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       Bratislava                           23. 2. 2017 

       Číslo:          23558-7000/2016-ODII/5 

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre verejné 

obstarávanie podľa § 140 a orgán príslušný podľa § 147 písm. c), § 167 ods. 2 písm. b),  

§ 169 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly 

ním zadávanej zákazky vo verejnej súťaži na predmet nadlimitnej zákazky „Komplexné 

zabezpečenie vzdelávania v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb“, 

ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Úrad pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 (ďalej 

len „kontrolovaný“) uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 103/2016 z 31. 5. 2016 pod zn. 9397-MSS a v Úradnom vestníku 

Európskej únie č. 2016/S 102 z 28. 5. 2016 pod zn. 181431, vydáva toto 

 

 

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

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na základe podnetu kontrolovaného na výkon 

kontroly ním zadávanej zákazky podľa § 174 ods. 1 písm. o) zákona č. 343/2015 Z. z.                     

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

   

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

1. Dňa 5. 12. 2016 bol Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) doručený list „Podnet 

na výkon kontroly zadávanej zákazky“ z 5. 12. 2016, ktorým kontrolovaný podal úradu podnet 

na začatie  konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na predmet 

nadlimitnej zákazky „Komplexné zabezpečenie vzdelávania v oblasti elektronických 

komunikácií a poštových služieb“ vyhlásenej kontrolovaným vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 103/2016 z 31. 5. 2016 pod zn. 9397-MSS a v Úradnom vestníku Európskej 

únie č. 2016/S 102 z 28. 5. 2016 pod zn. 181431.  

 

2. Kontrolovaný predmetným listom požiadal úrad o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa 

§ 169 ods. 1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 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“) v súvislosti so zadávaním vyššie uvedenej zákazky. 

 

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

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, 

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

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

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“) sa začína 

a) z vlastného podnetu úradu, 
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b) na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo 

koncesie, 

c) na základe podnetu úradu vlády alebo 

d) na základe námietok. 

 

4. Podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, 

financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný je povinný 

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 podať podnet úradu podľa odseku 1 písm. b). 

 

5. Podľa § 171 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 sa začína dňom doručenia 

oznámenia o začatí konania kontrolovanému. Predmetné oznámenie bolo kontrolovanému 

doručené dňa 19. 1. 2017 listom „Oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“ č. 23558-7000/2016-ODII/2 zo 16. 1. 2017, ktorým 

úrad súčasne požiadal kontrolovaného o doručenie kompletnej dokumentácie z predmetného 

postupu zadávania zákazky v originálnom vyhotovení, a to v lehote do 5 pracovných dní            

od doručenia tohto oznámenia.  

 

6. Podľa § 173 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní doručenie námietok a začatie konania 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; 

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

 

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. Nakoľko začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nemá 

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

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

o verejnom obstarávaní rozhodol pozastaviť konanie kontrolovaného v predmetnej súťaži, 

a zároveň rozhodol, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný, a taktiež lehoty kontrolovanému 

neplynú, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 174 alebo § 175 

zákona o verejnom obstarávaní vydaného v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy.  

 

9. Účelom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy  

je preskúmanie postupu kontrolovaného pri zadávaní zákazky a posúdenie objektívneho stavu 

veci z dokumentácie predloženej kontrolovaným a jeho súladu so zákonom o verejnom 

obstarávaní. Postup zadávania predmetnej zákazky je v štádiu pred uzavretím zmluvy a ďalšie 

konanie kontrolovaného by mohlo ohroziť účel konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy. Z uvedeného dôvodu úrad predbežným opatrením                                                     

č. 23558-7000/2016-ODII/3-PO zo 16. 1. 2017 preukázateľne doručeným dňa 19. 1. 2017, 

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

kontrolovanému povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania v predmetnom postupe zadávania 

zákazky do skončenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného.  

 

10. Na základe tohto predbežného opatrenia vznikla kontrolovanému povinnosť zdržať  

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

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-174
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-175
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o verejnom obstarávaní vydaného v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

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

 

11. Úrad podľa § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní rozhodne v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli 

úradu. 

 

12. Kontrolovaný dňa 24. 1. 2017 listom „Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy“ č. 9/PÚ/2017-43 z 20. 1. 2017 doručil úradu kompletnú dokumentáciu 

z predmetného postupu zadávania zákazky v originálnom vyhotovení, spolu s vyjadrením,         

že žiadnu ďalšiu dokumentáciu viažucu sa k postupu zadávania predmetnej zákazky neeviduje 

a neuchováva. Zároveň kontrolovaný požiadal o vrátenie kompletnej dokumentácie                        

z predmetného postupu zadávania zákazky, ktorú úradu predložil v úradne overenej fotokópii.  

