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 Bratislava 25. 10. 2017 

 Číslo: 15996-7000/2017-ODII/4 

 

 

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 

obstarávateľa Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina  

(ďalej len „kontrolovaný“) pred uzavretím zmluvy na základe podnetu kontrolovaného  

na výkon kontroly ním zadávanej nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru na predmet „Nákup 

autobusov s dieselovým pohonom“ postupom verejnej súťaže, vyhlásenej uverejnením 

oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania  

č. 119/2017 zo 16. 6. 2017 pod zn. 8394 - MST a v Úradnom vestníku EÚ č. 2017/S 113  

z 15. 6. 2017 pod zn. 227247, 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. Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) bol dňa 13. 10. 2017 doručený list                                   

„Podnet na výkon kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie“ z 13. 10. 2017  

od kontrolovaného, obsahom ktorého je podnet kontrolovaného na výkon kontroly ním 

zadávanej nadlimitnej zákazky pred uzavretím zmluvy 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“) 

na dodanie tovaru na predmet „Nákup autobusov s dieselovým pohonom“ postupom 

verejnej súťaže, vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania                   

vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2017 zo 16. 6. 2017 pod zn. 8394-MST 

a v Úradnom vestníku EÚ č. 2017/S 113 z 15. 6. 2017 pod zn. 227247. Súčasťou doručeného 

podnetu bola aj dokumentácia z predmetného verejného obstarávania v originálnom 

vyhotovení. 

 

2. 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. 

 

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

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, 
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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. 

 

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 úradu podnet podľa odseku 1 písm. b). 

 

5. Listom č. 15996-7000/2017-ODII/1 „Vyžiadanie predbežných záverov z finančnej kontroly 

verejného obstarávania“ z 18. 10. 2017, doručeným dňa 18. 10. 2017, úrad požiadal 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

(ďalej len ,,MPaRV SR“) ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program  

o doručenie predbežných záverov z finančnej kontroly predmetného verejného obstarávania. 

 

6. Dňa 19. 10. 2017 bol úradu od MPaRV SR prostredníctvom elektronickej pošty doručený list 

č. IROP-2017-854/4649-17 „Vyžiadanie predbežných záverov z finančnej kontroly verejného 

obstarávania“ z 19. 10. 2017, v ktorom MPaRV SR uviedlo predbežné závery z finančnej 

kontroly. 

 

7. 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 23. 10. 2017 listom „Oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“ č. 15996-7000/2017-ODII/2 z 19. 10. 2017, ktorým 

úrad súčasne vyzval kontrolovaného, aby v zmysle § 173 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní doručil úradu kompletnú dokumentáciu v origináli k danému verejnému 

obstarávaniu, ktorá nebola súčasťou podnetu kontrolovaného na výkon kontroly, ak takou 

disponuje alebo potvrdenie skutočnosti, že dokumentácia predložená kontrolovaným                        

je kompletná, a že neeviduje a neuchováva žiadne ďalšie dokumenty viažuce sa k postupu 

zadávania predmetnej zákazky, a to v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia 

predmetného oznámenia. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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                                    
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o verejnom obstarávaní rozhodol pozastaviť konanie kontrolovaného v predmetnej zákazke                         

a zároveň rozhodol, že lehoty, ktoré kontrolovanému stanovuje zákon o verejnom obstarávaní 

a lehoty, ktoré určil kontrolovaný, 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. 

 

11. 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. 15996-7000/2017-ODII/3-PO z 19. 10. 2017, preukázateľne doručeným dňa 23. 10. 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. 

 

12. Na základe tohto predbežného opatrenia vznikla kontrolovanému povinnosť zdržať                                   

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

o verejnom obstarávaní vydaného v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného                               

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

 

13. Kontrolovaný dňa 23. 10. 2017 doručil úradu list ,,Potvrdenie o kompletnosti dokumentácie  

z verejného obstarávania (...)“ z 19. 10. 2017, ktorým poskytol úradu prístup do systému, 

prostredníctvom ktorého uskutočnil elektronickú aukciu a zároveň uviedol, že úradu predložil 

kompletnú dokumentáciu a že neeviduje a neuchováva žiadne ďalšie dokumenty viažuce sa 

k postup zadávania predmetnej zákazky.  

 

14. 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. 

 

15. 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 dokumentácie predloženej kontrolovaným k predmetnému verejnému 

obstarávaniu úrad zistil nasledovné skutočnosti: 

 

16. Kontrolovaný je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 9 ods. 6 zákona 

o verejnom obstarávaní. Na obstaranie vyššie identifikovaného predmetu zákazky  

sa kontrolovaný zatriedil ako osoba podľa § 8 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a použil 

postup verejnej súťaže podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní. Oznámenie o vyhlásení 

verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2017  

zo 16. 6. 2017 pod zn. 8394-MST (ďalej len „oznámenie“) a v Úradnom vestníku EÚ  

č. 2017/S 113 z 15. 6. 2017 pod zn. 227247. 

