
PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie s lobody č.14, 971 01 Pr ievidza 1 

Záujemcom vo verejnej súťaži 

Vybavuje / linka 
Krajčíková/0465179601 

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo 
1.4-4945-2017/ 

PRIEVIDZA 
24.5.2017 

Vec 
Oprava miestnych komunikácii a chodníkov v meste Prievidza - oznámenie o výsledku 
vybavenia žiadosti o nápravu 

Dňa 19.5.2017 nám bola doručená žiadosť o nápravu podľa § 164 ods.l písm. b) zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení k vyhlásenej súťaži „Oprava miestnych 
komunikácií a chodníkov v meste Prievidza" zverejnená vo Vestníku č. 92/2017 dňa 10.5.2017 pod 
značkou 6707-WYP. 

Žiadateľ namieta proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch a žiada o nápravu, 
pričom svoju žiadosť odôvodňuje nasledovnými skutočnosťami: 

Dňa 10. 05. 2017 boli v rámci profilu verejného obstarávateľa na internetovej stránke Úradu pre 
verejné obstarávanie zverejnené Súťažné podklady (ďalej ako „súťažné podklady" v príslušnom 
gramatickom tvare), v rámci ktorých absentuje výkaz výmer potrebný pre potreby vyhotovenia a 
predloženia kvalifikovanej ponuky uchádzača, hoci v súťažných podkladoch, v časti B.2 Spôsob 
určenia ceny, bode 4., druhej vete a tretej vete sa uvádza „Celková cena je daná súčinom 
jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer. Položky (jednotlivé časti predmetu 
zákazky) uvedené vo výkaze výmer, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované 
za už zahrnuté v iných cenách. " 

V zmysle §10, ods. 1 ZoVO, verejný obstarávateľa obstarávateľ sú povinní pri zadávaní 
zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona. 

Podľa §10, ods. 2 ZoVO, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp 
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp 
transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 

V zmysle § 42, ods. 1 ZoVO, súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady 
obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie 
ponuky. Opis predmetu zákazky môže odkazovať aj na osobitný postup alebo metódu výroby alebo 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza - 166 26-382/0200 
Tel.: 046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44 IČO: 318 442 
www.prievidza.sk e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

http://www.prievidza.sk
mailto:msu.sekprim@prievidza.sk
mailto:primator@prievidza.sk


MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie s lobody č.14, 971 01 Pr ievidza 1 

poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, ako aj na osobitný postup inej 
fázy ich životného cyklu, a to aj vtedy, ak tieto faktory netvoria súčasť ich hmotnej podstaty, musia 
však súvisieť s predmetom zákazky a byť primerané jej hodnote a cieľom. Predmet zákazky musí 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických 
požiadaviek podľa prílohy č. 3. Technické požiadavky 
a) zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre 
všetkých užívateľov okrem náležité odôvodnených prípadov; ak právne záväzné akty Európskej únie 
ustanovujú záväzné požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo riešenia 
vhodné pre všetkých užívateľov, v technických požiadavkách verejný obstarávateľ a obstarávateľ 
uvedú odkaz na príslušné právne záväzné akty Európskej únie, 
b) musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo 
záujemcov a zabezpečená hospodárska súťaž. 

Podľa § 164, ods. 1, písm. b) ZoVO, uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva 
alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, môže podať žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v 
súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, v súťažných podmienkach alebo v iných 
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateTom, obstarávateTom alebo osobou podľa § 8 v 
lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov. 

V zmysle § 164, ods. 3, písm. b) ZoVO, žiadosť o nápravu musí byť v listinnej podobe, faxom 
alebo v elektronickej podobe doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe 
podľa § 8 do 10 dní odo dňa prevzatia dokumentov podľa odseku 1 písm. b), ak žiadosť o nápravu 
smeruje proti podmienkam uvedeným v týchto dokumentoch; najneskôr však do 10 dní odo dňa 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov. 

Žiadateľ považuje verejným obstarávateľom zverejnené súťažné podklady za nedostatočné a 
nevyhovujúce pre potreby vyhotovenia a predloženia kvalifikovanej cenovej ponuky, nakoľko v 
súťažných podkladoch absentuje výkaz výmer a ktorého absencia zároveň predstavuje nemožnosť 
verejného obstarávateľa objektívne porovnať a vyhodnotiť cenové ponuky prípadne predložené 
viacerými uchádzačmi vo verejnom obstarávaní. Táto skutočnosť je zdôraznená aj tým, že verejný 
obstarávateľ ako jediné kritérium zvolil najnižšiu cenu za dodanie predmetu zákazky vyjadrenú v 
EUR vrátane DPH (Súťažné podklady, časť A. 2 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidla ich 
uplatnenia). Zároveň tak ako žiadateľ uviedol, verejný obstarávateľ pri spôsobe určenia ceny 
odkazuje na množstvá vo výkaze výmer, pritom tento súčasťou súťažných podkladov nie je. 