 

13. Úrad listom „Vrátenie kompletnej dokumentácie v úradne overenej fotokópii“                                  

č. 23558-7000/2016-ODII/4 z 27. 1. 2017 vrátil kontrolovanému kompletnú dokumentáciu 

z predmetného postupu zadávania zákazky v úradne overenej fotokópii.  

 

14. Účelom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného bolo riadne posúdenie objektívneho 

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

obstarávaní. 

 

Po preskúmaní predloženej dokumentácie úrad zistil nasledovné: 

 

15. Kontrolovaný je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

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

na poskytnutie služby, kontrolovaný použil postup verejnej súťaže pri zadávaní nadlimitnej 

zákazky podľa § 66 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. 

 

16. Kontrolovaný vyhlásil postup zadávania nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže podľa 

§ 66 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Komplexné zabezpečenie 

vzdelávania v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb“, zverejnením 

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

z 31. 5. 2016 pod zn. 9397-MSS (ďalej len „oznámenie“) a v Úradnom vestníku Európskej únie 

č. 2016/S 102 z 28. 5. 2016 pod zn. 181431.  

 

17. Kontrolovaný v bode II.1.5) „Celková odhadovaná hodnota“ oznámenia uviedol,  

že predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 161 844,00 EUR bez DPH. V závislosti od typu 

kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky ide o nadlimitnú zákazku na poskytnutie 

služby. 

 

18. Kontrolovaný v bode II.1.2) „Hlavný kód CPV“ oznámenia uviedol kód 80510000-2 (Služby 

týkajúce sa odborných školení).    

 

19. Kontrolovaný v bode II.2.4) „Opis obstarávania“ oznámenia uviedol, cit.: „Predmetom zákazky         

je komplexné zabezpečenie realizácie odborného vzdelávania pre zamestnancov verejného 

obstarávateľa a s tým súvisiacich služieb (ubytovanie a doprava). Obsahom zákazky                      

je realizácia špecializovaných vzdelávacích aktivít, poradenstva, koučingu, školení                       

na pracovisku (on-the-job training) a preškolení zamestnancov verejného obstarávateľa 

v oblasti regulácie elektronických komunikácií (ekonomickej a technickej), regulácie 

poštových služieb, správy frekvenčného spektra, nových technológií v elektronických 
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komunikáciách, právnych aspektov regulácie a súvisiacej legislatívy EÚ. Podrobný opis 

predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.“   

 

20. Kontrolovaný v bode II.1.6) „Informácie o častiach“ oznámenia uviedol, že predmetná zákazka 

sa nedelí na časti. 

 

21. Kontrolovaný v bode II.2.3) „Miesto dodania“ oznámenia uviedol, cit.: „Kód NUTS: SK0“ 

(Slovensko).  

 

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

kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.  

 

23. Kontrolovaný v bode II.2.7) „Dĺžka trvania zákazky“ oznámenia uviedol 12 mesiacov.  

 

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

že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, Operačný program Efektívna 

verejná správa, pod. č. projektu: 99/OLaP/2016.  

 

25. Kontrolovaný v bode III.1.5) „Informácie o vyhradených zákazkách“ oznámenia uviedol,  

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

cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb. 

 

26. Kontrolovaný v bode IV.1.3) „Informácie o rámcovej dohode“ oznámenia uviedol,  

že obstarávanie nezahŕňa uzavretie rámcovej dohody. 

 

27. Kontrolovaný v bode IV.1.6) „Informácie o elektronickej aukcii“ oznámenia uviedol,  

že sa použije elektronická aukcia, s odkazom na dodatočné informácie o elektronickej aukcii 

uvedené v súťažných podkladoch.  

 

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

na predkladanie ponúk je stanovená do 30. 6. 2016 do 11:00 hod..  

 

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

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

 

30. Kontrolovaný v bode IV.2.7) „Podmienky na otváranie ponúk“ oznámenia uviedol,  

že otváranie ponúk sa uskutoční 30. 6. 2016 o 14:00 hod. v sídle kontrolovaného.  

