
           MESTO PRIEVIDZA  
             

 Mestský úrad, 
 

                 Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1  
 

 

 

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 

 

Váš list číslo / zo dňa                   Naše číslo                        Vybavuje / linka                    PRIEVIDZA 
                                                    1.4-4149-2017/65412                Krajčíková/0465179601                   28.03.2017 

                                                                                                    Ing. Kováčiková/0465179605 

 

 

Vec 

Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. Clementisa, Prievidza - oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 

 

          Dňa 24.03.2017 nám bola doručená žiadosť o nápravu podľa § 134 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení k vyhlásenej súťaži  „Rekonštrukcia MŠ na Ulici V. 

Clementisa, Prievidza“ zverejnená vo Vestníku č. č. 34/2017 pod značkou 2073 – WYP dňa 16. 02. 2017. 

 

          Žiadateľ  namieta proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch a proti lehote na predkladanie 

ponúk a žiada o nápravu, pričom svoju žiadosť odôvodňuje nasledovnými skutočnosťami:  
   

Dňa 21.03.2017 nám bol elektronickou poštou zaslaný list - „Oznámenie záujemcom vo verejnej súťaži" v 

ktorom v odpovedi na otázku č. 15 verejný obstarávateľ oznamuje: „Verejný obstarávateľ požaduje od 

uchádzačov, aby vo svojej ponuke predložili licenciu, certifikát, osvedčenie alebo iný ekvivalentný doklad od 

nezávislej certifikačnej autority na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov 

(ETICS)". Zároveň verejný obstarávateľ vo svojom profile dňa 21.03.2017 zverejnil aktualizované Súťažné 

podklady, kde do časti Obsah ponuky bol doplnený bod 12.2.9. Časť ponuky, ktorá je označená slovom 

„Ostatné" musí obsahovať: „licenciu, resp. certifikát, resp. osvedčenie alebo iný ekvivalentný doklad od 

nezávislej certifikačnej autority na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov 

(ETICS)". 

Vzhľadom na to, že predmetná požiadavka smeruje k preukázaniu odbornej spôsobilosti uchádzača na 

vykonávanie špeciálnych stavebných prác, sme toho názoru, že by mala byť zahrnutá - subsumovaná pod 

podmienky účasti. Predmetná požiadavka slúži na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti plniť 

predmet zákazky a verejný obstarávateľ ju napriek tomu požaduje predložiť od každého uchádzača v časti 

ponuky „Ostatné". Verejný obstarávateľ v tomto prípade nepostupoval v súlade so zákonom o VO, pretože 

mal využiť ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a): „ opisom technického vybavenia, študijných a výskumných 

zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality" zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len 

„zákon"), prípadne vyžadovať predloženie predmetnej licencie (certifikátu alebo ekvivalentného dokladu) iba 

od úspešného uchádzača (dodávateľa) a až pri podpise zmluvy o dielo, ako bežnú zmluvnú požiadavku. 

 

 

Nerozporujeme zaradenie tejto požiadavky do Súťažných podkladov a chápeme jej opodstatnenie, avšak 

spôsob, ktorý zvolil verejný obstarávateľ je neštandardný a v rozpore s ustanoveniami zákona. Požiadavka 

 

 

Záujemcom vo verejnej súťaži 
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takéhoto charakteru zahrnutá pod obsah ponuky je diskriminačná, nakoľko z procesu verejného obstarávania 

vylučuje uchádzačov, ktorí by na plnenie tejto časti zákazky využili subdodávateľov ktorí vlastnia požadované 

licencie (tzv. využitie kapacít inej osoby) alebo uchádzačov ktorí by licenciu do začiatku realizácie stavby 

mohli získať, avšak časové hľadisko verejnej súťaže im to neumožní. 

 

Nezaradením predmetnej požiadavky medzi podmienky účasti nám verejný obstarávateľ zamedzil možnosť 

predčasne nahradiť predmetné doklady Jednotným európskym dokumentom a zároveň nám odoprel zákonnú 

možnosť na využitie technických a odborných kapacít inej osoby. V prípade, že by bola predmetná podmienka 

stanovená ako kontraktačná požiadavka, mohlo by sa súťaže zúčastniť širšie spektrum uchádzačov. Ponuku by 

tak mohli predložiť aj uchádzači, ktorí v súčasnej dobe ešte predmetnou licenciou nedisponujú, avšak počítajú 

s jej vydaním. Z uvedených dôvodov považujeme takto naformulovanú požiadavku za diskriminačnú. 

 

Za diskriminačnú považujeme aj tú skutočnosť, že napriek zmenám, ktoré podstatným spôsobom vplývajú na 

prípravu ponuky uchádzačov (doplnenie výkazu výmer v odpovedi č.2 Oznámenia záujemcom vo verejnej 

súťaži, pridanie požiadavky na predloženie licencie, resp. certifikátu, resp. osvedčenia alebo iného 

ekvivalentného dokladu od nezávislej certifikačnej autority na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných 

kontaktných systémov (ETICS) v odpovedi č. 15) nebola dostatočne predĺžená lehota na predkladanie ponúk. 

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk iba o 2 dni je nedostatočné a neumožňuje uchádzačom zareagovať 

na požiadavky a zmeny v Súťažných podkladoch. 

 

Predpokladáme, že je v záujme verejného obstarávateľa neobmedzovať verejnú súťaž a nebrániť účasti vo 

verejnej súťaži zbytočnými administratívnymi prekážkami a krátkymi lehotami a že si verejný obstarávateľ 

uvedomuje, že pri zachovaní diskriminačných požiadaviek v Súťažných podkladoch riskuje zrušenie 

predmetnej verejnej súťaže nadriadeným kontrolným orgánom, prípadne uloženie pokút v súlade s 

ustanoveniami zákona. 

 

 

F) NÁVRH ŽIADATEĽA NA VYBAVENIE ŽIADOSTI O NÁPRAVU 

 

Na základe hore uvedených skutočností si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa, aby 

I. odstránil požiadavku podľa bodu 12.2.9   súťažných podkladov a predmetnú licenciu 

požadoval predložiť až od úspešného uchádzača, 

II. primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk - minimálne o 7 dní. 

 

 

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

stanovisko: 

 

Návrhu žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu v bode I. verejný obstarávateľ  nevyhovuje, 

a naďalej trvá na preukázaní licencie, resp. certifikátu, resp. osvedčenia alebo iného ekvivalentného 

dokladu od nezávislej certifikačnej autority na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných 

kontaktných systémov (ETICS) v obsahu ponuky časť „Ostatné“, pokiaľ v ponuke uchádzač uvedie 

využitie subdodávateľov, na uvedenú časť zákazky predloží licenciu, resp. certifikát, resp. 

osvedčenie alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority na zhotovovanie 

vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v ich mene. 
 

 

Návrhu žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu v bode II. verejný obstarávateľ  vyhovuje: 

Verejný obstarávateľ upravil termín v danom verejnom obstarávaní nasledovne:  

A)  Lehota na predkladanie ponúk  

 Namiesto: 29.03.2017  13:00,   Viď: 12.04.2017  13:00 
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B) Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ 

Namiesto: 29.03.2017  13:30,   Viď: 12.04.2017  13:30 

 

Miesto otvárania ponúk časť „Ostatné“ sa nemení. 
 

 

 

 S pozdravom            

 

 

                                      

                                                                                                         JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                                                      primátorka mesta                                                                              

                


