Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky
podľa § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23,
Pliešovce 962 63, IČO: 31 577 920.

2.

Názov predmetu zákazky: Drvené kamenivo.

3.

Postup zadávania zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru.

4.

Uverejnenie
Výzvy
na
predloženie
ponuky:
dňa
01.
03.
2021
na https://www.vlm.sk/obstaravanie#vyzvy;
https://www.vlm.sk/vyzvy/20210301115708-vyzvadrvene-kamenivo-01-03-21.pdf@5bba7a47-9c7c-49bd-9056-c016a0d8267b.

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, Pliešovce 962 63, IČO: 31 577 920
ako povinná osoba podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Subjekt“ alebo „Verejný
obstarávateľ“) vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou na dodanie tovaru na predmet „Drvené kamenivo“,
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 01. 03. 2021 na https://www.vlm.sk/obstaravanie#vyzvy;
https://www.vlm.sk/vyzvy/20210301115708-vyzva-drvene-kamenivo-01-03-21.pdf@5bba7a47-9c7c49bd-9056-c016a0d8267b (ďalej ako „Výzva“).
Vzhľadom na povahu povinnej osoby podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) zákazka na dodanie tovaru je zaradená podľa finančných limitov
uvedených v § 8 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou na
dodanie tovaru. Zákazku s nízkou hodnotou vyhlásil Subjekt pre neobmedzený počet záujemcov
s priamym
prístupom
k podkladom
a Výzve
na
https://www.vlm.sk/obstaravanie#vyzvy;
https://www.vlm.sk/vyzvy/20210301115708-vyzva-drvene-kamenivo-01-03-21.pdf@5bba7a47-9c7c49bd-9056-c016a0d8267b.
V lehote na predkladanie ponúk, t. j. do 09. 03. 2021, 10:00 hod. bola Subjektu predložené 1
(jedna) ponuka, a to uchádzača ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava, ktorý
splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní ako aj požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a súčasne ponúkol Subjektu cenu, ktorá je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp
nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a
efektívnosti.
Podľa § 57 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu
zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo
verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné
osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby

vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by
mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve
ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak
bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné
obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie
nezrušil.“.
Z povahy Zákona o verejnom obstarávaní a konkrétne vyššie uvedeného ustanovenia vyplýva,
že ide o kogentnú právnu normu, od ktorej sa nemožno odchýliť.
Ustanovenie § 57 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní oprávňuje Subjekt zrušiť použitý
postup zadávania zákazky, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné
osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od Subjektu požadovať, aby vo verejnom obstarávaní
pokračoval. Postup viažuci sa k vzniku dôvodov hodných osobitného zreteľa a smerujúci
k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky má byť ale odôvodnený a podporený určitými
závažnými skutočnosťami takého významu a intenzity, na základe ktorých nie je od Subjektu
možné rozumne očakávať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. V ustanovení § 57 ods. 2
Zákona o verejnom obstarávaní sa uvádza aj príklad, čo je možné považovať za dôvod hodný
osobitného zreteľa, pre ktorý nemožno od Subjektu požadovať, aby vo verejnom obstarávaní
pokračoval, a to ak sa zistilo porušenie Zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo mohlo mať
zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Nakoľko vo verejnom obstarávaní sa nezistilo
porušenie Zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo mohlo mať zásadný vplyv na výsledok
verejného obstarávania, nie je možné aplikovať uvedenú možnosť zrušenia použitého postupu
zadávania zákazky.
Ďalším dôvodom na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky Subjektom, ktorý je
uvedený v § 57 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní je zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo
verejné obstarávanie. Pod zmenou okolností treba v súlade s klauzulou rebus sic stantibus
rozumieť zmenu pôvodných okolností, z ktorých Subjekt vychádzal v okamihu vyhlásenia
verejného obstarávania a ku ktorých zmene došlo počas priebehu verejného obstarávania do tej
miery, že od Subjektu nemožno očakávať, aby pokračoval vo verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
Subjekt disponoval neobmedzenou právomocou zrušiť verejné obstarávanie bez opodstatnených
legitímnych dôvodov, takýto postup by predstavoval neprimeraný zásah do práv uchádzačov. Za zmenu
okolností teda nemožno považovať akúkoľvek zmenu v procese verejného obstarávania.
Ďalším dôvodom na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky Subjektom, ktorý je
uvedený v § 57 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní je, ak navrhované ceny v predložených
ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Subjekt konštatuje, že úspešný uchádzač navrhol
cenu v predloženej ponuke, ktorá je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Vzhľadom na uvedenú
skutočnosť uvedený dôvod nepovažuje Subjekt za opodstatnený a legitímny.
Ďalším dôvodom na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky Subjektom, ktorý je
uvedený v § 57 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní je, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky.
Ako vyplýva zo znenia predmetného ustanovenia, Subjekt má možnosť, nie však povinnosť zrušiť
verejné obstarávanie. Oprávnenie Subjektu zrušiť verejné obstarávanie nemôže preto v žiadnom
prípade viesť k diskriminácii niektorého z uchádzačov, ktorý zároveň splnil podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní ako aj požiadavky Subjektu na predmet zákazky. Zákazku s nízku hodnotou
vyhlásil Subjekt pre neobmedzený počet záujemcov zverejnením Výzvy na predloženie ponuky na
verejne prístupnej webstránke Subjektu https://www.vlm.sk/obstaravanie#vyzvy, súčasne vyzval na
predloženie ponuky 3 (troch) záujemcov a umožnil tak priamy a neobmedzený prístup k Výzve
a ostatným podkladom a dokumentom zákazky.
Podpis osoby oprávnenej konať za Subjekt
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
podpis:

miesto a dátum:
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