 

31. Kontrolovaný v bode VI.3) „Doplňujúce informácie“ oznámenia uviedol, že zákazka                 

nie je rozdelená na časti a uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky, keďže    

sa jedná o komplexné služby zabezpečenia špecializovaných vzdelávacích programov               

pre odborných zamestnancov verejného obstarávateľa, vrátane služieb bezprostredne            

s tým súvisiacich.   

 

32. Z dokladu „Evidencia záujemcov, ktorým sa poskytli súťažné podklady“ z 30. 6. 2016, 

nachádzajúceho sa v predloženej dokumentácii je zrejmé, že kontrolovaný poskytol súťažné 

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

1. XXX,  

2. XXX, 

3. XXX.  
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33. Kontrolovaný dňa 30. 6. 2016 zverejnil vo svojom profile k predmetnej zákazke informáciu 

týkajúcu sa splnenia povinnosti podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,  

a to o otváraní časti ponúk označených ako „Ostatné“. 

 

34. Z predloženej dokumentácie, a to konkrétne z listu „Zoznam uchádzačov“ z 30. 6. 2016 

vyplýva, že v lehote na predkladanie ponúk, do 30. 6. 2016 do 11:00 hod. predložil ponuku 

jeden uchádzač tvoriaci skupinu dodávateľov: 

1. XXX, 

2. XXX, 

3. XXX,  

(spolu ďalej len „uchádzač“).    

 

35. V ponuke predloženej uchádzačom sa nachádza aj doklad „Plnomocenstvo pre člena skupiny 

dodávateľov“ z 24. 6. 2016, ktorým spoločnosť XXX a spoločnosť XXX udelili 

splnomocnencovi - lídrovi skupiny dodávateľov XXX, plnomocenstvo na prijímanie pokynov 

a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov v predmetnom verejnom obstarávaní 

a pre prípad prijatia ponuky kontrolovaným aj na konanie v mene všetkých členov skupiny 

dodávateľov pri podpise zmluvy a komunikácii.  

 

36. Dňa 21. 6. 2016 zriadil kontrolovaný 3-člennú komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti uchádzačov a na vyhodnotenie ponúk. Členovia komisie dňa 30. 6. 2016 v zmysle               

§ 51 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní čestne vyhlásili, že nenastali skutočnosti podľa tohto 

zákona, pre ktoré nemôžu byť členmi zriadenej komisie.  

 

37. Kontrolovaný dňa 30. 6. 2016 uskutočnil otváranie predloženej ponuky. Komisia najprv overila 

neporušenosť doručenej obálky a následne otvorila vonkajší obal ponuky a v rámci nej tú časť 

ponuky, ktorá bola označená ako „Ostatné“. Druhá vnútorná obálka ponuky, označená             

ako „Kritériá“, sa ponechala neotvorená.  

 

38. Kontrolovaný dňa 3. 10. 2016 vyhotovil „Zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok 

účasti“, v ktorej okrem iného konštatoval, že uchádzač preukázal splnenie požadovaných 

podmienok účasti príslušnými dokladmi.   

 

39. Rovnako dňa 3. 10. 2016 vyhotovil kontrolovaný „Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky“, v ktorej okrem iného konštatoval, že uchádzač 

navrhuje plniť zákazku minimálne v takom rozsahu, ako je uvedené v súťažných podkladoch 

v prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky“, a teda že splnil požiadavky na predmet zákazky: 

1. Expert pre reguláciu a vzdelávanie v elektronických komunikáciách, 

2. Špecializované vzdelávanie v oblasti správy frekvenčného spektra, 

3. Špecializované vzdelávanie v oblasti regulácie elektronických komunikácií a poštových 

služieb,  

4. Špecializované vzdelávanie v oblasti cenových a nákladových kalkulácií v elektronických 

komunikáciách a poštových službách,  

5. Cestovné a ubytovanie.  

 

40. Následne kontrolovaný dňa 4. 10. 2016 odoslal úradu informáciu v zmysle § 166 ods. 1        

písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu 

alebo účastníka pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“. 

 

41. Kontrolovaný dňa 5. 10. 2016 odoslal uchádzačovi list „Oznámenie o otváraní časti ponúk 

označených ako „Kritériá“, nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb, Vestník VO                       
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č. 103/2016, zn. 9397-MSS“ zo 4. 10. 2016, v ktorom uchádzačovi oznámil, že otváranie časti 

ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutoční dňa 17. 10. 2016 o 9:00 hod. v sídle 

kontrolovaného. Následne dňa 10. 10. 2016 kontrolovaný zverejnil vo svojom profile 

k predmetnej zákazke informáciu týkajúcu sa splnenia povinnosti podľa § 52 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní, a to o otváraní časti ponúk označených ako „Kritériá“. 