 

17. K predmetnému zatriedeniu kontrolovaného ako osoby podľa § 8 ods. 5 zákona o verejnom 

obstarávaní úrad uvádza, že kontrolovaný ako obstarávateľ bol povinný pri zadávaní 

predmetnej nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže postupovať podľa § 91 zákona 

o verejnom obstarávaní. Uvedené konanie kontrolovaného však nemalo vplyv na výsledok 
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verejného obstarávania, nakoľko podľa § 91 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,  

cit.: „Obstarávateľ postupuje pri verejnej súťaži podľa § 66 okrem § 66 ods. 2 písm. b)  

a ods. 5 písm. b). Obstarávateľ môže použiť postup podľa § 66 ods. 8.“.   

 

18. Podľa bodu II.1.4) „Stručný opis“ oznámenia je predmetom zákazky, cit.: „Predmetom 

zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní  

za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie  

14 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky  

12 metrov s dieselovým pohonom. Autobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, 

informačných, komunikačných a tarifných systémov a budú kompletne schválené  

na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Podrobné vymedzenie predmetu 

zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.“ 

 

19. V bode II.1.2) „Hlavný kód CPV“ oznámenia kontrolovaný stanovil nasledovné CPV 

zatriedenie: 34121100-2 (Autobusy verejnej dopravy). 

 

20. V bode II.2.2) „Dodatočné kódy CPV“ oznámenia kontrolovaný stanovil nasledovné CPV 

zatriedenie: 30200000-1 (Počítačové zariadenia a spotrebný materiál), 30210000-4 (Stroje                 

na spracovanie údajov (hardvér)), 30232000-4 (Periférne vybavenie), 35125300-2 

(Bezpečnostné kamery), 48000000-8 (Softvérové balíky a informačné systémy).  

 

21. Kontrolovaný v bode II.1.3) „Druh zákazky“ oznámenia uviedol, že predmetná zákazka                           

sa týka dodania tovarov. 

 

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

že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, pričom v bode II.2.14) 

„Doplňujúce informácie“ oznámenia uviedol, že predmet zákazky bude financovaný 

prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020. 

 

23. V oznámení pod bodom II.1.5) „Celková odhadovaná hodnota“ kontrolovaný uviedol 

predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 3 753 400,00 EUR bez DPH, pričom z predloženej 

dokumentácie vyplýva, že kontrolovaný určil predpokladanú hodnotu predmetnej zákazky 

na základe vykonaného prieskumu trhu, v ktorom oslovil celkovo 3 spoločnosti, ktoré  

aj predložili kontrolovanému svoje cenové ponuky na predmet zákazky. Prieskum trhu 

zachytáva o. i. aj doklad „Záznam z prieskumu trhu zrealizovaného za účelom zistenia 

predpokladanej hodnoty zákazky“ z 31. 5. 2017. 

 

24. V závislosti od typu kontrolovaného, predmetu zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky                    

tak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

25. Kontrolovaný v bode II.1.6) „Informácie o častiach“ oznámenia uviedol, cit.: ,,Táto zákazka               

sa delí na časti: Nie.“  

 

26. V bode II.2.7) „Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného 

systému“ oznámenia kontrolovaný stanovil, cit.: „Obdobie: v mesiacoch (od zadania 

zákazky), Trvanie v mesiacoch: 12.“  

 

27. Kontrolovaný v Oddiely B „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“, 

bod I.1 „Najlepší pomer ceny a kvality“ súťažných podkladov uviedol, že ponuky predložené 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418?ucinnost=16.06.2017#paragraf-66
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418?ucinnost=16.06.2017#paragraf-66.odsek-2.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418?ucinnost=16.06.2017#paragraf-66.odsek-5.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418?ucinnost=16.06.2017#paragraf-66.odsek-8
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v predmetnej verejnej súťaži sa budú vyhodnocovať na základe ,,Najlepšieho pomeru ceny  

a kvality“ z hľadiska nasledovných kritérií:  

 

Kritérium č. 1: Celková cena autobusov spolu 75 bodov - vyjadrená ako cena v EUR              

bez DPH (netto cena) alebo cena celkom (netto cena), ak uchádzač nie je platcom DPH; 

Kritérium č. 2: Prevádzkové náklady na spotrebu energie 10 bodov - vyjadrené ako netto 

cena v EUR; zaokrúhlené na 2 desatinné miesta; 

Kritérium č. 3: Technické vyhotovenie vozidla 15 bodov. 

