OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ 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

„Remediačný substrát“
Názov predmetu zákazky: Remediačný substrát.
Postup zadávania zákazky: zákazka s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo Vestníku
verejného obstarávania na poskytnutie služieb.
Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk: dňa 06. 05. 2022 na
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/440092;
https://www.vlm.sk/vyzvy/20220510093226-informacia-o-zverejneni-vyzvy-na-predkladanieponuk.pdf@7777c689-35fb-473d-9bf1-5bd121a654aa.
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, Pliešovce
962 63, Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 577 vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou bez
zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania na poskytnutie služieb podľa § 117 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 predmet: Remediačný
substrát, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 06. 05. 2022, zverejnená na
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/440092;
https://www.vlm.sk/vyzvy/20220510093226-informacia-o-zverejneni-vyzvy-na-predkladanieponuk.pdf@7777c689-35fb-473d-9bf1-5bd121a654aa (ďalej len „Výzva“).
Podľa § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ a
obstarávateľ zrušia verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a
uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona,
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo §
45 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona,
d) jeho zrušenie nariadil úrad.
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
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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.
Podľa § 10 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a
obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať
podľa tohto zákona.
Podľa § 10 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a
obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie
hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp
hospodárnosti a efektívnosti.
Verejný obstarávateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb pre
neobmedzený počet záujemcov; nad rámec zákonných povinností Verejný obstarávateľ
zabezpečil úplne neobmedzený prístup a bez poplatkov k Výzve v Profile verejného
obstarávateľa hhttps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/440092 a na webovom
sídle Verejného obstarávateľa na https://www.vlm.sk/vyzvy/20220510093226-informacia-ozverejneni-vyzvy-na-predkladanie-ponuk.pdf@7777c689-35fb-473d-9bf1-5bd121a654aa.
V lehote na predkladanie ponúk boli Verejnému obstarávateľovi doručené ponuky 3
(troch) uchádzačov.
Verejný obstarávateľ preskúmal ponuky Uchádzačov v predmetnom verejnom
obstarávaní v rozsahu splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a splnenia
požiadaviek na predmet zákazky a po zhodnotení všetkých podkladov, najmä ponúk
predložených uchádzačmi, konštatuje nasledovné.
I.
Dvaja uchádzači boli z predmetnej Verejného obstarávania vylúčení podľa § 40 ods. 6
písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne z dôvodu, že z dokladov predložených
uchádzačmi k verejnému obstarávaniu je zrejmé, že uchádzači nepredložili požadovaný
doklad - oprávnenie poskytovať službu v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ má za to, že ustanovenie § 40 ods. 6 Zákona o verejnom
obstarávaní, ktoré upravuje dôvody vylúčenia uchádzačov, je koncipované ako kogentné, t. j.
ukladajúce Verejnému obstarávateľovi povinnosť vylúčiť uchádzača, ak dôjde k naplneniu
niektorého z uvedených dôvodov. Verejný obstarávateľ teda v prípade zistenia dôvodu
upraveného v § 40 ods. 6 Zákona o verejnom obstarávaní nemá na výber, či pristúpi k jeho
vylúčeniu z procesu Verejného obstarávania alebo ho napriek tomu ponechajú v súťaži.
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II.
Vo Výzve, časť 3. Opis predmetu zákazky, Predpokladaná hodnota predmetu zákazky
bez DPH Verejný obstarávateľ uvádza, cit.: „Celková predpokladaná hodnota zákazky:

62 754,00 € bez DPH.“

Podľa Výzvy, časť 8. Doplňujúce informácie, bod 4. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť verejné obstarávanie 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 požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval,
najmä ak sa zistilo porušenie Zákona o verejnom obstarávaní, 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.
Verejný obstarávateľ dospel k záveru, že podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
ako aj požiadavky na predmet zákazky splnil len 1 (jeden) uchádzač.
Verejný obstarávateľ ďalej dospel k záveru, že navrhovaná cena tohto uchádzača
predložená v ponuke je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Na základe vyššie uvádzaných skutočností má Verejný obstarávateľ za to, že existuje
opodstatnený a legitímny dôvod smerujúci k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky
nakoľko navrhovaná cena uchádzača, ktorý ako jediný splnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní a požiadavky na predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
V súlade s § 57 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ
oznamuje, že na pôvodný predmet zákazky použije opätovne postup zadávania zákazky
s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania.
Poučenie:
Podľa § 170 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní námietky nie je možné
podať pri postupe podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Podpis osoby oprávnenej konať za Verejného obstarávateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 26. 05. 2022
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