejnej správy, ako aj úprava základných podmienok na zabezpečenie integrovateľnosti 

a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy.  

Dňa 15.07.2009 bolo prijaté uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 523/2009 Z. z., ktorým 

sa schválil návrh koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe. V zmysle 

predmetného uznesenia č. 523/2009 sa povinné osoby zaviazali „dodržiavať princípy 

a odporúčania koncepcie pri uzavretí zmlúv týkajúcich sa nákupu a prevádzky informačných 

systémov vrátane zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekty 

Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS) k 31. decembru a každé dva roky“.   

V nadväznosti na Uznesenie č. 523/2009 vydal Úrad pre verejné obstarávanie dňa 30.12.2009 

metodické usmernenie pre obstarávanie softvérových produktov vo verejnej správe, ktoré 

upravuje pravidlá pre obstarávanie softvérových produktov vo verejnej správe a zohľadňuje 

pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania ku „Koncepcii využívania 

softvérových produktov vo verejnej správe“. 

Následne v roku 2011 bolo prijaté uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 460/2011 Z. z.  

k návrhu opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním 

informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore, v zmysle ktorého došlo 

k určeniu východísk pri určovaní licenčných podmienok s dodávateľmi informačných 

a komunikačných technológií. (...) Plnením jednej z úloh v zmysle uznesenia vlády SR  

č. 460/2011 je vydanie Metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre 

štandardné náležitosti opisu predmetu zákazky, štandardné podmienky účasti vo verejnom 

obstarávaní a optimálne zmluvné podmienky v súvislosti s projektmi v oblasti informačno-

komunikačných technológií. (...) Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že nastavenie 

parametrov Verejného obstarávania, vrátane obchodných podmienok, bolo v súlade so 

zákonom, ako aj s v danom čase aktuálnou aplikačnou praxou, a teda chýbajúca 
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hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov Verejného 

obstarávania. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že je naplnená podmienka na použitie priameho 

rokovacieho konania podľa  § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní, pričom 

neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je 

výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.“. 

 

14. V dokumentácii kontrolovaného k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu sa nachádza 

aj príloha označená ako „Požiadavka na verejné obstarávanie tovarov, služieb alebo 

stavebných prác“ z 3. 10. 2016 tvoriaca neoddeliteľnú súčasť dokumentu označeného ako 

„Zmluva o podpore pre softvér SAP, opakovaná žiadosť“ z 3. 10. 2016, v ktorej sa uvádza, 

cit.: „(...) Návrh na hodnotenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: Vzhľadom na už 

existujúceho dodávateľa produktov SAP/Sybase v projekte OPIS, podporu a servisné služby 

navrhujeme v zmysle vyjadrenia výrobcu SAP zabezpečiť od nášho existujúceho dodávateľa 

SAP licencií a podpory, spoločnosti XX. (...).“. 

 

15. V dokumentácii kontrolovaného k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu sa nachádza 

aj dokument doručený kontrolovanému od spoločnosti XY označený ako „Stanovisko 

k spôsobu získania licencií a služieb podpory a údržby SAP a prevodu existujúcich Sybase 

licencií pod SAP T&C.“ z 2. 2. 2016, v ktorom sa uvádza, cit.: „(...) Z pohľadu údržby 

a podpory a SAP produktov odporúčame, aby Vaša celá implementácia SAP prostredia bola 

udržiavaná a podporovaná jediným dodávateľom (prípadne konzorciom). Naše odporúčanie 

teda je buď získať nové licencie a implementačné služby od vášho existujúceho 

dodávateľa SAP licencií (podľa našich záznamov spoločnosť XX), alebo v prípade, že si 

vyberiete nového dodávateľa, prevod kompletnej údržby a podpory celej implementácie 

na dodávateľa nového. Upozorňujeme ale, že prevod podpory a údržby je značne 

komplikovaný a časovo náročný proces. Dôvod nášho odporúčania je, že dodávka služieb 

podpory a údržby viacerými dodávateľmi bez zmluvy definujúcej jednotlivé zodpovednosti 

vnáša do prostredia zákazníka určité riziká. (...) bude pravdepodobne nemožné identifikovať, 

ktorý partner je zodpovedný za vyriešenie konkrétneho problému. SAP odporúča zvážiť 

a zhodnotiť všetky riziká a zvážiť prípadné dôsledky v prípade pozvania viacerých partnerov 

do procesu nového tendra. Nová implementácia totiž musí brať do úvahy predchádzajúce 

dodávky súvisiace s budovaním SAP prostredia existujúcimi partnermi (...) a preto si 

dovoľujeme odporučiť partnerov s relevantnými skúsenosťami pre implementáciu 

predmetného prostredia. Z technického pohľadu, výber existujúceho partnera môže 

pravdepodobne lepšie zabezpečiť správnu funkcionalitu riešenia, ak je zároveň tento partner 

zodpovedný za správne dodávané služby údržby a podpory, ktoré sú zakúpené spoločne 

s licenciami SAP. (...).“. 

 

16. Ďalším dokumentom, ktorý je súčasťou dokumentácie kontrolovaného k predmetnému 

priamemu rokovaciemu konaniu je aj list odoslaný spoločnosťou XY adresovaný 

kontrolovanému z 3. 8. 2016, v ktorom sa uvádza, cit.: „(...) Znova upriamujeme Vašu 

pozornosť na naše odporúčanie, aby Vaša celá implementácia SAP prostredia bola udržiavaná 

a podporovaná jediným dodávateľom (prípadne konzorciom). Naše odporúčanie teda bolo, aby 

ste buď  

(i) získali nové licencie, služby údržby a implementačné služby od Vášho existujúceho 

dodávateľa SAP licencií 

alebo 

(ii) v prípade, že si vyberiete nového dodávateľa, aby ste previedli kompletnú údržbu 

a podporu celej implementácie na dodávateľa nového. 
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Spoločnosť XY nie je účastníkom SLA, a teda nemôže ovplyvniť jej obsah, možnosti 

ukončenia alebo prevod práv a povinností z nej vyplývajúcich na tretiu osobu (napr. na nového 

dodávateľa). K vašej požiadavke zo dňa 29. 2. 2016, v ktorej ste uviedli: „žiadam doplniť do 

vášho vyjadrenia z 2. 2. 2016 informáciu, ktorá vylučuje prevod kompletnej údržby a podpory 

celej implementácie na dodávateľa nového, keďže GP SR ma uzatvorenú SLA zmluvu na 3 

roky s XZ na dodané komponenty pre OPIS projekt ES GP SR, ktorá zahŕňa aj produkty 3. 

strán konkrétne dodané od subkontraktora XX na databázové licencie pre IS PATRICIA a IS 

EOO“, konštatujeme, že pokiaľ podľa zákonných a zmluvných práv a povinností generálnej 

prokuratúry SR, ktoré zo strany spoločnosti XY nie je možné posúdiť, nie je možné 

postupovať podľa bodu (ii) vyššie t.j. uskutočniť prevod kompletnej údržby a podpory celej 

implementácie na dodávateľa nového, je možné postupovať podľa bodu (i) t. j. získať nové 

licencie a implementačné služby od Vášho existujúceho dodávateľa SAP licencií, samozrejme, 

pokiaľ je takýto postup v súlade s Vašimi ostatnými zákonnými a zmluvnými povinnosťami. 

(...).“.   

