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Bratislava   21. 12. 2016 

       Číslo:         22013-6000/2016-ODI 

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie 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 neskorších 

predpisov v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy začatom 

z vlastného podnetu Úradu pre verejné obstarávanie vo verejnom obstarávaní na predmet 

podlimitnej zákazky „Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny 

Pošeň – sever a Pošeň – juh, mestská časť Bratislava - Ružinov“, vyhlásenom verejným 

obstarávateľom Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava (ďalej 

len „kontrolovaný“) vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2016 z 5. 7. 2016 pod 

značkou 10506 - WYS, 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 neskorších 

predpisov nariaďuje zrušiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pošeň – sever a Pošeň – juh, mestská 

časť Bratislava - Ružinov“ vyhlásené verejným obstarávateľom Mestská časť Bratislava - 

Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2016 z 5. 

7. 2016 pod značkou 10506 – WYS, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia.  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

1. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vykonáva v zmysle § 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“) dohľad nad dodržiavaním 

povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o verejnom 

obstarávaní ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní.  

 

2. Úrad uvádza, že v zmysle § 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. Úrad uvádza, že 15. 8. 2016 mu boli doručené námietky uchádzača XY, ktoré smerovali 

podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní proti vyhodnoteniu ponúk 

v predmetnom verejnom obstarávaní. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na 

základe námietok navrhovateľa začalo v súlade s § 171 ods. 3 písm. b) a v súlade s § 21 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní 22. 8. 2016.  
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4. Podľa § 175 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní úrad v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok vydáva jedno rozhodnutie, v ktorom rozhodne 

o všetkých námietkach. Úrad je viazaný obsahom podaných námietok a v konaní 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok preskúmava postup 

kontrolovaného len v rozsahu namietaných skutočností.  

 

5. 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 verejnom obstarávaní nad rámec 

postupu preskúmavaného v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe 

námietok, v ktorom bolo vydané rozhodnutie č. 15513-6000/2016-ON z 26. 10. 2016.  

 

6. 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. 22013-

6000/2016-ODI z 10. 11. 2016 označený ako „Oznámenie o začatí konania o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného“ bol kontrolovanému doručený 14. 11. 2016, a teda toto konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy začalo 14. 11. 2016.  

 

7. 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.  

 

8. Úrad uvádza, že po začatí konania listom č. 22013-6000/2016-ODI z 10. 11. 2016 vydal 

predbežné opatrenie podľa § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým pozastavil 

konanie kontrolovaného v predmetnom verejnom obstarávaní a rozhodol, že lehoty, ktoré 

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

rozhodnutia úradu v tomto konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 

zmluvy, okrem lehoty na doručenie odvolania proti rozhodnutiu úradu č. 15513-6000/2016-

ON z 26. 10. 2016 vydanom v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe 

námietok.  

 

9. Úrad ďalej uvádza, že v predmetnom konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred 

uzavretím zmluvy nevyzval kontrolovaného na doručenie kompletnej dokumentácie 

v origináli k predmetnému verejnému obstarávaniu podľa § 173 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní, keďže táto mu bola doručená 2. 9. 2016 a následne doplnená 27. 9. 2016 v rámci 

konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok  

č. 15513-6000/2016-ON. 

 

Zistenia úradu 

 

10. Z predloženej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu úrad zistil nasledovné 

skutočnosti súvisiace s porušeniami zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mali alebo mohli 

mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, okrem tých, ktoré už boli predmetom konania 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok č. 15513-6000/2016-ON: 
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11. Kontrolovaný vyhlásil vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2016 z 5. 7. 2016 pod 

značkou 10506 – WYS verejné obstarávanie na predmet zákazky „Spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pošeň – sever a Pošeň – juh, mestská 

časť Bratislava - Ružinov“. V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného 

a predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 39 980,- eur bez DPH ide o podlimitnú zákazku 

na poskytnutie služieb. Kontrolovaný umožnil neobmedzený a priamy prístup k súťažným 

podkladom tým, že tieto boli vrátane príloh zverejnené v profile kontrolovaného, ktorý je 

zriadený na webovom sídle úradu a záujemcovia si ich mohli voľne prevziať. V lehote na 

predkladanie ponúk, t. j. do 20. 7. 2016 do 09:00 hod. predložili ponuku 2 uchádzači, vrátane 

navrhovateľa. Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutočnilo 20. 7. 2016  

o 10:00 hod. a otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutočnilo 4. 8. 2016  

o 08:00 hod.. Kontrolovaný prostredníctvom systému ERANET doručil 9. 8. 2016 

navrhovateľovi dokument s názvom „Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk (...)“. 