 

28. Následne kontrolovaný v predmetnom oddiely B „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá 

ich uplatnenia“, bod I.2 „Definícia kritérií a pravidlá ich uplatnenia“ súťažných podkladov 

uviedol podrobné pravidlá uplatnenia vyššie špecifikovaných kritérií na vyhodnotenie ponúk.  

 

29. Z bodu III.1.5) „Informácie o vyhradených zákazkách“ oznámenia je zrejmé, že predmetná 

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

hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených 

osôb a súčasne uskutočnenie zákazky nie je vyhradené pre rámcové programy chránených 

pracovných miest.  

 

30. V bode IV.1.6) „Informácie o elektronickej aukcii“ oznámenia uviedol, že na vyhodnotenie 

ponúk sa použije elektronická aukcia, pričom podrobné informácie o elektronickej aukcii            

sú uvedené v súťažných podkladoch. 

 

31. V bode VI.3) ,,Doplňujúce informácie“ oznámenia kontrolovaný o. i. uviedol,  

cit.: „Obstarávateľská organizácia požaduje od uchádzača zábezpeku ponuky. Zábezpeka 

ponuky je stanovená vo výške 112 602,00 EUR. Spôsob zloženia zábezpeky a ďalšie 

informácie týkajúce sa zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.“  

 

32. Súťažné podklady k predmetnej zákazke kontrolovaný uverejnil na svojom profile zriadenom 

na webovom sídle úradu www.uvo.gov.sk dňa 15. 6. 2017, pričom v bode I.3) „Komunikácia“ 

oznámenia sa uvádza, že súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení  

či poplatkov na adrese (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7482. 

 

33. Kontrolovaný v bode IV.2.2) „Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť“ 

oznámenia stanovil lehotu na predkladanie ponúk do 18. 7. 2017 do 09:00 hod..  

 

34. 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. 2017. 

 

35. V procese zadávania predmetnej zákazky kontrolovaný vykonal dve redakčné opravy 

k oznámeniu. 

 

36. Prvá redakčná oprava bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 132/2017                           

zo 6. 7. 2017 pod zn. 9528-IOX a v Úradnom vestníku EÚ č. 2017/S 126 z 5. 7. 2017                      

pod zn. 256567 v znení, cit.: 

„IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť  

Namiesto: 

18. 7. 2017 09:00 

Má byť: 

1. 8. 2017 09:00 

 

http://www.uvo.gov.sk/
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IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk  

Namiesto: 

19. 7. 2017 09:00 

Má byť: 

7. 8. 2017 09:00.“ 

 

37. Druhá redakčná oprava bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 160/2017                           

z 15. 8. 2017 pod zn. 11721-IOX a v Úradnom vestníku EÚ č. 2017/S 154 z 12. 8. 2017                      

pod zn. 319404 v znení, cit.: 

„III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie 

Namiesto: 

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu. 

Má byť: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: 

 

Podľa § 33 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje: 

Vyjadrením banky a/alebo pobočky zahraničnej banky (bánk, ak má uchádzač otvorené účty 

vo viacerých bankách a/alebo pobočiek zahraničných bánk, ak má uchádzač otvorené účty                      

vo viacerých pobočkách zahraničných bánk), že uchádzač nie je v nepovolenom debete                             

a že si plní voči banke a/alebo pobočke zahraničnej banke (bankám a/alebo pobočkám 

zahraničných bánk) všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia                        

si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. 

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti: 

V tejto požiadavke obstarávateľskej organizácie nie je požadovaný žiaden číselný údaj (EUR) 

a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania 

finančnej spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým 

partnerom. 

 

Podľa § 33 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje: 

Súvahou, ktorou uchádzač - právnická osoba alebo fyzická osoba účtujúca v podvojnom 

účtovníctve preukáže kladnú hodnotu vlastného imania alebo výkazom o majetku  

a záväzkoch, ktorým uchádzač fyzická osoba preukáže kladný rozdiel medzi jeho majetkom  

a jeho záväzkami. 

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti: 

Obstarávateľská organizácia určila danú podmienku účasti z dôvodu overenia a preukázania 

ekonomickej spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzačovi nehrozí úpadok, má dostatočný 

majetok na zabezpečenie financovania predmetu obstarávania alebo je schopný získať externé 

finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky. 

 

Podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje:  

Prehľadom o celkovom obrate. 

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti: 

Obstarávateľská organizácia požadovaním tejto podmienky účasti skúma finančné                                       

a ekonomické postavenie uchádzača. Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia 

je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova 

situácia alebo spôsobilosť vykonávať predmetnú obchodnú činnosť. Z hľadiska dodržiavania 

základných princípov vo verejnom obstarávaní obstarávateľská organizácia stanovila túto 

podmienku účasti primerane k predmetu zákazky. 