             

17. Kontrolovaný zároveň v dokumentácii predložil zmluvu o podpore č. 45/14 z 31. 7. 2014 

uzavretú medzi kontrolovaným a spoločnosťou XX (ďalej len „XX“). V článku II. „Predmet 

zmluvy“ predmetnej zmluvy je uvedené, cit.: „Predmetom zmluvy je 

a. záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi Servisnú podporu v súlade, v rozsahu, 

v kvalite, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (...)“. 

 

Vyjadrenie kontrolovaného ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy  

 

18. Úrad listom č. 19508-6000/2016-ODI-V z 23. 12. 2016, doručeným kontrolovanému  

29. 12. 2016, vyzval kontrolovaného na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní  

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, a to v lehote 10 pracovných 

dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Zároveň úrad prostredníctvom tejto výzvy 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. V úradom stanovenej lehote, konkrétne 13. 1. 2017, bol 

úradu doručený od kontrolovaného list z 13. 1. 2017 označený ako „Vyjadrenie sa ku 

skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 

zmluvy – výzva UVO z 23. 12. 2016 – hrozí znefunkčnenie prevádzky OPIS projektu.“. 

 

19. Kontrolovaný v predmetnom liste uviedol, že ide o nákup služieb supportu, maintenance pre 

už existujúci systém databáz na platforme Sybase ASE, ktorý tvorí nedeliteľnú časť projektu 

Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) „Elektronické služby 

Generálnej prokuratúry SR“ ako prijímateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej len 

„NFP“), nakoľko žiadateľ a aj prijímateľ o NFP je povinný riadiť sa usmerneniami 

Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) pre OPIS pre 

žiadateľov o NFP a prijímateľov NFP v rámci OPIS a teda, že pravidlá v usmerneniach sú 

záväzné po celý čas trvania projektu.  

 

20. Kontrolovaný ďalej k bodu a), podľa ktorého tovar, stavebné práce alebo služby môže 

poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, uvádza, že v rámci OPIS projektu „Elektronické 

služby Generálnej prokuratúry SR“ (ďalej len „ESGPSR“) boli v roku 2013 pre databázové 

servre, umiestnené v dátovom centre MF SR, dodané SAP/Sybase licencie serverov ASE 

a súvisiacich produktov od hlavného dodávateľa, pričom boli využité aj existujúce licencie 

ASE serverov vrátane užívateľských licencií, dodaných v predošlom období, a teda 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-175.odsek-5
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technologické riešenie nasadených modulov pre IS PATRICIA (prokurátorská trestná a civilná 

agenda) a IS EOO (evidencia odsúdených osôb registra trestov) je prevádzkovateľné jedine na 

už dodaných produktoch SAP/Sybase z roku 2013. Kontrolovaný tvrdí, že v polovici roku 

2015 firma SAP oznámila, že mení radikálne politiku licencovania z „per USER“ na „per 

CORE“ a do konca roka 2015 bolo možné požiadať o tzv. konsolidáciu, a teda licencie zo 

starých Sybase ASE serverov bolo potrebné skonsolidovať na nové prostredie v súlade 

s novou licenčnou politikou firmy SAP, inak by kontrolovaný v priebehu rokov 2016-2017 

musel prejsť s existujúcimi klient-server licenciami, zakúpenými v minulosti podľa starých 

podmienok priamo od Sybase, pod nový režim SAP licencovania s podstatne finančne 

nevýhodnejšími podmienkami. Kontrolovaný ďalej tvrdí, že po skonsolidovaní boli pôvodné 

servre ASE Sybase aj nové servre ASE SAP/Sybase jednotne zaradené s príslušnými 

užívateľskými licenciami do serverovej infraštruktúry kontrolovaného pod licenčnú politiku 

nového vlastníka firmy SAP, podľa uzatvorenej zmluvy o konsolidácii z 30. 3. 2016, pričom 

ale povinný Support na pôvodné serverové aj užívateľské licencie bol platný len do augusta 

2016.  

 

21. Kontrolovaný ďalej uvádza, že zmluva na projekt ESGPSR vyšla ako výsledok verejnej súťaže 

v roku 2013 a je vylúčené, aby bola akýmkoľvek spôsobom diskriminačne nastavená na 

určitého dodávateľa služieb supportu, maintenance. Kontrolovaný ďalej dodáva, že 

predmetom verejnej súťaže bola dodávka komplexného riešenia systémov ESGPSR, súčasťou 

ktorého bola aj dodávka databázového prostredia informačného systému prokurátorskej 

trestnej a civilnej agendy a evidencie odsúdených osôb, pričom zúčastnení uchádzači 

navrhovali rôzne platformy databáz informačného systému prokurátorskej trestnej a civilnej 

agendy a evidencie odsúdených osôb a víťazom verejného obstarávania sa stala firma, ktorej 

riešenie obsahovalo databázové prostredie SAP/Sybase aj s využitím existujúcich licencií. 

Týmto podľa kontrolovaného neprišlo k umelému zúženiu verejného obstarávania na 

zabezpečenie služieb podpory existujúceho databázového prostredia, pričom k predmetnému 

prostrediu kontrolovaný podľa vlastných slov teraz rieši dodanie služby  podpory – supportu, 

maintenance. 

 

22. Kontrolovaný ďalej uvádza, že v súlade s existujúcou SLA zmluvou pre OPIS projekt 

prokuratúry boli konsolidované SAP produkty zahrnuté pod support hlavného dodávateľa 

projektu a jeho subdodávateľa, u výrobcu SAP/Sybase sú evidované pod jedinečnými 

licenčnými číslami,  a teda podľa platných predpisov (napr. usmernenie SORO č. 11/2014) je 

prevádzkovateľ OPIS projektu povinný zabezpečiť trvalú udržateľnosť prevádzky daného 

projektu do roku 2020. Kontrolovaný uvádza, že ide o technicky zložitý projekt pre 

poskytovanie špecifických elektronických služieb prokuratúry s náležitou komplexnou 

hardvérovou a komunikačnou infraštruktúrou, licenčným vybavením, softvérovými, dátovými 

a aplikačnými komponentmi s integračnými väzbami na vnútroštátnych i zahraničných 

partnerov pre zabezpečenie ich poskytovania.  

 

23. Ďalej sa kontrolovaný odvoláva na vyjadrenie SAP (pozn. XY) zo 16. 11. 2016, v ktorom sa 

podľa neho uvádza, že zákazník je vlastníkom licencií SAP Sybase ASE Enterprise Edition, 

ktoré boli zakúpené v dvoch častiach a v súčasnosti má koncový zákazník platnú zmluvu, 

súčasťou ktorej je podpora maintenance SAP iba na jednu z uvedených skupín licencií, pričom 

maintenance za druhú časť zákazník neuhrádza do 3. 8. 2016, a teda možnosť prevádzkovať 

časť licencií SAP s platnou podporou výrobcu a časť bez takejto podpory vylučujú všeobecné 

obchodné podmienky firmy SAP, keďže by mohlo dôjsť k tzv. mixed landscape. Ďalej sa tu 

podľa kontrolovaného uvádza, že v prípade ukončenia poskytovania maintenance na časť 

existujúcich licencií je nutné aplikovať tzv. extension policy a s termínovanou časťou 
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maintenance je ale nutné tiež zrušiť časť licencií, t. j. zrušiť užívateľské práva s následkom 

straty nároku na hotpackages, straty podpory a prístupu k service desk, nutnosti odinštálacie 

SAP Solution managera atď. Vo vyjadrení SAP sa ďalej podľa kontrolovaného uvádza, že 

v prípade neskorej obnovy maintenance zákazníkom bude nutné doplatiť tzv. 

backmaintenance, teda poplatky od okamihu terminácie plus poplatok za neskorú obnovu, tzv. 

reinstatement fee. 

