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         Bratislava     11. 7. 2018 

                             Číslo:          6617-6000/2018-OD 

               

         

 

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 

neskorších predpisov vo veci námietok uchádzača XY (ďalej len „navrhovateľ“) proti 

vylúčeniu uchádzača z verejného obstarávania na predmet podlimitnej zákazky „Výstavba 

zberného dvora v obci Mútne“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Mútne, Mútne 

194, 029 63 Mútne, IČO: 00314668 (ďalej len „kontrolovaný“) vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 33/2018 z 15. 2. 2018 pod značkou 2500 - WYP, vydáva toto  

 

 

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

 

 

Úrad zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok 

navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. h) 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. Navrhovateľ listom z 25. 4. 2018, doručeným úradu 26. 4. 2018, podal námietky v listinnej 

podobe smerujúce podľa § 170 ods. 3 písm. d) 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“) proti vylúčeniu uchádzača z predmetného verejného 

obstarávania.  

 

2. Úrad v súvislosti so začatím konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe 

námietok navrhovateľa uvádza, že kontrolovaný v danom verejnom obstarávaní postupuje 

podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, tzv. reverzným postupom, kedy 

sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní 

uskutočňuje po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a ponuky 

sa nemusia predkladať podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe tejto 

skutočnosti nie je v danom prípade možné doručiť úradu všetky informácie podľa § 166 tohto 

zákona, čo malo za následok, že úrad nemohol začať konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok v lehotách podľa ustanovenia § 171 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného dôvodu úrad konštatuje, že konanie  

o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa sa začalo podľa  

§ 171 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní dňom doručenia oznámenia o začatí 

konania navrhovateľovi a kontrolovanému ako účastníkom konania. Predmetné oznámenie  

o začatí konania bolo navrhovateľovi doručené dňa 17. 5. 2018 a kontrolovanému dňa  

18. 5. 2018. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa sa začalo 18. 5 2018, t. j. v deň, kedy bolo 

kontrolovanému, ako poslednému účastníkovi konania doručené oznámenie o začatí konania. 
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3. Úrad 25. 5. 2018 vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení č. 6617-6000/2018-OD–PO, ktoré 

bolo doručené navrhovateľovi 31. 5. 2018 a kontrolovanému 1. 6. 2018. 

 

4. Úrad listom č. 6617-6000/2018-OD-V z 25. 5. 2018 označeným ako „Výzva na doručenie 

písomného vyjadrenia k podaným námietkam a kompletnej dokumentácie v origináli“, vyzval 

kontrolovaného, aby v zmysle § 173 ods. 2 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní doručil 

úradu písomné vyjadrenie k vyššie uvedeným podaným námietkam a kompletnú 

dokumentáciu v origináli k predmetnému verejnému obstarávaniu, a to v lehote piatich 

pracovných dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy. Dňa 11. 6. 2018 kontrolovaný doručil 

úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam navrhovateľa a dokumentáciu 

k predmetnému verejnému obstarávaniu v origináli. 

 

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

skutočnosti: 

 

6. Kontrolovaný vyhlásil vo Vestníku verejného obstarávania č. 33/2018 z 15. 2. 2018 pod 

značkou 2500 - WYP verejné obstarávanie na predmet zákazky „Výstavba zberného dvora 

v obci Mútne“. V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej 

hodnoty zákazky vo výške 163 268,57 eur bez DPH ide o podlimitnú zákazku na 

uskutočnenie stavebných prác. Daná zákazka má byť financovaná z fondov Európskej únie, 

konkrétne z operačného programu Kvalita životného prostredia. Kontrolovaný predmetnú 

zákazku nerozdelil na časti. V lehote na predkladanie ponúk, t. j. do 13. 3. 2018 do 8:00 hod. 

predložil ponuku 1 uchádzač, ktorým bol navrhovateľ. Otváranie ponúk sa uskutočnilo 14. 3. 

2018 o 8:00 hod.. Po vyhodnotení ponúk bol z predmetného verejného obstarávania vylúčený 

navrhovateľ, podľa § 40 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. z dôvodu 

nesplnenia podmienok účasti.  