Úplné znenie stanovených podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického 

postavenia je uvedené v súťažných podkladoch (Oddiel A, Časť IX., kapitola IX.2). 
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III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť  

Namiesto: 

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu 

Má byť: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje: 

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením: 

zoznamu dodávok tovaru (vyhotovený ako originál, alebo jeho úradne overená kópia – 

podpísaný uchádzačom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou uchádzačom 

konať v mene uchádzača) 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 zákona o verejnom obstarávaní. 

Obstarávateľská organizácia požaduje, aby dosiahnutý objem dodávok požadovaného tovaru 

t.j. nových mestských autobusov s dieselovým pohonom v celkovom súhrne bol minimálne  

vo výške 5 600 000,00 EUR bez DPH, spolu za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 

verejného obstarávania. 

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti: 

Podmienka účasti je stanovená primerane k predmetu zákazky a jej potreba sleduje cieľ nájsť 

uchádzača, ktorý má dostatočné skúsenosti s dodaním tovaru porovnateľného rozsahu                            

ako je predmet zákazky. 

 

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením: 

opisu technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality. 

Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požiadaviek normy 

ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou, pričom obstarávateľská organizácia uzná                               

ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie. 

Obstarávateľská organizácia prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú 

rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality. Uvedené doklady predkladá uchádzač  

ako originál, alebo ako úradne overené kópie originálov týchto dokladov. 

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti: 

Požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania technickej                      

a odbornej spôsobilosti a spoľahlivosti uchádzača dodať požadovaný tovar. 

Úplné znenie stanovených podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického 

postavenia je uvedené v súťažných podkladoch (Oddiel A, Časť IX., kapitola IX.3)“. 

 

38. Dňa 28. 6. 2017 bola kontrolovanému doručená žiadosť záujemcu XXX o vysvetlenie 

súťažných podkladov, v ktorej uvedený záujemca požiadal kontrolovaného o vysvetlenie,  

či osoba, ktorá je oprávnená konať v mene uchádzača bude splnomocnená ku všetkým 

úkonom v rámci predmetnej verejnej súťaže, a teda aj k podpisu kúpnej zmluvy,  

či je potrebné návrh kúpnej zmluvy bez cien podpísať výhradne štatutárnym zástupcom, 

súčasne daný uchádzač požiadal kontrolovaného o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 

min. o 14 kalendárnych dní z dôvodu rozsiahlej prípravy ponuky a dokumentov týkajúcich 

sa predmetnej verejnej súťaže. 

 

39. Kontrolovaný v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní na uvedenú žiadosť                          

o vysvetlenie odpovedal všetkým známym záujemcom listom „Nákup autobusov 

s dieselovým pohonom - Vysvetlenie č. 1 - vysvetľovanie informácií uvedených v súťažných 

podkladoch“ z 30. 6. 2017, v ktorom o. i. uviedol, že lehota na predkladanie ponúk bude 

predĺžená do 1. 8. 2017. Predmetné vysvetlenie súťažných podkladov, ako aj upravené 

súťažné podklady kontrolovaný dňa 30. 6. 2017 zverejnil na svojom profile zriadenom  

na webovom sídle úradu www.uvo.gov.sk. 

http://www.uvo.gov.sk/
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40. Kontrolovaný v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní odoslal všetkým známym 

záujemcom list „Nákup autobusov s dieselovým pohonom – doplnenie a zmena informácií 

uvedených v súťažných podkladoch“ z 11. 7. 2017, v ktorom uviedol, že bol zmenený                              

článok VII. a článok VIII.3 Návrhu zmluvy v súťažných podkladoch (Oddiel ,,D“ Obchodné 

podmienky dodania predmetu zákazky). Predmetné doplnenie súťažných podkladov,  

ako aj upravené súťažné podklady kontrolovaný dňa 11. 7. 2017 zverejnil na svojom profile 

zriadenom na webovom sídle úradu www.uvo.gov.sk. 

 

41. Kontrolovaný v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní odoslal všetkým známym 

záujemcom list „Nákup autobusov s dieselovým pohonom – oprava a doplnenie informácií 

uvedených v súťažných podkladoch“ z 20. 7. 2017, v ktorom uviedol, že bol zmenený                               

oddiel ,,C“ Opis predmetu zákazky, bod E (interiér pre cestujúcich) a súčasne oddiel  

,,A“ Pokyny pre uchádzačov, časť III Prípravy ponuky, kapitola III.4 Obsah ponuky,  

bod III.4.3, písm. f). Predmetné doplnenie súťažných podkladov, ako aj upravené súťažné 

podklady kontrolovaný dňa 20. 7. 2017 zverejnil na svojom profile zriadenom na webovom 

sídle úradu www.uvo.gov.sk. 