 

24. Kontrolovaný tvrdí, že celé jeho databázové prostredie je teraz skonsolidované, a teda nie je 

možné čiastkovo vypovedať služby technickej podpory. Dodáva, že neobstaraním služby 

supportu, maintenance príde k terminácii prostredia dodaného s konsolidovaného v roku 2016 

a v tomto prípade príde k odstráneniu nielen služieb podpory, ale aj samotných licencií, keďže 

v tomto balíku boli aj licencie server, pričom všetky ostatné licencie z technického hľadiska 

podľa neho „prestanú fungovať – nebudú sa mať k čomu pripojiť“, čo má priame následky 

k udržateľnosti OPIS projektov z minulosti a systémy IS PATRICIA a IS EOO zostanú bez 

technickej podpory a vystavené riziku technických problémov resp. nefunkčnosti – 

nedostupnosti služieb v režime 24 hod. x 7 dní. Ďalej kontrolovaný cituje z usmernenia SORO 

č. 11/2014 bod 8.3: „Vzhľadom na povinnosť prijímateľa udržať výsledky realizovaného 

projektu definované zmluvou o NFP po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu 

podľa čl. 57 ods. 1 všeobecného nariadenia a vzhľadom na komplexnosť projektov 

spolufinancovaných z OPIS je nevyhnutné preukázať, že implementované riešenie, resp. 

elektronické služby majú zabezpečenú servisnú podporu a prevádzku, napr. prostredníctvom 

SLA kontraktu, resp. zmluvy o poskytovaní servisných služieb, resp. iným vhodným 

a preukázateľným spôsobom. 

 

25. Ďalej kontrolovaný uvádza, že v súčasnosti platnú SLA zmluvu č. 46/2013 nie je možné 

zmeniť – platí do 30. 8. 2018 a preto support, maintenance na servre a k nim prislúchajúce 

licencie produktov SAP/Sybase môže poskytnúť len hlavný dodávateľ projektu a jeho 

subdodávateľ, pričom databázové servre sú umiestnené v dátovom centre Ministerstva 

financií SR v špeciálnom režime a prístup k nim má z hľadiska bezpečnosti a ochrany 

spracúvaných údajov o trestnom konaní len hlavný dodávateľ projektu a jeho subdodávateľ 

s príslušnými previerkami. Kontrolovaný má teda za to, že z vyjadrenia SAP vyplýva 

skutočnosť, že obe časti dodávky licencií sú brané ako jeden nedeliteľný celok, z objektívneho 

hľadiska existuje výlučne jeden konkrétny hospodársky subjekt, ktorý môže túto zákazku 

realizovať a pre zákazníkov, ktorí majú zalicencovaný pôvodný modem server-klient, zostáva 

tento v platnosti a je možné ho naďalej používať pod podmienkou neprerušenej platnej zmluvy 

o technickej podpore, pričom nevyhnutnosťou je obnovenie služieb podpory na existujúce 

prostredie a zachovanie ekonomicky výhodného modelu server - klient. 

26. Kontrolovaný má teda za to, že skutočne ide o osobitné okolnosti – technické parametre 

riešenia, platné zmluvné vzťahy ako aj existujúci projekt OPIS kontrolovaného a povinnosť 

jeho udržateľnosti do roku 2020, kde z objektívneho hľadiska existuje len jeden hospodársky 

subjekt, ktorý môže túto konkrétnu zákazku realizovať. 

 

27. K bodu b), podľa ktorého z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž, kontrolovaný 

uvádza, že kontrolovaný je povinný zabezpečiť trvalú udržateľnosť prevádzky daného projektu 

ESGPSR do roku 2020. Ďalej tvrdí, že pod technickými dôvodmi, pre ktoré neexistuje 

hospodárska súťaž, možno uviesť fakt, že predmetom dodávky nie je výber databázového 

prostredia, ale zabezpečenie podpory pre existujúce databázové prostredie, ktoré nie je 

izolovaným systémom, ale súčasťou komplexného aplikačného prostredia, je dané projektom 

a nemenné minimálne do doby povinného trvania projektu. Ďalej kontrolovaný uvádza, že na 

dodané komponenty je povinnosť mať zabezpečený aj support, maintenance. Táto povinnosť 
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je podľa neho čiastočne splnená existujúcou platnou zmluvou SLA, a preto z technických 

dôvodov neexistuje hospodárska súťaž, a teda že podľa platnej SLA support, maintenance na 

servre a k nim prislúchajúce licencie produktov SAP/Sybase poskytuje zazmluvnený 

subdodávateľ vybraný štandardnými metódami verejného obstarávania. Kontrolovaný dodáva, 

že platnosťou zmluvy SLA pre OPIS projekt ESGPSR a ním uzavretými nemennými 

technickými podmienkami neexistuje hospodárska súťaž na žiaden iný hospodársky subjekt 

ako ten, ktorý už je zazmluvnený dodávateľom. 

 

28. Kontrolovaný ďalej uvádza, že k stanovisku z listu spoločnosti XY z 1. 3. 2016 je nutné 

doplniť, že v tomto prípade spoločnosť zaujala stanovisko ku všeobecnému predaju predmetu 

zákazky bez zohľadnenia špecifík technického prostredia konkrétneho OPIS projektu 

kontrolovaného, ktorým je kontrolovaný viazaný. Kontrolovaný dodáva, že stanovisko je 

uvedené vo vyjadrení SAP zo 16. 11. 2016. 

 

29. Ďalej kontrolovaný konštatuje, že kombinácia existujúcej, používanej jedinečnej SAP – ASE 

technológie ako backendového riešenia pre kritické aplikácie vyvinuté a používané 

prevádzkovateľom, technického prístupu, technického vybavenia či technického know-how, 

časovo neprípustného prerušenia schopnosti poskytnúť predmetné služby pre OPIS projekt 

ESGPSR a existujúcich platných zmluvných vzťahov tvorí preukázateľne špecifické okolnosti, 

a preto nie je možný výber iného hospodárskeho subjektu ako je ten, ktorému bola zadávaná 

zákazka. 

 

30. Ďalej sa kontrolovaný odvoláva na § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a na základe 

tohto ustanovenia uvádza, že prokuratúra je orgánom plateným zo štátneho rozpočtu a princíp 

rovnakého zaobchádzania spolu s princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov ako aj 

princípom transparentnosti a princípom proporcionality je rovnako záväzný ako aj princíp 

hospodárnosti a efektívnosti využívania prostriedkov štátneho rozpočtu, a teda má za to, že 

technické dôvody, ktoré z technického hľadiska vylučujú hospodársku súťaž sú dostatočne 

dokázané a odôvodnené v nemennosti technického prostredia daného existujúcim  projektom.               

 

31. Kontrolovaný k bodu c), podľa ktorého neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo 

náhrada, uviedol, že v rámci OPIS projektu ESGPSR bol zazmluvnený víťaz príslušného 

verejného obstarávania, ktorý svoje riešenie postavil na databázovej platforme ASE 

SAP/Sybase a jej náhrada na inú databázovú platformu (napr. ORACLE, IBM DB2 či 

Microsoft SQL) v existujúcich SW moduloch nie je možná, keďže trvá povinnosť 

zabezpečenia trvalej udržateľnosti prevádzky daného OPIS projektu ESGPSR (predloženým 

dôkazom kontrolovaného je stanovisko spoločnosti XZ z 13. 1. 2017 k nemožnosti použiť inú 

databázovú platformu v existujúcich SW moduloch PTCA a EOO tvoriaca prílohu č. 2).  