 

7. Podľa § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa na účely tohto zákona do lehoty určenej 

podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty 

určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím 

označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň 

v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne 

na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 

pracovný deň. 

 

8. Úrad uvádza, že podľa § 172 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní s podaním námietok 

je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na orgán 

štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e). Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu 

najneskôr pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na doručenie námietok podľa  

§ 170 ods. 4 tohto zákona. 

 

9. Vzhľadom na to, že kontrolovaný v danom verejnom obstarávaní postupuje podľa § 66 ods. 7 

zákona o verejnom obstarávaní, tzv. reverzným postupom, kedy sa ponuky uchádzačov 

nepredkladajú podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. rozdelené na časť 

„Ostatné“ a časť „Kritéria“, na vyčíslenie výšky kaucie nie je možné aplikovať § 172 ods. 2 

alebo ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. V danom prípade sa tak výška kaucie určí podľa  

§ 172 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

10. Podľa § 172 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak nie je možné určiť výšku kaucie podľa 

odsekov 2 až 7, výška kaucie je 3 000 eur. 
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11. Úrad na základe vyššie uvedeného konštatuje, že je povinnosťou navrhovateľa, ktorý 

nie je orgánom štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, 

s podaním námietok zložiť na účet úradu kauciu, a to v lehote a vo výške podľa § 172 zákona 

o verejnom obstarávaní. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že navrhovateľ bol povinný 

zložiť na účet úradu kauciu vo výške ustanovenej v § 172 ods. 8 zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. vo výške 3 000,- eur. 

 

12. Vzhľadom na to, že námietky navrhovateľa smerujú podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona 

o verejnom obstarávaní proti vylúčeniu uchádzača z predmetného verejného obstarávania, 

kaucia mala byť pripísaná na účet úradu najneskôr pracovný deň nasledujúci po uplynutí 

lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 4 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, 

v zmysle ktorého námietky musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní 

odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení. Z dokumentácie kontrolovaného vyplýva, že 

oznámenie o vylúčení ponuky bolo navrhovateľovi doručené 18. 4. 2018, a teda desiatym 

dňom odo dňa prevzatia tohto oznámenia o vylúčení bola sobota 28. 4. 2018 a posledným 

dňom na doručenie námietok úradu a kontrolovanému bol teda v súlade s § 21 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní najbližší budúci pracovný deň, t. j. pondelok 30. 4. 2018. Na základe 

uvedeného úrad konštatuje, že posledným dňom lehoty na pripísanie kaucie na účet úradu 

bol pracovný deň nasledujúci po dni uplynutia lehoty na doručenie námietok,  

t. j. 2. 5. 2018.  

 

13. Úrad konštatuje, že vzhľadom na to, že do dnešného dňa nebola na účet úradu pripísaná 

žiadna kaucia od navrhovateľa vzťahujúca sa k predmetnému verejnému obstarávaniu, kaucia 

nebola pripísaná na účet úradu v lehote podľa § 172 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní a vo výške ustanovenej v § 172 ods. 8 tohto zákona.  

 

14. Podľa § 174 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní úrad zastaví rozhodnutím 

konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, ak kaucia nebola 

pripísaná na účet úradu v lehote alebo výške ustanovenej v § 172 zákona o verejnom 

obstarávaní. 
 

15. Zo skutočností zistených úradom vyplýva, že pre konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok neboli splnené všetky zákonné predpoklady, čím pre 

úrad nastala neodstrániteľná prekážka brániaca meritórnemu rozhodovaniu v konaní 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

 

16. 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  je toto 
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rozhodnutie úradu je preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo 

dňa doručenia rozhodnutia úradu. 

 

 

 

 

                                   

    

        riaditeľ odboru dohľadu  

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. XY - navrhovateľ  

2. Obec Mútne, Mútne 194, 029 63 Mútne – kontrolovaný 

 

Na vedomie: 

EkoAuris PLUS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov – kontaktné miesto kontrolovaného 

 

 


