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           Bratislava                     27.02.2017 

          Číslo:         23657-6000/2016-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 v priamom rokovacom konaní na predmet  

zákazky „Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov“, 

uverejnenom verejným obstarávateľom Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra (ďalej len 

,,kontrolovaný“) vo Vestníku verejného obstarávania č. 238/2016 zo dňa 07.12.2016 pod 

značkou 16484 – IBS, vydáva toto 

  

 

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

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy podľa § 174 ods. 1 písm. p) 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. Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) bolo dňa 05.12.2016 doručené oznámenie 

o použití priameho rokovacieho konania na predmet zákazky „Poskytovanie služieb  

na prevádzku a údržbu informačných systémov“. Kontrolovaný ako podmienku použitia 

priameho rokovacieho konania v oznámení o použití priameho rokovacieho konania uviedol 

ustanovenie § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). 

 

2. V odôvodnení použitia priameho rokovacieho konania, uvedenom v bode IV. 1. 1 „Druh 

postupu“ oznámenia o použití priameho rokovacieho konania, je uvedené nasledovné, cit.: 

„Mesto Modra a niektoré organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modra používajú 

informačný systém pozostávajúci z aplikačných softvérov (ďalej len „ASW“): CG ISS, CG 

eGOV, CG Portál ISS a CG GISAM od spoločnosti XX od roku 2007.  

Do tejto doby Mesto Modra za obstaranie, údržbu a rozširovanie informačného systému 

zaplatilo viac ako 139 700 €. S ASW pracuje viac ako 30 používateľov v 43 agendových 

moduloch, program pokrýva celú organizačnú štruktúru úradu. Aplikácie už v súčasnosti 

zastrešujú poskytovanie informačných služieb občanom prostredníctvom CG eGOV, okrem 

 



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

z portálu Úradu pre verejné obstarávanie  2 

iného riešia aj automatizovanú publikáciu zákonne povinného obsahu. Informačný systém 

podlieha autorským právam na základe § 17 a iných zákona č. 185/2015  

Z. z., mesto program používa na základe Licenčnej zmluvy č. 1/2010 zo dňa 31.05.2010.“ 

 

3. Dňa 07.12.2016 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 uzatvorením zmluvy, nakoľko  

sa domnieval, že je potrebné overiť splnenie podmienok pre použitie postupu priameho 

rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

4. Podľa § 167 ods. 1 zákona 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.  

 

5. 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. 

 

6. 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 zákona o verejnom obstarávaní  

sa začína dňom doručenia oznámenia o začatí konania kontrolovanému. 

 

7. Podľa § 173 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní po začatí konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného je kontrolovaný povinný doručiť úradu kompletnú dokumentáciu  

v origináli do piatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úradu. Doručením kompletnej 

dokumentácie v origináli úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie 

elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení použitých  

na elektronickú komunikáciu. Kontrolovaný môže nahliadať do kompletnej dokumentácie  

v origináli doručenej úradu. 

 

8. V súvislosti s vykonávaním dohľadu nad dodržiavaním povinností kontrolovaného úrad 

listom č. 23657-6000/2016-ODI/1 zo dňa 30.12.2016, doručenom kontrolovanému dňa 

03.01.2017 oznámil kontrolovanému začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy z vlastného podnetu úradu a zároveň v zmysle § 173 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní vyzval kontrolovaného na doručenie kompletnej dokumentácie 

v origináli do piatich dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy. S prihliadnutím na § 171 ods. 

9 zákona o verejnom obstarávaní sa konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného začalo 

dňom doručenia oznámenia o začatí konania kontrolovanému, t. j. dňa 03.01.2017.  

 

9. 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. 

 

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

ktorým pozastaví konanie kontrolovaného najdlhšie do nadobudnutia právoplatnosti 
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rozhodnutia podľa § 174 alebo § 175. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže úrad 

rozhodnúť, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný a lehoty kontrolovanému, neplynú. 

 

11. Úrad vzhľadom na skutočnosť, že doručenie oznámenie o začatí konania o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného, pričom ďalšie 

konanie kontrolovaného (najmä uzavretie zmluvy) by mohlo ohroziť účel tohto konania 

uvádza, že dňa 30.12.2016 vydal v zmysle § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní 

predbežné opatrenie, ktorým pozastavil konanie kontrolovaného v predmetnom priamom 

rokovacom konaní a zároveň rozhodol, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný a taktiež lehoty 

kontrolovanému neplynú. Toto rozhodnutie bolo kontrolovanému doručené dňa 03.01.2017.   

 

12. Kontrolovaný doručil úradu dokumentáciu k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu 

dňa 10.01.2017. Zároveň v liste, označenom ako „Rozhodnutie o predbežnom opatrení  

– odpoveď“ zo dňa 03.01.2017 uviedol, že vyzval súčasného dodávateľa na priame rokovacie 

konanie, ktoré sa konalo dňa 13.12.2016. Tiež uviedol, že dňa 29.12.2016 uzavrel novú 

Servisnú zmluvu.  

 

13. Vzhľadom k tomu, že v doručená dokumentácia neobsahovala vyššie uvedenú Servisnú 

zmluvu ako ani ďalšie dokumenty, úrad rozhodnutím č. 23657-6000/2016-ODI-P1 zo dňa 

17.01.2017 prerušil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného a nariadil 

kontrolovanému doručiť kompletnú dokumentáciu v origináli do desiatich pracovných dní 

odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia. Kontrolovaný doručil úradu chýbajúce 

dokumenty dňa 31.01.2017.  

 

14. Z dokumentácie k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu vyplýva, že kontrolovaný 

dňa 29.12.2016, t. j. pred doručením predbežného opatrenia (bod 11 tohto rozhodnutia) 

podpísal so spoločnosťou XX Servisnú zmluvu č. 1/2017.  

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

o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ak odpadol dôvod konania. Úrad uvádza, že zmyslom 

konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy je preskúmanie 

správnosti použitia postupu priameho rokovacieho konania úradom ešte pred tým, ako dôjde  

k uzavretiu zmluvy. Úrad uvádza, že vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odpadol 

uzavretím predmetnej Servisnej zmluvy dôvod konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. 

 

16. Z uvedených skutočností vyplýva, že pre konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného  

pred uzavretím zmluvy neboli splnené všetky zákonné predpoklady, čím pre úrad nastala 

neodstrániteľná prekážka brániaca rozhodovaniu v konaní o preskúmaní úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

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

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 

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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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 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje 

Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra – kontrolovaný 

 