 

42. Dňa 20. 7. 2017 bola kontrolovanému doručená žiadosť záujemcu XXX o vysvetlenie 

súťažných podkladov, v ktorej uvedený záujemca požiadal kontrolovaného o vysvetlenie 

niektorých požiadaviek týkajúcich sa opisu predmetu zákazky.   

 

43. Kontrolovaný v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní odoslal všetkým známym 

záujemcom list „Nákup autobusov s dieselovým pohonom - Vysvetlenie č. 2 - vysvetľovanie 

informácií uvedených v súťažných podkladoch“ z 21. 7. 2017, ktorým poskytol vysvetlenie  

na vyššie uvedenú žiadosť. Predmetné vysvetlenie súťažných podkladov kontrolovaný dňa  

21. 7. 2017 zverejnil na svojom profile zriadenom na webovom sídle úradu www.uvo.gov.sk. 

 

44. Z kontrolovaným predloženej dokumentácie vyplýva, že kontrolovaného požiadali 

o poskytnutie súťažných podkladov nasledovní záujemcovia: 

1. XXX, 

2. XXX,  

3. XXX, 

ktorým kontrolovaný súťažné podklady aj poskytol. 

 

45. Dňa 6. 8. 2017 kontrolovaný v súlade s § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zverejnil 

na svojom profile zriadenom na webovom sídle úradu www.uvo.gov.sk informáciu o otváraní 

častí ponúk označených ako „Ostatné“. 

 

46. Na vyhodnotenie ponúk predložených v predmetnej verejnej súťaži kontrolovaný zriadil              

4-člennú komisiu v zmysle § 51 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženej 

dokumentácie je zrejmé, že všetci členovia komisie podpísali dňa 7. 8. 2017 čestné vyhlásenie 

v zmysle § 51 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o tom, že u nich nenastali skutočnosti 

podľa tohto zákona, pre ktoré nemôžu byť členom komisie. 

 

47. V stanovenej lehote na predkladanie ponúk do 1. 8. 2017 do 09:00 hod. boli kontrolovanému 

doručené ponuky od nasledujúcich uchádzačov: 

1) XXX a 

2) XXX. 

 

http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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48. V „Zápisnici z otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné““ zo 7. 8. 2017 komisia 

kontrolovaného o. i. uviedla, že označila obálky s ponukami poradovými číslami v takom 

poradí, ako boli predložené, overila neporušenosť predložených ponúk a skonštatovala,  

že ponuky boli uzavreté a neporušené. 

 

49. Kontrolovaný v zmysle § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní požiadal listom „Verejná 

súťaž: Nákup autobusov s dieselovým pohonom - žiadosť o vysvetlenie dokladov 

predložených v časti ponuky označenej ako „Ostatné““ z 10. 8. 2017, doručeným 11. 8. 2017, 

uchádzača XXX o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených za účelom preukázania 

splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,  

a to v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia vyššie uvedenej žiadosti. Uvedený 

uchádzač v stanovenej lehote, dňa 17. 8. 2017, doručil kontrolovanému požadované 

vysvetlenie a doplnenie dokladov. 

 

50. Zo „Zápisnice o vyhodnotení splnenia podmienok účasti“ z 18. 8. 2017 vyplýva, že komisia 

kontrolovaného vyhodnotila ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti a skonštatovala,  

že obidvaja uchádzači splnili všetky podmienky účasti, a to osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní, finančného a ekonomického postavenia 

podľa § 33 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona o verejnom obstarávaní a technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a d) zákona o verejnom obstarávaní.   

 

51. Kontrolovaný v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požiadal listom „Verejná 

súťaž: Nákup autobusov s dieselovým pohonom - žiadosť o vysvetlenie ponuky (časť 

„Ostatné“)“ z 22. 8. 2017, doručeným 23. 8. 2017, uchádzača XXX o vysvetlenie ponuky, 

konkrétne Prílohy č. 1 „Podrobná technická špecifikácia autobusov“ k návrhu kúpnej zmluvy, 

a to v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia vyššie uvedenej žiadosti. Uvedený 

uchádzač v stanovenej lehote, dňa 30. 8. 2017, doručil kontrolovanému požadované 

vysvetlenie a doplnenie dokladov. 

 

52. Zo „Zápisnice o vyhodnotení ponúk (časť „Ostatné“)“ z 5. 9. 2017 vyplýva, že komisia 

kontrolovaného vyhodnocovala ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky 

a náležitostí ponuky, pričom skonštatovala, že obidvaja uchádzači splnili požiadavky  

na predmet zákazky a požiadavky na náležitosti ponuky, ako aj zložili zábezpeku 

v požadovanej výške 112 602,00 EUR. 

