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

„Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru hospodárskych budov - farma
Vidov vrch“
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru hospodárskych
budov - farma Vidov vrch.
Postup zadávania zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác.
Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk: dňa 03. 01. 2022
https://www.vlm.sk/vyzvy/20220103092348-vyzva-na-predlozenie-ponuky-zverejnenie030122.pdf@6f5437f5-a5e1-486c-b270-badcc2d50641.

na

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, Pliešovce
962 63, Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 577 920 je v súlade s § 8 ods. 1 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) subjektom, ktorému verejný
obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na uskutočnenie stavebných
prác v rámci postupu zadávania tejto zákazky1, a ktorý mieni zadať zákazku s nízkou
hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní na
predmet: Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch,
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou, zverejnenou dňa 03. 01. 2022
na
https://www.vlm.sk/vyzvy/20220103092348-vyzva-na-predlozenie-ponuky-zverejnenie030122.pdf@6f5437f5-a5e1-486c-b270-badcc2d50641 (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
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik je v súlade s § 8 zákona o verejnom obstarávaní osoba povinná
postupovať v tomto verejnom obstarávaní podľa tohto Zákona. Preto všetky odkazy na „verejného obstarávateľa“
si treba vysvetľovať v súlade s uvedenou skutočnosťou.
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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.
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 uskutočnenie stavebných
prác pre neobmedzený počet záujemcov; zabezpečil úplne neobmedzený prístup a bez
poplatkov k Výzve na portáli https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziekpre-stavebne-prace-od-15062021/ a na webovom sídle verejného obstarávateľa na
https://www.vlm.sk/vyzvy/20220103092348-vyzva-na-predlozenie-ponuky-zverejnenie030122.pdf@6f5437f5-a5e1-486c-b270-badcc2d50641.
Verejný obstarávateľ predpokladal spolufinancovanie predmetu zákazky z finančných
prostriedkov verejného obstarávateľa, fondov Európskej únie, Program rozvoja vidieka SR
2014 – 2020, Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na
investície do poľnohospodárskych podnikov, názov projektu: Rekonštrukcia obvodového
plášťa súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch. V zmysle uvedeného verejný
obstarávateľ predložil dňa 30. 04. 2021 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci v rámci Výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 50 /PRV/2020.
Listom „Informácia k výzve č.50/PRV/2020“ č. 32763/2022/420-007 zo dňa
04.02.2022 (ďalej len „Informácia“), doručený Verejnému obstarávateľovi dňa 07.02.2022,
informuje Pôdohospodárska platobná agentúra, Referát vyhodnocovania ŽoNFP, Hraničná
12, 815 26 Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „PPA“) ako poskytovateľ nenávratného
finančného príspevku, že Výzva č. 50/PRV/2020 bola zo strany PPA vyhlásená v rozpore s
akreditačnými kritériami, ktoré platili v čase dočasnej akreditácie PPA. V prípade, že by PPA
posudzovala túto výzvu podľa pravidiel, uvedených vo výzve, boli by porušené pravidlá
akčného plánu.
Ako ďalej PPA uvádza, Európska komisia by s najväčšou pravdepodobnosťou udelila
na takto overené posúdenie hospodárnosti 100% korekciu (čo by znamenalo, že by Verejný
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obstarávateľ musel vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške) a zároveň by hrozilo
odobratie akreditácie zo strany DG AGRI.
V zmysle uvedených skutočností PPA dáva Verejnému obstarávateľovi do pozornosti
možnosť späťvzatia žiadosti z výzvy č. 50/PRV/2020 a prehlásenie sa do novej výzvy č.
52/PRV/2022.
Po posúdení vyššie uvádzaných skutočností a obsahu doručenej Informácie, Verejný
obstarávateľ rozhodol o späťvzatí Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Výzvy č. 50/PRV/2020 a zváži možnosť predloženia novej Žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Výzvy č. 52/PRV/2022.
Na základe vyššie uvádzaných skutočností má Verejný obstarávateľ za to, že existuje
opodstatnený a legitímny dôvod smerujúci k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky
nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
V súlade s § 57 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ
oznamuje, že na pôvodný predmet zákazky nepoužije žiaden postup zadávania zákazky.
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 08. 02. 2022
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