Kontrolovaný trvá na tom, že zúčastnení uchádzači navrhovali rôzne platformy databáz 

informačného systému prokurátorskej trestnej a civilnej agendy a evidencie odsúdených osôb 

a následne sa víťazom verejného obstarávania stala firma, ktorej riešenie obsahovalo 

databázové prostredie SAP/Sybase aj s využitím existujúcich licencií, a teda na základe 

uvedeného neprišlo k umelému zúženiu verejného obstarávania služieb podpory existujúceho 

databázového prostredia. Kontrolovaný dodáva, že dokladmi o neexistencii žiadnej primeranej 

alternatívy alebo náhrady je schválenie samotného projektu a znenie jeho zmluvy SLA 

a záväzných usmernení, ktoré určujú v rámci OPIS projektu ESGPSR, že prokuratúra je 

povinná zabezpečiť jeho trvalú udržateľnosť po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie 

projektu, a preto počas obdobia udržateľnosti projektu nemôže dôjsť k takej podstatnej zmene 

projektu, ktorá by ovplyvňovala povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania (tieto 

povinnosti sú definované v usmernení č. 11/2014 SORO pre OPIS pre žiadateľov o NFP 
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a prijímateľov NFP v rámci OPIS projektu). Kontrolovaný sa ďalej opakovane odvoláva na  

§ 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a má za to, že špecifickosť a komplexnosť 

informačného systému kontrolovaného najmä pri trestnom stíhaní obvinených osôb 

a vykazovaní informácií o odsúdených osobách vzhľadom na svoj charakter nemá v rámci 

Slovenskej republiky a ani v zahraničí ekvivalent aj s prihliadnutím na to, že neoddeliteľnou 

súčasťou je databázový systém SAP/Sybase ASE Enterprise Edition (vrátane funkcionality 

Encrypted collumns), keďže dochádza k spracovaniu a ochrane citlivých údajov o trestnom 

stíhaní osôb a ich výmene medzi políciou a súdmi v súlade s Trestným poriadkom. 

 

32. Kontrolovaný ďalej k bodu d), podľa ktorého neexistencia hospodárskej súťaže nie je 

výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania, uvádza, že 4. 9. 2013 

uzatvoril kontrolovaný s poskytovateľom XZ Zmluvu o dielo č. 45/13 a Zmluvu SLA č. 46/13 

ako výsledok verejného obstarávania pre projekt financovaný prostredníctvom fondov 

Európskej únie - OPIS a že predmetná zmluva bola podrobená prísnym kontrolám 

mechanizmu ex-ante a ex-post pred podpisom aj po podpise a je vylúčené, aby bola 

akýmkoľvek spôsobom diskriminačne nastavená na určitého dodávateľa služieb supportu, 

maintenance. Kontrolovaný tvrdí, že žiadateľ a prijímateľ NFP je povinný sa riadiť 

usmerneniami SORO pre OPIS pre žiadateľov o NFP a prijímateľov NFP v rámci OPIS. 

Kontrolovaný ďalej zastáva názor, že existujúci systém databáz, ku ktorým sú viazané služby 

supportu, maintenance tvorí nedeliteľnú časť projektu OPIS ESGPSR. Ako už kontrolovaný 

vo svojom vyjadrení uviedol, predmetom verejnej súťaže bola dodávka komplexného riešenia 

systémov ESGPSR, súčasťou ktorého okrem iného bola aj dodávka databázového prostredia 

informačného systému prokurátorskej trestnej a civilnej agendy a evidencie odsúdených osôb 

a zúčastnení uchádzači navrhovali rôzne platformy databáz informačného systému 

prokurátorskej trestnej a civilnej agendy a evidencie odsúdených osôb. Víťazom verejného 

obstarávania sa stala firma, ktorej riešenie obsahovalo databázové prostredie SAP/Sybase aj 

s využitím existujúcich licencií, na základe čoho kontrolovaný dodáva, že týmto nedošlo 

k umelému zúženiu verejného obstarávania služieb podpory existujúceho databázového 

prostredia. Pri tomto bode sa taktiež kontrolovaný odvoláva na § 10 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní s poukázaním na princíp hospodárnosti a efektívnosti využívania prostriedkov 

štátneho rozpočtu. Kontrolovaný má za to, že neexistencia hospodárskej súťaže nie je 

výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.  

 

33. V závere svojho vyjadrenia kontrolovaný zastáva názor, že postup zadávania zákazky formou 

priameho rokovacieho konania je najmenej transparentným postupom pri verejnom 

obstarávaní a má škodlivý vplyv na hospodársku súťaž a mal by sa využívať vo veľmi 

výnimočných prípadoch. Kontrolovaný je ďalej presvedčený, že v špecifickom prípade 

zabezpečenia služieb podpory – supportu, maintenance pre existujúce databázové prostredie 

fungujúceho OPIS projektu ESGPSR, zabezpečeným SLA zmluvou s povinnosťou zabezpečiť 

trvalú udržateľnosť projektu po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie, pričom nemôže 

dôjsť k takej podstatnej zmene projektu, ktorá by ovplyvňovala povahu projektu alebo 

podmienky jeho vykonávania, nemôže ísť o hospodársku súťaž, čo je vyššie uvedenými 

dôkazmi a objektívnymi skutočnosťami vo všetkých bodoch podmienok použitia priameho 

rokovacieho konania dostatočne dokázané. Kontrolovaný má za to, že podmienky použitia 

priameho rokovacieho konania na daný predmet zákazky sú splnené a zároveň kontrolovaný 

v prílohách svojho vyjadrenia prikladá aj stanovisko spoločnosti XY zo 16. 11. 2016 

a stanovisko od spoločnosti XZ z 13. 1. 2017, v ktorých poukazuje na odôvodnenie 

nemožnosti použiť inú databázovú platformu v existujúcich SW moduloch IS PATRICIA a IS 

EOO.            
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Právny rámec 

 

34. 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. 

 

35. Podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní priame rokovacie konanie môže verejný 

obstarávateľ použiť za predpokladu, že tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len 

určitý hospodársky subjekt, ak 

1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela 

alebo umeleckého výkonu, 

2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani 

žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je 

výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 

3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo 

náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov 

verejného obstarávania. 

 

36. Podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyzve  

na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými 

rokuje o podmienkach zmluvy, ak spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 81 písm. b), 

d) až h) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

37. Podľa bodu 14 Preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EÚ  

z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES by sa malo 

spresniť, že pojem „hospodárske subjekty“ by sa mal vykladať široko, aby zahŕňal všetky 

osoby a/alebo subjekty, ktoré ponúkajú uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo 

poskytnutie služieb na trhu, a to bez ohľadu na právnu formu, ktorú si zvolili pre svoje 

fungovanie. Preto by sa pojem hospodársky subjekt mal vzťahovať na všetky firmy, pobočky, 

dcérske spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstevné spoločenstvá, spoločnosti  

s ručením obmedzeným, univerzity, či už verejné alebo súkromné, a iné formy subjektov, než 

sú fyzické osoby, a to za každých okolností bez ohľadu na to, či ide o „právnické osoby“. 