 

53. Dňa 5. 9. 2017 kontrolovaný odoslal úradu informáciu v zmysle § 166 ods. 1 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní o tom, že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača, záujemcu alebo 

účastníka pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“. 

 

54. Kontrolovaný v súlade s § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní listom „Verejná súťaž: 

Nákup autobusov s dieselovým pohonom - oznámenie o termíne a mieste otvárania časti 

ponuky označenej ako „Kritériá““ zo 6. 9. 2017 oznámil uchádzačom, že neverejné otváranie 

častí ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutoční 14. 9. 2017 o 09:00 hod. v sídle 

kontrolovaného. 

 

55. Dňa 13. 9. 2017 kontrolovaný v súlade s § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zverejnil 

informáciu o otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ na svojom profile zriadenom  

na webovom sídle úradu www.uvo.gov.sk. 

 

56. Z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“, ktoré sa konalo dňa 14. 9. 2017  

o 09:00 hod., vyhotovila komisia kontrolovaného „Zápisnicu z otvárania častí ponúk 

http://www.uvo.gov.sk/
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označených ako ,,Kritériá““, v ktorej o. i. uviedla informácie v súlade s § 55 ods. 3 zákona 

o verejnom obstarávaní. Z predmetnej zápisnice zároveň vyplýva, že uchádzači predložili  

vo svojich ponukách nasledovné návrhy na plnenie stanovených kritérií na vyhodnotenie 

ponúk v rámci ,,Najlepšieho pomeru ceny a kvality“: 

 

1) uchádzač XXX 

- Kritérium č. 1 – celková cena autobusov spolu vyjadrená ako cena v EUR bez DPH (netto 

cena) alebo cena celkom (netto cena), ak uchádzač nie je platcom DPH 

 

Kritérium č. 1 

Jednotková cena autobusu Počet kusov predmetu zákazky Celková cena autobusov spolu 

270 000,00 14 ks 3 780 000,00 

  

-Kritérium č. 2 – Prevádzkové náklady na spotrebu energie vyjadrené ako netto cena v EUR 

zaokrúhlené na dve desatinné miesta 

 

 priebeh 

km 

Spotreba 

PHM podľa 

metodiky 

SORT 2 

(1/km) 

Cena nafty 

v EUR/l bez 

DPH a  

bez spotrebnej 

dane 

Množstvo 

autobusov 

v ks 

Prevádzkové 

náklady na 

spotrebu energie 

v EUR bez DPH 

(netto cena) 

Súčin 1 x 2 x 3 x 4 

Číslo stĺpca 1 2 3 4 5 

Celonízkopodlažný 

autobus 12m 

800 000 0,3533 0,50312 14 1 990 825,72 

 

- Kritérium č. 3 – Technické vyhotovenie vozidla 

 
Technické 

kritérium č.: 

Technický parameter Hodnota parametru Skutočné 

hodnoty 

ponúkaných 

autobusov podľa 

parametrov 
K3.1 Šírka uličky v mieste prednej nápravy 

na úrovni nízkej podlahy 

mm 870 

K3.2 Šírka uličky v mm v mieste zadnej 

nápravy meraná vo výške 20 cm  

nad úrovňou nízkej podlahy 

mm 640 

K3.3 Počet sedadiel dostupných z nízkej 

podlahy minimálne 6 ks okrem 

sklopných sedačiek 

ks 12 

K3.4 Svetlá výška bočných posuvných alebo 

výklopných okien v mm 

mm 338 

K3.5 Vyhotovenie skeletu karosérie Uchádzač uvedie poradové číslo 1. – 4. 

podľa skutočného vyhotovenia 

 

1. nehrdzavejúca oceľ odolná voči 

korózii (použitie nehrdzavejúcich 

materiálov- nerez, hliník, nehrdzavejúce 

kompozitné materiály) 

 

 

2. kombinácia z nehrdzavejúcej ocele 

a ocele ošetrenej antikoróznou ochranou 

celého skeletu karosérie formou 

kataforézy 

 

3. len z ocele ošetrenej antikoróznou 

ochranou celého skeletu karosérie 

(kataforéze) 

1 
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4. iné riešenie 

K3.6 Počet sedadiel dostupných  

po prekonaní viac ako 1 schodu/stupňa 

Uchádzač uvedie poradové číslo 1. – 3. 

podľa skutočného vyhotovenia 

 

1. vo vozidle sa nenachádzajú žiadne 

sedačky, ktoré sú dostupné po 

prekonaní viac ako jedného schodu, 

resp. stupňa 

 

1. vo vozidle sa nachádzajú maximálne 

2 sedačky dostupné po prekonaní viac 

ako jedného schodu, resp. stupňa 

 

