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          Bratislava                    27. 7. 2018 

             Číslo:            8045-6000/2018-OD 

 

 
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 vo veci námietok uchádzača XXX (ďalej len „navrhovateľ“) 

smerujúcich proti vyhodnoteniu ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet podlimitnej 

zákazky „Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy.“, vyhlásenej 

verejným obstarávateľom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, 

Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859 (ďalej len „kontrolovaný“) vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 63/2018 dňa 29. 3. 2018 pod značkou 4460 - WYP, vydáva toto 

  

  

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

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok navrhovateľa podľa § 174 ods. 1 písm. d) 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 zo dňa 31. 5. 2018, doručeným Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej 

len „úrad“) dňa 6. 6. 2018, podal námietky v listinnej podobe smerujúce podľa 170 ods. 3 

písm. f) 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 vyhodnoteniu ponúk.  

 

2. Podľa § 171 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v samostatnom konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného na základe námietok, úrad koná, ak ide o  

a) námietky podľa § 170 ods. 3 písm. g), ktoré boli doručené úradu po začatí konania 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok doručených po otváraní častí 

ponúk označených ako „Kritériá“, 

b) námietky podané pri postupe zadávania zákazky, pri ktorom sa ponuka 

nepredkladá podľa § 49 ods. 5.  
 

3. Podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala 

osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, 

označenú slovom „Ostatné“. Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť 
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sa zabezpečí elektronickými prostriedkami tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť 

a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie. 

 

4. Podľa § 113 zákona o verejnom obstarávaní 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, § 49 ods. 5, § 52 ods.1 až 4 a § 62; § 52 ods. 5 a 6 

a použijú primerane. 
 

5. Podľa § 171 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok začne, ak ide o námietky doručené 

a) pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“ jedenásty deň odo dňa doručenia 

informácie podľa § 166 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), 

b) po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ jedenásty deň odo dňa doručenia 

informácie podľa § 166 ods. 1 písm. c), 

c) podľa odseku 2, dňom doručenia oznámenia o začatí konania účastníkom konania. 

 

6. Podľa § 171 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní účastníkmi konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok sú všetci navrhovatelia a kontrolovaný. 

 

7. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

na základe námietok sa v zmysle § 171 ods. 3 písm. c) v spojení s § 171 ods. 8 zákona 

o verejnom obstarávaní začalo dňa 22. 6. 2018, t. j. v deň, kedy bolo účastníkom konania 

doručené oznámenie o začatí konania.  
 

8. Úrad listom č. 8045-6000/2018-OD-V zo dňa 2. 7. 2018, označeným ako „Výzva 

na doručenie písomného vyjadrenia k podaným námietkam a kompletnej dokumentácie 

v origináli“ a doručeným kontrolovanému dňa 4. 7. 2018, vyzval kontrolovaného, 

aby v zmysle § 173 ods. 2 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní doručil úradu písomné 

vyjadrenie k podaným námietkam a kompletnú dokumentáciu v origináli k predmetnej 

zákazke a to v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy. 

 

9. Kontrolovaný dňa 13. 7. 2018 doručil úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam 

a kompletnú dokumentáciu v origináli k predmetnej verejnej súťaži. 
 

10. Úrad uvádza, že dňa 2. 7. 2018 doručil navrhovateľ úradu list zo dňa 29. 6. 2018 označený 

ako: „Verejné obstarávanie „Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest 

II. a III. triedy“- späťvzatie námietok“, v ktorom uviedol okrem iného nasledovné, cit.: „(...) 

V súlade s § 174 ods. 1) písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ako 

navrhovateľ berieme námietky podané v súťaži späť.“ Úrad uvádza, že predmetným listom 

navrhovateľ vzal späť podané námietky po začatí konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného na základe námietok pred vydaním rozhodnutia vo veci samej.  
 

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

o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, ak navrhovateľ vzal späť podané 

námietky po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok 

do vydania rozhodnutia vo veci samej.  
 

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

rozhodnutia.  
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Kaucia  
 

13. Podľa § 172 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní kaucia vo výške podľa odsekov 2 až 8 

ustanovenia § 172 zákona o verejnom obstarávaní je príjmom štátneho rozpočtu dňom 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky zamietnuté. Kaucia 

sa vo výške 35% z výšky kaucie podľa odsekov 2 až 8 ustanovenia § 172 zákona o verejnom 

obstarávaní stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

úradu o zastavení konania, ak navrhovateľ po začatí konania vzal späť podané námietky, 

a to aj vtedy, ak úrad súčasne zastaví konanie aj podľa § 174 ods. 1 písm. a) až c), f), h) alebo 

písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. Úrad vráti navrhovateľovi kauciu alebo jej časť, 

ktorá sa nestala príjmom štátneho rozpočtu, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 

alebo do 30 dní odo dňa späťvzatia námietok, ak navrhovateľ vzal námietky späť 

pred začatím konania.  

14. V súlade s predmetným ustanovením a výrokom tohto rozhodnutia sa kaucia zložená 

navrhovateľom na účet úradu vo výške 35 % z uhradenej sumy stáva príjmom štátneho 

rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Úrad zároveň vráti 

navrhovateľovi časť kaucie, ktorá bola zložená na účet úradu a ktorá sa nestala príjmom 

štátneho rozpočtu, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 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 rozhodnutie úradu preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia úradu.  

 

 

 

 

 

 

         riaditeľ odboru dohľadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje 

1. XXX– navrhovateľ  

2. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov – 

kontrolovaný  
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