 

42. Kontrolovaný dňa 17. 10. 2016 uskutočnil otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“, 

z čoho vyhotovil Zápisnicu z otvárania ponúk – časť „Kritériá“, v ktorej uviedol, že uchádzač 

vo svojej ponuke predložil nasledovný návrh na plnenie stanoveného kritéria „najnižšia cena“ 

vo výške 185 815,00 EUR s DPH, t.j. 154 845,83 EUR bez DPH. Komisia taktiež 

skonštatovala, že predložený cenový návrh uchádzača je v limite predpokladanej hodnoty 

zákazky.   

 

43. Kontrolovaný dňa 17. 10. 2016 vyhotovil „Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk z hľadiska kritérií 

na vyhodnotenie ponúk a celkového vyhodnotenia ponúk“, v ktorej okrem iného konštatoval,   

že v predmetnej verejnej súťaži predložil ponuku jediný uchádzač (skupina dodávateľov), 

pričom jeho cenový návrh nepresahuje predpokladanú hodnotu zákazky. Komisia sa taktiež 

uzniesla na tom, že elektronická aukcia sa v zmysle § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní 

neuskutoční, a to z dôvodu, že v predmetnej verejnej súťaži bola predložená iba jedna ponuka, 

čo znamená, že by sa jej zúčastnil len tento uchádzač.    

 

44. Kontrolovaný dňa 19. 10. 2016 odoslal uchádzačovi list „Oznámenie o výsledku vyhodnotenia 

ponúk, nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb, Vestník VO č. 103/2016, zn. 9397-MSS“ 

z 18. 10. 2016, v ktorom uviedol, že ponuka predložená skupinou dodávateľov bola komisiou 

vyhodnotená ako úspešná a po splnení nasledovných troch odkladacích podmienok                 

bude s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva:  

1. Verejný obstarávateľ obdrží od úradu rozhodnutie z konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného, v ktorom úrad nebude konštatovať, že došlo k takému porušeniu zákona, 

ktoré by malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, 

2. Verejný obstarávateľ obdrží od Riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo vnútra SR, 

správu z overenia tohto verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania verejného 

obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania 

definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie,  

3. Verejnému obstarávateľovi bude schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z Operačného programu a zároveň Riadiaci orgán uzavrie s verejným 

obstarávateľom zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

 

45. Kontrolovaný dňa 20. 10. 2016 zverejnil vo svojom profile k predmetnej zákazke informáciu 

o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

46. Následne kontrolovaný dňa 3. 11. 2016 odoslal úradu informáciu v zmysle § 166 ods. 1        

písm. c) zákona o verejnom obstarávaní o tom, že bolo všetkým uchádzačom a účastníkom, 

ktorých ponuky sa vyhodnocovali, doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk,             

s uvedením dátumu doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponuky uchádzača, ktorého 

ponuka sa vyhodnocovala.  

 

47. V kontrolovaným predloženej dokumentácii sa nachádza aj doklad zo 7. 11. 2016 obsahujúci 

odôvodnenie nezrušenia predmetnej verejnej súťaže v zmysle § 57 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 



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

z portálu Úradu pre verejné obstarávanie.“ 

 

48. Listom „Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponuky“ z 5. 12. 2016 oznámil kontrolovaný 

uchádzačovi v zmysle bodu 9.2 súťažných podkladov predĺženie lehoty viazanosti ponúk          

do 30. 6. 2017. Predmetný list bol uchádzačovi preukázateľne doručený dňa 12. 12. 2016. 

Odoslanie tohto listu bolo podľa predloženej dokumentácie posledným procesným úkonom 

vykonaným zo strany kontrolovaného v predmetnej nadlimitnej zákazke.  

 

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

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

v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nezistil porušenie 

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

obstarávania.  

 

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

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

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

alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

 

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

rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 

 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu úradu  

nie je možné podať odvolanie. Podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 185 ods. 2 zákona  

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

neskorších predpisov je toto rozhodnutie právoplatné dňom doručenia účastníkom konania  

a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie. Podľa § 174 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.  

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

rozhodnutie úradu je preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná  

do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu. 

 

 

 

 

 

 

 

        

riaditeľka odboru dohľadu II 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí 

1. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7,                         

P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 - kontrolovaný 