 

38. Podľa bodu 50 Preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EÚ  

z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES vzhľadom  

na škodlivý vplyv na hospodársku súťaž by sa rokovacie konanie bez predchádzajúceho 

zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania malo využívať len vo veľmi 

výnimočných prípadoch. Táto výnimka by sa mala obmedziť na prípady, keď uverejnenie nie 

je možné z dôvodov mimoriadnej naliehavosti v dôsledku udalostí, ktoré verejný obstarávateľ 

nemohol predvídať a za ktoré ani nenesie zodpovednosť, alebo keď je od začiatku jasné,  

že toto uverejnenie by nepodnietilo väčšiu hospodársku súťaž alebo neprinieslo lepšie 

výsledky obstarávania, v neposlednom rade preto, že z objektívneho hľadiska existuje len 

jeden hospodársky subjekt, ktorý môže túto zákazku realizovať. To je prípad umeleckých diel, 

keď osoba umelca štandardne určuje jedinečný charakter a hodnotu samotného umeleckého 

predmetu. Výlučnosť môže vyplývať aj z iných dôvodov, ale využitie rokovacieho konania 

bez zverejnenia, keď situáciu výlučnosti nevytvoril samotný verejný obstarávateľ so zreteľom 

na budúci postup obstarávania, môžu odôvodniť len situácie objektívnej výlučnosti. Verejní 

obstarávatelia, ktorí vychádzajú z tejto výlučnosti, by mali uviesť dôvody, prečo neexistujú 

žiadne primerané alternatívy alebo náhradné riešenia, ako napríklad využitie alternatívnych 

distribučných kanálov, a to aj mimo členského štátu verejného obstarávateľa, alebo zváženie 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-81.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-81.pismeno-d
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funkčne porovnateľných stavebných prác, tovaru alebo služieb. Ak situácia výlučnosti vyplýva 

z technických dôvodov, tieto by sa mali v jednotlivých prípadoch prísne vymedziť  

a odôvodniť. Tieto dôvody by mohli zahŕňať napríklad prípad, keď pre iný hospodársky 

subjekt je takmer technicky nemožné dosiahnuť požadované ciele alebo keď existuje potreba 

používať osobitné know-how, nástroje alebo prostriedky, ktoré má k dispozícii len jeden 

hospodársky subjekt. Technické dôvody môžu takisto vyplývať z osobitných požiadaviek na 

interoperabilitu, ktoré sa musia splniť, aby sa zabezpečilo fungovanie stavebných prác, tovaru 

alebo služieb, ktoré sa majú obstarať. Napokon, postup obstarávania nie je užitočný, ak sa 

tovar kupuje priamo na komoditnom trhu vrátane obchodných platforiem pre komodity, ako sú 

burzy poľnohospodárskych výrobkov, surovín a energie, v prípade ktorých je prirodzenou 

zárukou trhových cien regulovaná mnohostranná obchodná štruktúra, nad ktorou sa vykonáva 

dohľad. 

 

39. Podľa čl. 32 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EÚ  

z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES  rokovacie 

konanie bez predchádzajúceho zverejnenia sa pri verejných zákazkách na uskutočnenie 

stavebných prác, verejných zákazkách na dodanie tovaru a verejných zákazkách  

na poskytnutie služieb môže použiť, ak práce, tovar alebo služby dokáže dodať iba jeden 

konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov: 

i) cieľom obstarávania je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo 

umeleckého výkonu; 

ii) z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž; 

iii) ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva. 

Výnimky stanovené v bodoch ii) a iii) sa uplatňujú len v prípadoch, keď neexistuje žiadna 

primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého 

zúženia parametrov obstarávania. 

 

Právne posúdenie úradom 
 

40. Úrad preskúmal postup kontrolovaného v predmetnom priamom rokovacom konaní  

a po zhodnotení všetkých podkladov, najmä dokumentácie predloženej kontrolovaným  

a vyjadrenia kontrolovaného ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy uvádza nasledovné odôvodnenie porušení zákona 

o verejnom obstarávaní kontrolovaným, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 

verejného obstarávania:  

 

41. Úrad uvádza, že z obsahu dokumentov nachádzajúcich sa v dokumentácii kontrolovaného 

k predmetnému verejnému obstarávaniu a najmä z vyjadrenia kontrolovaného ku 

skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov, ktoré bolo úradu doručené 13. 1. 

2017, vyplýva, že predmetné verejné obstarávanie kontrolovaný realizuje postupom priameho 

rokovacieho konania v zmysle § 81 písm. b) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní. 

V predmetnom prípade kontrolovaný plánuje zadať zákazku spoločnosti XX (ďalej len „XX“), 

ktorú vyzval na rokovanie podľa § 116 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

42. Úrad uvádza, že postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 116 zákona o verejnom 

obstarávaní predstavuje jeden z postupov zadávania podlimitnej zákazky vo verejnom 

obstarávaní, pričom možnosť použitia tohto postupu verejným obstarávateľom je viazaná na 

splnenie aspoň jednej z podmienok uvedených v tomto ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní. Verejný obstarávateľ by mal postup zadávania zákazky podľa § 116 zákona 

o verejnom obstarávaní (ďalej len „priame rokovacie konanie“) využívať len vo veľmi 
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výnimočných prípadoch, keďže použitím tohto postupu dochádza k obmedzeniu hospodárskej 

súťaže. Verejný obstarávateľ je zároveň v súlade s princípom transparentnosti podľa § 10 ods. 

2 zákona o verejnom obstarávaní povinný riadne a dôkladne odôvodniť zadávanie zákazky 

takýmto postupom, a teda je povinný preukázať splnenie podmienky alebo podmienok 

uvedených v § 116 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je alebo ktoré sú podľa jeho názoru 

podmienkou odôvodňujúcou alebo odôvodňujúcimi použitie postupu priameho rokovacieho 

konania pri zadávaní podlimitnej zákazky.  

 

43. Úrad ďalej uvádza, že z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C–57/94 vyplýva, že 

ustanovenia umožňujúce zadať zákazku postupom priameho rokovacieho konania je potrebné 

vykladať reštriktívne. Z bodu 50 Preambuly Smernice Európskeho parlamentu a Rady  

č. 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES 

(ďalej len „smernica č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní“) vyplýva skutočnosť, že priame 

rokovacie konanie má škodlivý vplyv na hospodársku súťaž a že vzhľadom na to by sa malo 

využívať len vo veľmi výnimočných prípadoch. Znamená to, že zodpovednosť za použitie 

priameho rokovacieho konania je na verejnom obstarávateľovi, ktorý má zároveň aj 

povinnosť odôvodniť a preukázať splnenie podmienky pre aplikáciu tohto postupu 

verejného obstarávania. Úrad uvádza, že v zmysle rozsudkov Súdneho dvora EÚ dôkazné 

bremeno preukázania skutočnosti, že podmienky uplatnenia priameho rokovacieho konania sú 

splnené, prináleží subjektu, ktorý ho chce použiť, a teda v tomto prípade kontrolovanému 

(napr. rozsudky vo veci C-250/07, C-57/94, C-20/01 a C-28/01). Súdny dvor Európskej únie 

v bode 34 rozsudku zo 4. 6. 2009 vo veci C-250/07 (Komisia Európskych spoločenstiev proti 