Navrhovateľ následne doručil 15. 8. 2016 úradu aj kontrolovanému námietky smerujúce proti 

vyhodnoteniu ponúk v predmetnom verejnom obstarávaní.  

 

12. Kontrolovaný v bode III.1.3 „Technická a odborná spôsobilosť“ výzvy na predkladanie ponúk 

stanovil nasledovné podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní, cit.: „Doklady 

podľa § 34 ods. 1 písm. a), g) zákona o verejnom obstarávaní. Tu požadujeme predložiť: 

zoznam poskytnutých služieb pre požadovaný predmet zákazky vypracovanie 

územnoplánovacích dokumentácií zóny (ÚPN Z) alebo územnoplánovacích dokumentácií 

obce (ÚPN O) uskutočnených za predchádzajúce tri roky (2013, 2014, 2015) doplneným 

potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;  

ak odberateľom bol:  

a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 

b) iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz 

o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá 

k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní k doplneným 

dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli 

dodané.  

(...)  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že počas týchto rokov 

vypracoval min. 1 územný plán zóny alebo územný plán obce. Uchádzač predloží zoznam 

(minimálne 1) poskytnutých služieb za posledné tri roky doplnený potvrdeniami o kvalite 

poskytnutia služby s uvedením ceny, lehôt dodania a referenciami odberateľa. Referencia 

bude predložená na formulári v prílohe č. 3 všetky položky je potrebné vyplniť. Obstarávateľ 

akceptuje iba referencie obstarávania ÚPN Z a ÚPN O, ktoré je v čase predkladania 

minimálne v bode 3 v tabuľke prílohy č. 3 (návrh riešenia). (...)“. 

 

Vyjadrenie kontrolovaného ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy 

 

13. Úrad uvádza, že listom č. 22013-6000/2016-ODI-V zo 7. 12. 2016, doručeným 

kontrolovanému 9. 12. 2016, 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. Úrad prostredníctvom predmetnej 

výzvy konkrétne vyzval kontrolovaného na vyjadrenie sa ku dvom skutočnostiam zisteným 

v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, ktoré podľa názoru 

úradu mohli mať vplyv na výsledok predmetného verejného obstarávania. Zároveň úrad 

prostredníctvom tejto výzvy poukázal na ustanovenie § 173 ods. 13 zákona o verejnom 
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obstarávaní, z ktorého vyplýva, že lehota pre rozhodnutie v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného v zmysle § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní úradu neplynie odo dňa 

vydania tejto výzvy do doručenia vyjadrenia kontrolovaného alebo do uplynutia lehoty na 

jeho doručenie, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Kontrolovaný doručil v lehote 

určenej úradom, konkrétne 16. 12. 2016, úradu dokument s označením „Výzva na vyjadrenie 

sa ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred 

uzavretím zmluvy – vyjadrenie“ (ďalej len „vyjadrenie“). Na základe skutočností uvedených 

vo vyjadrení kontrolovaného úrad dospel k záveru, že jedno z porušení zákona o verejnom 

obstarávaní, ktoré úrad v predmetnom konaní identifikoval, nemohlo mať vplyv na výsledok 

predmetného verejného obstarávania, a preto sa týmto zistením v tomto rozhodnutí meritórne 

nezaoberal.  

 

14. K referenčnému obdobiu stanovenému kontrolovaným v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní kontrolovaný uviedol, že proces obstarávania územných plánov zón je 

dlhodobý. Z jeho skúseností vyplýva, že tento proces trvá minimálne 5 a viac rokov. Ako 

príklad kontrolovaný uviedol dva schválené územné plány zóny v Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov, pričom v prvom prípade trval celý proces obstarávania 6 rokov a v druhom prípade 

trval celý proces obstarávania 7 rokov. Kontrolovaný má za to, že zákonom stanovené 

referenčné obdobie (posledné 3 roky), je pri verejnom obstarávaní, ktorého predmetom je 

obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie zóny nepostačujúce.  

 

15. V závere svojho vyjadrenia ku skutočnostiam zisteným úradom v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy kontrolovaný uviedol, že nemá za to, že by 

boli jeho konaním potenciálni uchádzači obmedzení, resp. znevýhodnení, pretože aplikácia 

zákona o verejnom obstarávaní pre proces obstarávania územných plánov zón je veľmi 

náročná. Kontrolovaný zdôraznil, že cieľom verejného obstarávania v predmetnom prípade je 

obstarať spracovateľa územného plánu zóny, ktorý bude mať skúsenosti a bude schopný 

spracovať územný plán zóny pre potreby mestskej časti. Tento účel majú zabezpečiť práve 

podmienky účasti stanovené v predmetnom verejnom obstarávaní.  