3. vo vozidle sa nachádzajú 3 a viac 

sedačiek dostupných po prekonaní viac 

ako jedného schodu, resp. stupňa 

1 

 

2) uchádzač XXX 

- Kritérium č. 1 – celková cena autobusov spolu vyjadrená ako cena v EUR bez DPH (netto 

cena) alebo cena celkom (netto cena), ak uchádzač nie je platcom DPH 

 

Kritérium č. 1 

Jednotková cena autobusu Počet kusov predmetu zákazky Celková cena autobusov spolu 

275 000,00 14 ks 3 850 000,00 

 

- Kritérium č. 2 – Prevádzkové náklady na spotrebu energie vyjadrené ako netto cena v EUR 

zaokrúhlené na dve desatinné miesta 

 

 priebeh 

km 

Spotreba 

PHM podľa 

metodiky 

SORT 2 

(1/km) 

Cena nafty 

v EUR/l bez 

DPH a  

bez spotrebnej 

dane 

Množstvo 

autobusov 

v ks 

Prevádzkové 

náklady na 

spotrebu energie 

v EUR bez DPH 

(netto cena) 

Súčin 1 x 2 x 3 x 4 

Číslo stĺpca 1 2 3 4 5 

Celonízkopodlažný 

autobus 12m 

800 000 0,349 0,50312 14 1 966 595,46 

 

- Kritérium č. 3 – Technické vyhotovenie vozidla 
Technické 

kritérium č.: 

Technický parameter Hodnota parametru Skutočné 

hodnoty 

ponúkaných 

autobusov podľa 

parametrov 
K3.1 Šírka uličky v mieste prednej nápravy 

na úrovni nízkej podlahy 

mm 910 

K3.2 Šírka uličky v mm v mieste zadnej 

nápravy meraná vo výške 20 cm  

nad úrovňou nízkej podlahy 

mm 653 

K3.3 Počet sedadiel dostupných z nízkej 

podlahy minimálne 6 ks okrem 

sklopných sedačiek 

ks 6 

K3.4 Svetlá výška bočných posuvných alebo 

výklopných okien v mm 

mm 257,5 

K3.5 Vyhotovenie skeletu karosérie Uchádzač uvedie poradové číslo 1. – 4. 

podľa skutočného vyhotovenia 

 

1. nehrdzavejúca oceľ odolná voči 

korózii (použitie nehrdzavejúcich 

materiálov- nerez, hliník, nehrdzavejúce 

3 
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kompozitné materiály) 

 

2. kombinácia z nehrdzavejúcej ocele 

a ocele ošetrenej antikoróznou ochranou 

celého skeletu karosérie formou 

kataforézy 

 

3. len z ocele ošetrenej antikoróznou 

ochranou celého skeletu karosérie 

(kataforéze) 

 

4. iné riešenie 

K3.6 Počet sedadiel dostupných  

po prekonaní viac ako 1 schodu/stupňa 

Uchádzač uvedie poradové číslo 1. – 3. 

podľa skutočného vyhotovenia 

 

1. vo vozidle sa nenachádzajú žiadne 

sedačky, ktoré sú dostupné po 

prekonaní viac ako jedného schodu, 

resp. stupňa 

 

1. vo vozidle sa nachádzajú maximálne 

2 sedačky dostupné po prekonaní viac 

ako jedného schodu, resp. stupňa 

 

3. vo vozidle sa nachádzajú 3 a viac 

sedačiek dostupných po prekonaní viac 

ako jedného schodu, resp. stupňa 

2 

 

57. V „Zápisnici o vyhodnotení ponúk (časť „Kritériá“) – pred realizovaním elektronickej aukcie“ 

z 19. 9. 2017 komisia o. i. uviedla poradie uchádzačov pred realizovaním elektronickej aukcie 

nasledovne: 

Umiestnenie na 1. mieste v poradí – uchádzač XXX 

 celkový počet bodov získaných spolu za kritérium č. 1 – 3: 99,88 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 1 (celková cena autobusov spolu): 75,00 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 2 (prevádzkové náklady na spotrebu energie): 9,88 

bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 3 (technické vyhotovenie vozidla): 15,00 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 2 a 3 (neaukčné kritériá): 24,88 bodov 

 

Umiestnenie na 2. mieste v poradí – uchádzač XXX 

 celkový počet bodov získaných spolu za kritérium č. 1 – 3: 94,04 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 1 (celková cena autobusov spolu): 73,64 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 2 (prevádzkové náklady na spotrebu energie): 

10,00 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 3 (technické vyhotovenie vozidla): 10,40 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 2 a 3 (neaukčné kritériá): 20,40 bodov. 

 

58. Vo vyššie uvedenej zápisnici komisia odporučila kontrolovanému vyzvať obidvoch 

uchádzačov na účasť v elektronickej aukcii. 