Helénskej republike) uviedol, cit.: „Najprv treba pripomenúť, že ustanovenia článku 20 ods. 2 

písm. c) a d) smernice 93/38 ako výnimky z pravidiel týkajúcich sa postupov verejného 

obstarávania musia byť vykladané doslovne a dôkazné bremeno je na subjekte, ktorý ich chce 

použiť. (...).“. Podobne je táto skutočnosť uvedená aj v bode 19 rozsudku zo 14. 9. 2004 vo 

veci C-385-02 (Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike), cit.: 

„Ustanovenia článku 7 ods. 3 smernice, ktoré povoľujú výnimky z pravidiel na zabezpečenie 

účinnosti práv uznaných Zmluvou ES v oblasti verejných zmlúv na zhotovenie prác, musia 

byť vykladané striktne a je na tom, kto sa ich dovoláva, aby preukázal, že výnimočné 

okolnosti odôvodňujúce výnimku aj skutočne existujú (...).“. Úrad má navyše za to, že verejný 

obstarávateľ nie je oprávnený zákonom uzavretý výpočet podmienok na použitie priameho 

rokovacieho konania žiadnym spôsobom rozširovať.  

 

44. Na základe všetkých dokumentov predložených úradu kontrolovaným k danému priamemu 

rokovaciemu konaniu je zrejmé, že kontrolovaný mal v úmysle zadať predmetnú zákazku 

postupom priameho rokovacieho konania podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní v spojení s ustanovením § 81 písm. b) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní. 

V takomto prípade je kontrolovaný povinný preukázať, že  

a) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt;  

b) z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž;  

c) neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada;  

d) neexistencia hospodárskej súťaže nie je výsledkom umelého zúženia parametrov 

verejného obstarávania.  

 

45. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že v prípade, ak sa verejný obstarávateľ rozhodne 

určitú zákazku zadať dodávateľovi nesúťažným postupom zadávania zákazky, riziko 

porušenia princípu nediskriminácie je pomerne vysoké, preto pri použití priameho 

rokovacieho konania dôvod, ktorý verejného obstarávateľa oprávňuje na tento postup  

(v tomto prípade kontrolovaným deklarované technické dôvody, pre ktoré neexistuje 
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hospodárska súťaž) nesmie zakladať rozpor so základnými zásadami Európskej únie, a teda 

ani so zásadou zákazu diskriminácie. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ taktiež vyplýva, že 

splnenie podmienky/podmienok pre použitie priameho rokovacieho konania musí byť 

predloženými dôkazmi náležite preukázané (rozsudok vo veci C-20/01 a C-28/01). Úrad 

dodáva, že postupom priameho rokovacieho konania dochádza v porovnaní s ostatnými 

postupmi zadávania zákaziek nie len k zvýšeniu rizika diskriminácie záujemcov, ale aj 

k obmedzeniu hospodárskej súťaže, keďže verejný obstarávateľ sám rozhoduje, ktorý 

subjekt/subjekty vyzve na rokovanie, ktoré bude viesť k uzavretiu zmluvy. Z uvedených 

dôvodov je preto potrebné, aby kontrolovaný náležite preukázal existenciu dôvodov na 

použitie postupu priameho rokovacieho konania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

46. Úrad uvádza, že z § 81 písm. b) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že aplikácia 

priameho rokovacieho konania podľa tohto ustanovenia je možná iba v prípade, keď sú 

naplnené všetky štyri v ňom uvedené podmienky kumulatívne, pričom existenciu všetkých 

týchto podmienok je verejný obstarávateľ povinný náležite preukázať objektívnymi 

skutočnosťami. 
 

47. Podľa názoru úradu k zákonnej požiadavke, podľa ktorej služby môže poskytnúť len určitý 

hospodársky subjekt úrad uvádza, že daná výnimka zo súťažných postupov verejného 

obstarávania by sa mala obmedziť len na špecifické prípady, keď z objektívneho hľadiska 

existuje výlučne len jeden konkrétny hospodársky subjekt, ktorý môže túto zákazku 

realizovať. Verejný obstarávateľ musí preukázať, že na trhu existuje len jeden hospodársky 

subjekt, ktorý je schopný dodať predmet zákazky. Možnosť poskytnutia predmetu zákazky 

jediným hospodárskym subjektom je teda conditio sine qua non pre uplatnenie výnimky 

podľa § 81 písm. b) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní.  

 

48. Úrad uvádza, že kontrolovaný v danom priamom rokovacom konaní vyzval na rokovanie 

spoločnosť XX, nakoľko tak ako vyplýva z dokumentu označeného ako „Zmluva o podpore 

pre softvér SAP, opakovaná žiadosť“ (bod 14 tohto rozhodnutia) kontrolovaný navrhuje 

zabezpečiť predmetné služby od doterajšieho dodávateľa SAP licencií a podpory, ktorou je 

spoločnosť XX. Úrad k uvedenému uvádza, že z vyjadrenia autora systému SAP (tzn. XY) 

vyplýva možnosť dodania predmetu zákazky aj iným dodávateľom ako doterajším. 

V predmetnom vyjadrení sa totiž uvádza, že spoločnosť SAP odporúča kontrolovanému, aby 

celá jeho implementácia SAP prostredia bola udržiavaná a podporovaná jediným 

dodávateľom, a to získaním nových licencií a implementačných služieb od existujúceho 

dodávateľa SAP licencií, ktorým je spoločnosť XX, resp. je možné vybrať si nového 

dodávateľa. V predmetnom vyjadrení spoločnosti XY sa ďalej uvádza, že v prípade výberu 

nového dodávateľa, by bol potrebný prevod kompletnej údržby a podpory celej 

implementácie na nového dodávateľa, ktorý je značne komplikovaný a časovo náročný 

proces, pričom dodávka služieb podpory a údržby viacerými dodávateľmi bez zmluvy 

definujúcej jednotlivé zodpovednosti vnáša do prostredia zákazníka určité riziká (bod 15 

tohto rozhodnutia). 

 

49. Na základe uvedeného v predchádzajúcom odseku úrad uvádza, že kontrolovaný síce ako 

dôvod použitia priameho rokovacieho konania stanovil § 81 písm. b) bod 2. zákona 

o verejnom obstarávaní, ktorý predpokladá naplnenie podmienky, že služby môže poskytnúť 

len určitý hospodársky subjekt, no zároveň z vyjadrenia spoločnosti XY, na ktoré sa 

kontrolovaný vo svojom odôvodnení použitia priameho rokovacieho konania odvoláva, 

vyplýva, že danú zákazku by mohol realizovať aj iný dodávateľ, aj keď pritom dodal, že 

v prípade výberu nového dodávateľa by prevod podpory a údržby nadobudol známky 



Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený 

z portálu Úradu pre verejné obstarávanie  15 

značnej komplikovanosti a časovo náročného procesu. Úrad k uvedenému uvádza, že 

kontrolovaný konštatoval, že v prípade dodania databázových komponentov SYBASE 

prostredníctvom inej spoločnosti ako XX by sa musela meniť aj existujúca SLA zmluva 

s firmou XZ, čo usmernenia k OPIS projektom neumožňujú. 