V súvislosti s uvedeným, žiadateľ poukazuje na Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie 
pod č. 14889-6000/2016-ON zo dňa 15. 02. 2017, v zmysle ktorého „vymedzenie predmetu zákazky v 
rámci súťažných podkladov je v kompetencii verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 
vymedzuje predmet zákazky vždy individuálne v závislosti od konkrétnej situácie a svojich potrieb. 
Kontrolovaný je najmä povinný opísať predmet zákazky jednoznačne, úplne a nestranne a v súlade s 
princípmi verejného obstarávania, najmä princípom transparentnosti, primeranosti a 
nediskriminácie podľa §10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Technické požiadavky musia byť 
v zmysle § 42 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávam určené tak, aby bol zabezpečený 
rovnaký prístup všetkých uchádzačov alebo záujemcov a hospodárska súťaž medzi nimi. Úrad má so 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza - 166 26-382/0200 
Tel.: 046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44 IČO: 318 442 
www.prievidza.sk e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

http://www.prievidza.sk
mailto:msu.sekprim@prievidza.sk
mailto:primator@prievidza.sk


PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA 
Mestský úrad, 

Námestie s lobody č.14, 971 01 Prievidza 1 

zreteľom na povinnosť jednoznačnosti, úplnosti a nestrannosti stanovenia opisu predmetu zákazky za 
to, že kontrolovaným stanovené požiadavky, ako aj ďalšie informácie uvedené v súťažných 
podkladoch a v ďalších súvisiacich dokumentoch, musia byť presné a zrozumiteľné, bez akýchkoľvek 
pochybností o ich obsahu a dôvodoch ich uvedenia. Súlad opisu predmetu zákazky skrz technické 
požiadavky s princípmi verejného obstarávania je podľa úradu zabezpečený vtedy, ak sú technické 
požiadavky jasne čitateľné, neodrádzajú hospodárske subjekty od podania ponuky, nezvýhodňujú 
určitý hospodársky subjekt alebo určité hospodárske subjekty pred inými, sú proporcionálne k tomu, 
čo je cieľom verejného obstarávania, k zložitosti, veľkosti a technickej náročnosti zákazky a 
navzájom súvisia. Princíp transparentnosti rovnako vylučuje, aby existoval rozpor opisu predmetu 
zákazky s ďalšími informáciami poskytnutými uchádzačom s cieľom riadneho vypracovania ponuky, 
či už v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je žiadateľ toho názoru, že verejným obstarávateľom 
vyhotovené a zverejnené súťažné podklady sú z hľadiska absencie výkazu výmer porušením jednak 
ustanovenia § 42, ods. 1 ZoVO, a tiež porušením základných princípov verejného obstarávania 
obsiahnutých v rámci § 10, ods. 2 ZoVO, predovšetkým princípu rovnakého zaobchádzania, 
transparentnosti a hospodárnosti a efektívnosti. 

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu: 

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadateľ požaduje, aby verejný obstarávateľ odstránil 
protiprávny stav, a to: 
- zrušením verejného obstarávania, prepracovaním súťažných podkladov tak, aby boli v súlade so 
ZoVO a vyhlásením nového verejného obstarávania v súlade so ZoVO, alebo 

- prepracovaním súťažných podkladov tak, aby predmet zákazky bol opísaný jednoznačne, úplne a 
nestranne tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a 
zabezpečená hospodárska súťaž v súlade s §42 ZVO. 

Verejný obstarávateľ sa zaoberal žiadosťou o nápravu v danej veci a oznamuje záujemcom 
toto stanovisko: 
v 

Žiadosti o nápravu vyhovuje. Súťažné podklady budú doplnené o výkazy výmer. Výkazy výmer 
sa spracovávajú a v lehote do 31.5.2017 budú odoslané všetkým známym záujemcom a budú 
zverejnené v profile verejného obstarávateľa a na webovom odkaze : 
http://www.prievidza.sk/samosprava/verejne-obstaravanie/sutazne-podklady-k-zakazkam/ a verejný 
obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. Predĺženie lehoty^ná predkladanie 
ponúk bude vykonané redakčnou opravou a bude taktiež oznámené vše tkým^ámym záujeracom 
v lehote do 31.5.2017. í / 

S pozdravom 

Dr. Katarína Macháč, 
primátorka me 
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