 

Právny rámec 

 

16. 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.  

 

17. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní technická spôsobilosť alebo 

odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodavky 

tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými týchto dokladov: 

zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od 

vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je 

referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.  

 

18. Podľa § 34 ods. 2 ak je to potrebné na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže, 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť dlhšiu dobu, ako je doba podľa odseku 1  

písm. a) a b) citovaného ustanovenia.  
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Právne posúdenie úradom  

 

Úrad preskúmal postup kontrolovaného v predmetnom verejnom obstarávaní, okrem postupu, 

ktorý bol predmetom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok  

č. 15513-6000/2016-ON 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:  

 

19. Úrad uvádza, že v závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej 

hodnoty zákazky ide o podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb bez využitia elektronického 

trhoviska. Z predchádzajúcej vety vyplýva, že na predmetné verejné obstarávanie sa aplikujú 

ustanovenia § 113 až § 116 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

20. Úrad ďalej uvádza, že z § 113 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že pri zadávaní 

podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ postupuje 

podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy, ak nie je v § 113 až 116 ustanovené inak; 

nepoužije sa § 26, § 27, § 28 ods. 2 až 4, § 29, § 30 ods. 5 až 22, § 31, § 45 a § 62.  

 

21. Z ustanovenia § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že verejný obstarávateľ 

môže určiť na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického 

postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti doklady podľa § 33 až 36 

zákona o verejnom obstarávaní.  

 

22. Z ustanovenia § 114 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že vo výzve na 

predkladanie ponúk verejný obstarávateľ okrem iného uvedie podmienky účasti 

a odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti týkajúcej sa finančného 

a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo vzťahu 

k predmetu zákazky, ak sa vyžadujú. 

 

23. Zo skutočností uvedených v bodoch 19 až 22 tohto rozhodnutia vyplýva, že verejný 

obstarávateľ pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska môže 

vyžadovať od záujemcov/uchádzačov preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 

technickej alebo odbornej spôsobilosti. Je výlučne na rozhodnutí verejného obstarávateľa, 

či bude vyžadovať preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti alebo nie. Úrad zároveň uvádza, že v prípade, ak sa verejný 

obstarávateľ rozhodne vyžadovať od záujemcov/uchádzačov preukázanie splnenia podmienok 

účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, môže určiť na preukázanie 

splnenia predmetných podmienok účasti jeden alebo niekoľko dokladov uvedených v § 

34 až 36 zákona o verejnom obstarávaní. Zákonný výpočet dokladov slúžiacich na 

preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej 

spôsobilosti je taxatívny a verejný obstarávateľ ho nemôže nijako rozširovať alebo 

dopĺňať.  
 

24. Úrad konštatuje, že verejný obstarávateľ stanovuje podmienky účasti týkajúce sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti, ako aj doklady na ich preukázanie podľa § 34 zákona o verejnom 

obstarávaní s cieľom vybrať uchádzačov spĺňajúcich predpoklady, teda potenciálne 

schopných riadne a kvalifikovane realizovať obstarávaný predmet zákazky. Úrad má za to, že 

je potrebné stanoviť také podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej 
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spôsobilosti, ktoré vytvárajú predpoklad, že plnenie zmluvy bude vykonávané len takým 

zmluvným partnerom, ktorý pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa zabezpečí jej 

bezproblémové plnenie. Ide predovšetkým o to, aby uchádzač, resp. záujemca preukázal svoje 

schopnosti a skúsenosti úspešne realizovať predmet zákazky. 

 

25. Úrad má za to, že z § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní jednoznačne vyplýva, 

že kontrolovaný môže na preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa 

technickej alebo odbornej spôsobilosti vyžadovať od záujemcov/uchádzačov predloženie 

zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak bol odberateľom 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, tak 

dokladom preukazujúcim poskytnutie služieb je referencia.  
 

26. Úrad uvádza, že hodnotené referenčné obdobie pri podmienke účasti stanovenej podľa § 

34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa určuje ako 3x365 dní spätne odo 

dňa vyhlásenia verejného obstarávania, a teda vzhľadom na taxatívnosť § 34 ods. 1 nie je 

možné, aby verejný obstarávateľ vymedzil referenčné obdobie napr. ako 3 kalendárne roky 

predchádzajúce roku, v ktorom bolo vyhlásené verejné obstarávanie, príp. ako obdobie 3x365 

dní spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, resp. žiadostí o účasť.  