 

50. Z uvedeného vyplýva, že danú zákazku by mohol realizovať aj iný dodávateľ, ale v takom 

prípade by prevod podpory a údržby nadobudol známky značnej komplikovanosti 

a vyššej časovej náročnosti procesu a taktiež aj anulovanie zliav na dodané databázové 

komponenty a s tým spojené zvýšenie nákladov kompletnej údržby a servisnej podpory 

celej implementácie informačného systému, ktorý používa kontrolovaný.  Tieto 

skutočnosti ale neboli kontrolovaným dostatočným spôsobom preukázané, keďže 

z dokumentácie nie je možné zistiť, či kontrolovaný oslovil aj iných poskytovateľov, 

ktorí by mu predložili určitú cenovú ponuku, z ktorej by kontrolovaný dôveryhodne 

zistil, že náklady iných poskytovateľov by boli vyššie resp. prevod by bol 

komplikovanejší a časovo náročnejší resp. by zapríčinil viaceré riziká oproti súčasnému 

dodávateľovi, spoločnosti XX. Takéto tvrdenia kontrolovaného sú okruhom skutočností, 

ktoré musia byť jasne preukázané nositeľom dôkazného bremena, ktorým je v tomto 

prípade kontrolovaný. Následne ako úrad vyzval kontrolovaného na vyjadrenie sa k tejto 

skutočnosti v zmysle § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, kontrolovaný vo svojom 

vyjadrení uviedol, že z technického hľadiska v spojitosti so zmluvnými vzťahmi a existujúcim 

OPIS projektom kontrolovaného z objektívneho hľadiska existuje iba jeden hospodársky 

subjekt, ktorý môže túto konkrétnu zákazku realizovať. V rámci tohto svojho vyjadrenia ale 

kontrolovaný zároveň uviedol aj to, že support, maintenance na servre a k nim 

prislúchajúce licencie produktov SAP/Sybase môže poskytnúť len hlavný dodávateľ 

projektu a jeho subdodávateľ (bod 25 tohto rozhodnutia).  

 

51. V zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ je kontrolovaný povinný preukázať, že skutočne 

existujú osobitné okolnosti, ktoré ním stanovenú výnimku pre použitie priameho rokovacieho 

konania odôvodňujú, a teda z objektívneho hľadiska existuje len jeden hospodársky subjekt, 

ktorý môže túto zákazku realizovať (napr. rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veci C-328/92,  

C-157/06). Nakoľko aj sám kontrolovaný uvádza, že predmetnú zákazku by mohol 

realizovať hlavný dodávateľ projektu a jeho subdodávateľ, má úrad za to, že existujú 

minimálne dva hospodárske subjekty schopné realizovať daný predmet zákazky. 

Z uvedeného teda vyplýva, že nebola naplnená podmienka podľa § 81 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní, ktorou kontrolovaný odôvodňoval použitie priameho rokovacieho 

konania. Služby, ktoré sú predmetom zákazky, vie totiž objektívne poskytnúť viac ako jeden 

hospodársky subjekt, čo potvrdil aj samotný kontrolovaný. Postupom kontrolovaného došlo 

k porušeniu § 81 písm. b) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko kontrolovaný 

neuniesol dôkazné bremeno preukázania splnenia podmienky pre použitie priameho 

rokovacieho konania, konkrétne, že služby, ktoré sú predmetom zákazky, môžu byť 

poskytnuté len určitým hospodárskym subjektom. 
 

52. Úrad ďalej uvádza, že ak mal kontrolovaný v úmysle zadávať predmetnú zákazku postupom 

podľa § 81 písm. b) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní, musel preukázať aj ďalšiu 

zákonnú podmienku podľa tohto ustanovenia, a to, že sú technické dôvody, pre ktoré 

neexistuje hospodárska súťaž, a teda že neexistuje žiadny iný hospodársky subjekt, ako ten 

ktorému hodlá zadať zákazku, z dôvodu jedinečnej technológie, technického prístupu, 

technického vybavenia či technického know-how schopný poskytnúť predmetné služby, a teda 

na základe technických špecifikácií je nevyhnutné uzavrieť zmluvu s daným hospodárskym 

subjektom. Z listu predloženého spoločnosťou XY kontrolovanému z 1. 3. 2016 vyplýva, že 
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existujú také technické dôvody, pre ktoré by bolo výhodnejšie zadať predmetnú zákazku 

doterajšiemu poskytovateľovi služby, keďže získanie nových licencií a implementačných 

služieb od existujúceho dodávateľa SAP licencií sa javí výhodnejšie ako výber dodávateľa, na 

ktorého by sa previedla kompletná údržba a prevod celej implementácie. Úrad sa domnieva, 

že technická ani ekonomická preferencia zadania zákazky doterajšiemu dodávateľovi 

postupom priameho rokovacieho konania sama o sebe neodôvodňuje použitie priameho 

rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní. Je nutné 

poukázať, že samotná existencia technických dôvodov napr. poskytnutie služieb týkajúcich sa 

zložitých projektov, ktoré síce sú významnými technickými dôvodmi a treba im priznať 

dôležitosť, nestačí na preukázanie, že ich vykonanie môže byť zverené iba tomu istému 

hospodárskemu subjektu. Technickými dôvodmi vylučujúcimi hospodársku súťaž nemožno 

v zmysle uvedeného ustanovenia rozumieť také dôvody, ktoré zvýhodňujú jeden hospodársky 

subjekt resp. postup pred ostatným, a teda musí ísť o také technické dôvody, ktoré 

z technického hľadiska vylučujú hospodársku súťaž, čo však kontrolovaným nebolo 

dostatočne preukázané, keďže ako je uvedené v liste odoslanom kontrolovanému 

spoločnosťou XY z 1. 3. 2016 je prípustná aj možnosť dodania predmetu zákazky novým 

dodávateľom. Následne ako úrad vyzval kontrolovaného na vyjadrenie sa k tejto skutočnosti 

v zmysle § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, kontrolovaný vo svojom vyjadrení 

uviedol, že z technického hľadiska v spojitosti so zmluvnými vzťahmi a existujúcim OPIS 

projektom kontrolovaného z objektívneho hľadiska existuje iba jeden hospodársky subjekt, 

ktorý môže túto konkrétnu zákazku realizovať, pričom k vyjadreniu XY kontrolovaný uviedol, 

že táto spoločnosť nebrala do úvahy konkrétnosti OPIS projektu kontrolovaného. Tak ako už 

bolo uvedené v rámci vyjadrenia, ale kontrolovaný zároveň uviedol aj to, že support, 

maintenance na servre a k nim prislúchajúce licencie produktov SAP/Sybase môže 

poskytnúť len hlavný dodávateľ projektu a jeho subdodávateľ (bod 25 tohto 

rozhodnutia). Úrad má za to, že aj v prípade, ak by bolo pravdivé tvrdenie kontrolovaného, že 

spoločnosť XY vo svojom vyjadrení z 1. 3. 2016 nebrala do úvahy všetky podrobnosti OPIS 

projektu kontrolovaného, tak kontrolovaný v tom istom vyjadrení uvádza, že existujú 

minimálne dva hospodárske subjekty schopné dodať daný predmet zákazky. Z uvedeného je 

teda zrejmé, že neexistujú také technické dôvody, ktoré vylučujú hospodársku súťaž, 

nakoľko kontrolovaný sám priznáva, že existujú minimálne dva hospodárske subjekty 

schopné dodať daný predmet zákazky, čím podľa úradu došlo postupom 

kontrolovaného k porušeniu § 81 písm. b) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní.  
 