 

59. Dňa 20. 9. 2017 bol v súlade s § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní obidvom 

uchádzačom odoslaný e-mail prostredníctvom systému www.eaukcie.sk obsahujúci výzvu  

na účasť v elektronickej aukcii, ktorá sa uskutoční cez portál www.eaukcie.sk  

dňa 27. 9. 2017 so začiatkom o 09:00 hod. a ukončením o 09:20 hod. s možnosťou 

predĺženia o 2 minúty.  

 

http://www.eaukcie.sk/
http://www.aukciaas.sk/
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60. Zo „Zápisnice o vyhodnotení ponúk (časť „Kritériá“) – po realizovaní elektronickej aukcie“  

z 28. 9. 2017 vyplýva, že dňa 27. 9. 2017 v čase od 09:00 hod. do 09:20 hod. prebehla 

certifikovaná elektronická aukcia, pričom počas jej priebehu došlo k zníženiu návrhov                           

na plnenie stanoveného kritéria č. 1 na vyhodnotenie ponúk „celková cena v EUR bez DPH“ 

nasledovne: 

 

uchádzač Kritérium č. 1 

 Jednotková cena 

autobusu v EUR 

bez DPH 

Počet kusov 

predmetu zákazky 

Celková cena autobusov 

spolu v EUR bez DPH 

XXX 239 980,00 14 ks 3 359 720,00 

XXX 243 000,00 14 ks 3 402 000,00 

 

Zároveň komisia uviedla poradie uchádzačov nasledovne: 

Umiestnenie na 1. mieste v poradí – uchádzač XXX 

 celkový počet bodov získaných spolu za kritérium č. 1 – 3: 99,88 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 1 (celková cena autobusov spolu): 75,00 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 2 (prevádzkové náklady na spotrebu energie): 9,88 

bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 3 (technické vyhotovenie vozidla): 15,00 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 2 a 3 (neaukčné kritériá): 24,88 bodov 

 

Umiestnenie na 2. mieste v poradí – uchádzač XXX 

 celkový počet bodov získaných spolu za kritérium č. 1 – 3: 94,47 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 1 (celková cena autobusov spolu): 74,07 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 2 (prevádzkové náklady na spotrebu energie): 

10,00 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 3 (technické vyhotovenie vozidla): 10,40 bodov 

 počet bodov získaných za kritérium č. 2 a 3 (neaukčné kritériá): 20,40 bodov 

 

61. Súčasne komisia vo vyššie uvedenej zápisnici identifikovala uchádzača XXX ako úspešného. 

 

62. Listom „Verejná súťaž: Nákup autobusov s dieselovým pohonom – Informácia o výsledku 

vyhodnotenia ponúk“ z 29. 9. 2017 oznámil kontrolovaný v súlade s § 55 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní úspešnému uchádzačovi XXX, že jeho ponuku prijíma.   

 

63. Neúspešnému uchádzačovi zaslal kontrolovaný list „Verejná súťaž: Nákup autobusov 

s dieselovým pohonom – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk“ z 29. 9. 2017, v ktorom 

mu v súlade s § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní oznámil, že jeho ponuku neprijíma, 

vrátane odôvodnenia, identifikácie úspešného uchádzača a informácie o možnosti podať 

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

obstarávaní do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

 

64. Dňa 29. 9. 2017 kontrolovaný zverejnil na svojom profile zriadenom na webovom sídle úradu 

www.uvo.gov.sk informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v zmysle        

§ 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

65. Listom ,,Verejná súťaž: Nákup autobusov s dieselovým pohonom - žiadosť o zaslanie kúpnej 

zmluvy s prílohami“ z 29. 9. 2017 kontrolovaný požiadal úspešného uchádzača XXX 

o zaslanie upravenej kúpnej zmluvy vo väzbe na výsledok elektronickej aukcie. Dňa  

http://www.uvo.gov.sk/
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10. 10. 2017 úspešný uchádzač XXX doručil kontrolovanému upravenú kúpnu zmluvu spolu 

s prílohami. 

 

66. Dňa 5. 10. 2017 kontrolovaný odoslal úradu v zmysle § 166 ods. 1 písm. c) zákona 

o verejnom obstarávaní informáciu, že bolo všetkým uchádzačom, ktorých ponuky                           

sa vyhodnocovali, doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, s uvedením dátumu 

doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk poslednému uchádzačovi, ktorého 

ponuka sa vyhodnocovala. Zaslanie vyššie uvedenej informácie úradu bolo podľa predloženej 

dokumentácie posledným procesným úkonom vykonaným zo strany kontrolovaného 

v predmetnej verejnej súťaži. 

 

67. Na základe vyššie uvedených skutočností úrad konštatuje, že 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. 

 

68. 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. 

 

69. 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. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina 