 

27. Úrad konštatuje, že kontrolovaný stanovil v predmetnom verejnom obstarávaní 

podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 

1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, pričom zároveň stanovil k predmetnej podmienke 

účasti aj minimálnu požadovanú úroveň štandardov (bod 12 tohto rozhodnutia). V rámci 

minimálnej požadovanej úrovne štandardov kontrolovaný za účelom preukázania splnenia 

predmetnej podmienky účasti požadoval, aby uchádzači predložili zoznam poskytnutých 

služieb uskutočnených za predchádzajúce tri roky (2013, 2014, 2015). V predmetnom prípade 

určil kontrolovaný referenčné obdobie ako 3 kalendárne roky predchádzajúce roku, v ktorom 

bolo vyhlásené verejné obstarávanie. Týmto postupom kontrolovaný postupoval v rozpore 

s taxatívnym ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, z ktorého 

vyplýva, že hodnotené referenčné obdobie je obdobie troch rokov od vyhlásenia 

verejného obstarávania. Nakoľko kontrolovaný vo výzve na predkladanie ponúk uviedol 

nesprávne referenčné obdobie, tak postupoval aj v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní, konkrétne s princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov, pretože 

predmetná podmienka účasti, stanovená v rozpore s taxatívnym ustanovením § 34 ods. 1 

písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, mohla odradiť od účasti v predmetnom verejnom 

obstarávaní potenciálnych uchádzačov.  

 

28. K tvrdeniu kontrolovaného, že zákonom stanovené referenčné obdobie (posledné 3 roky), je 

pri verejnom obstarávaní, ktorého predmetom je obstarávanie územnoplánovacej 

dokumentácie zóny nepostačujúce (bod 14 tohto rozhodnutia), úrad uvádza, že 

z ustanovenia § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že ak je to potrebné 

na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže, verejný obstarávateľ 

a obstarávateľ môžu určiť dlhšiu dobu, ako je doba podľa odseku 1 písm. a) a b) zákona 

o verejnom obstarávaní. Predmetné ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní oprávňuje 

verejného obstarávateľa a/alebo obstarávateľa, aby v špecifických prípadoch (napr. ak ide 

o predmety zákazky, ktoré sa obstarávajú zriedkavo), predĺžil lehoty určené v § 34 ods. 1 

písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní. Úrad zároveň dodáva, že k využívaniu 

citovaného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní je potrebné pristupovať vždy 
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individuálne, po zhodnotení všetkých špecifík konkrétneho verejného obstarávania a v súlade 

s princípmi verejného obstarávania.  

 

29. 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. Úrad konštatuje, že porušenia zákona, ktoré identifikoval 

v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy mohli mať 

vplyv na výsledok predmetného verejného obstarávania.  
 

30. Úrad v súvislosti s ustanovením § 175 ods. 8 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 

uvádza, že kontrolovaný v predmetnom verejnom obstarávaní postupoval v rozpore s § 10 

ods. 2 a § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, pretože kontrolovaný stanovil 

podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v rozpore s taxatívnym 

znením ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko v zmysle 

podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, stanovenej v zmysle § 

34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní požadoval od uchádzačov, aby predložili 

zoznam poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúce tri roky (2013, 2014, 2015). 

Úrad zistil, že uvedeným postupom kontrolovaného bol porušený zákon o verejnom 

obstarávaní a porušenie mohlo mať vplyv na výsledok predmetného verejného obstarávania, 

a preto nariadil zrušiť predmetné verejné obstarávanie v súlade s § 175 ods. 1 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní.  

 

31. 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 pri stanovovaní podmienok účasti vo verejných 

obstarávaniach, ako aj pri určovaní minimálnej požadovanej úrovne štandardov vychádzal 

z aktuálneho znenia zákona o verejnom obstarávaní a aby vychádzal zo zákonného výpočtu 

dokladov slúžiacich na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti, ktorý je taxatívny a kontrolovaný ho nemôže nijako 

rozširovať alebo dopĺňať.  
 

32. Na základe uvedeného úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

33. Úrad si záverom dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že od 1. januára 2017 dochádza 

k zmene sídla úradu, a to Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava. 

 

 

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 neskorších predpisov účastník konania 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného a osoba podľa § 175 ods. 11 predmetného zákona 

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 
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neskorších predpisov rozhodnutie úradu vydané v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy je 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.  

 

 

 

 

         

        riaditeľ odboru dohľadu I 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava – kontrolovaný 

 

Na vedomie: 

Podľa rozdeľovníka 

 