53. Úrad ďalej uvádza, že z vyjadrenia kontrolovaného predloženého na základe výzvy na 

vyjadrenie úradu v zmysle § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní, vyplýva, že 

kontrolovaný odôvodňuje použitie priameho rokovacieho konania technickými dôvodmi, pre 

ktoré neexistuje hospodárska súťaž. Kontrolovaný neexistenciu hospodárskej súťaže 

odôvodňuje aj zmenou licenčnej politiky firmy SAP, na základe čoho bolo možné požiadať 

o tzv. konsolidáciu, a teda licencie zo starých Sybase ASE serverov bolo potrebné 

skonsolidovať na nové prostredie v súlade s novou licenčnou politikou firmy SAP, inak by 

kontrolovaný v priebehu rokov 2016-2017 musel prejsť s existujúcimi klient-server 

licenciami, zakúpenými v minulosti podľa starých podmienok priamo od Sybase, pod nový 

režim SAP licencovania s podstatne finančne nevýhodnejšími podmienkami (bod 20 tohto 

rozhodnutia). Kontrolovaný ďalej uvádza, že v dôsledku predmetnej konsolidácie nie je 

možné postupovať inak ako priamym rokovacím konaním, pretože z technických dôvodov 

neexistuje hospodárska súťaž. Úrad k predmetnému konaniu kontrolovaného uvádza, že ten 

nepreukázal, že bolo nevyhnutné vykonať predmetnú konsolidáciu a taktiež nepredložil 

dôkazy, na základe akých skutočností a pre aké dôvody (napr. predloženie analýz) existuje 

potreba uskutočniť konsolidačný proces v danom informačnom systéme, ktorý používa 
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kontrolovaný a či je predmetný konsolidačný proces z pohľadu kontrolovaného výnosný, 

výhodný a menej komplikovaný tak, ako tvrdí vo svojom vyjadrení. Úrad má navyše za to, že 

ak by bolo pravdivé tvrdenie kontrolovaného, že predmetnou konsolidáciou bolo spôsobené 

zúženie hospodárskej súťaže z technických dôvodov, tak predmetným konaním 

kontrolovaného (t. j. samotným konsolidačným procesom) bolo spôsobené, že chýbajúca 

hospodárska súťaž je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania. 
Úrad ďalej uvádza, že daným postupom kontrolovaného mohla byť spôsobená aj 

neexistencia primeranej alternatívy alebo náhrady v zmysle ustanovenia § 81 písm. b) 

bod 2. zákona o verejnom obstarávaní. 
 

54. Úrad má za to, že splnenie požiadaviek pre uplatnenie priameho rokovacieho konania podľa  

§ 81 písm. b) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní nebolo kontrolovaným v predloženej 

dokumentácii dostatočným spôsobom preukázané. V zmysle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo 

veci C-394/02 je možné dospieť k záveru, že verejný obstarávateľ musí preukázať 

presvedčivým spôsobom, že iba určitý subjekt mohol realizovať ním zadávanú zákazku, 

a preto bolo úplne nevyhnuté uzavrieť s ním zmluvu. V tomto prípade existujú pochybnosti, 

že spoločnosť XX je jediným možným poskytovateľom kontrolovaným obstarávaných 

služieb, keďže kontrolovaný nepreukázal splnenie všetkých podmienok podľa § 81 písm. b) 

bod 2. zákona o verejnom obstarávaní, pričom na použitie priameho rokovacieho konania 

podľa tohto ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní musia byť splnené všetky podmienky 

kumulatívne.  

 

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

úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy 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 koncesii alebo ich časti zrušiť 

použitý postup zadávania zákazky alebo koncesie, postup zadávania časti zákazky alebo časti 

koncesie alebo súťaž návrhov. 

 

56. Podľa § 175 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, 

v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, uviesť  

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

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

na výsledok verejného obstarávania a  

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

porušeniu tohto zákona.  

 

57. Úrad v súvislosti s ustanoveniami § 175 ods. 1 písm. b) a ods. 8 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní uvádza, že kontrolovaný svojím postupom v predmetnom verejnom 

obstarávaní postupoval v rozpore s § 116 ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 písm. b) bod 2.  

a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad má za to, že kontrolovaný vyhlásil 

verejné obstarávania postupom priameho rokovacieho konania v rozpore s ustanovením  

§ 116 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 81 písm. b) bod 2. zákona o verejnom 

obstarávaní, keďže náležite nepreukázal, že boli naplnené všetky skutočnosti 

odôvodňujúce použitie postupu priameho rokovacie konania, konkrétne skutočnosť, že 

služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt a z technických dôvodov 

neexistuje hospodárska súťaž (keďže sám vo vyjadrení uviedol, že predmet zákazky je 

schopný plniť hlavný dodávateľ projektu a jeho subdodávateľ). Kontrolovaný taktiež 

svojím konaním (konsolidáciou) mohol spôsobiť neexistenciu žiadnej primeranej 

alternatívy alebo náhrady a zúženie hospodárskej súťaže v dôsledku umelého zúženia 
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parametrov verejného obstarávania. Kontrolovaný svojím konaním taktiež porušil 

princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, 

keďže chcel rokovať len so spoločnosťou XX napriek skutočnosti, že neboli naplnené 

podmienky na použitie § 116 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 81 písm. b) bod 2. zákona o 

verejnom obstarávaní. Úrad má za to, že predmetné porušenia mohli mať vplyv na 

výsledok verejného obstarávania, keďže otvoreného súťažného postupu verejného 

obstarávania by sa mohlo zúčastniť viacero subjektov schopných zrealizovať daný 

predmet zákazky, a to v ešte väčšom rozsahu v tom prípade, ak by kontrolovaný svojím 

postupom (konsolidáciou) nespôsobil umelé zúženie parametrov verejného obstarávania 

a tým zúženie hospodárskej súťaže. 
 

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

úrad v súvislosti s ustanovením § 175 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

odporúča kontrolovanému, aby použil postup priameho rokovacieho konania len v tom 

prípade, ak budú naplnené všetky podmienky ustanovené zákonom o verejnom 

obstarávaní na jeho použitie, pričom zároveň splnenie týchto podmienok musí byť 

kontrolovaný schopný preukázať. V prípade ak sa ako výnimku zo súťažného postupu 

verejného obstarávania rozhodne kontrolovaný použiť priame rokovacie konanie podľa 

§ 116 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 81 písm. b) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní 

musí jednoznačne preukázať, že daný predmet zákazky vie realizovať iba výlučne ním 

uvedený hospodársky subjekt, z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž, 

neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada k službám tohto subjektu 

a zároveň neexistencia hospodárskej súťaže nie je výsledkom umelého zúženia 

parametrov verejného obstarávania. V prípade, že tieto skutočnosti nebude schopný 

kontrolovaný preukázať, úrad odporúča kontrolovanému použiť na obstaranie takého 

predmetu zákazky otvorený súťažný postup vo verejnom obstarávaní. 

 

59. Na základe uvedeného bolo v predmetnom konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred 

podpisom zmluvy potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e : 

 

Proti tomuto rozhodnutiu môže podľa § 177 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

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

z. podať odvolanie. Odvolanie musí byť doručené na Úrad pre verejné obstarávanie 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 

zákona č. 438/2015 Z. z. je toto 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 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. vzdajú odvolania alebo 

vezmú svoje odvolanie späť, toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom doručenia 

vzdania sa alebo späťvzatia odvolania úradu. 
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  riaditeľka odboru dohľadu I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, 812 85 Bratislava – kontrolovaný 

Podľa rozdeľovníka 

 


