
 
 
  

 

 

Všetkým záujemcom  

 

 

 

 

 

 

 

Vec: Vysvetlenie koncesnej dokumentácie - 5 

 

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín 

Predmet koncesie: Modernizácia a prevádzkovanie tepelno-technologických 

zariadení a vonkajších rozvodov tepla 

Postup verejného obstarávania: Podlimitná koncesia postupom obchodnej verejnej súťaže 

vyhlásená Výzvou na podávanie návrhov 

Vyhlásenie postupu verejného 

obstarávania: 

Vestník č. 253/2018 - 28.12.2018, číslo 18592 – KPS 

   

 

 

 

Dotaz záujemcu: 

V súlade s ustanovením článku 7 koncesnej dokumentácie žiadame o vysvetlenie požiadaviek 

uvedených vo výzve a v koncesnej dokumentácii. Konkrétne sa jedná o:   

1. spôsob komunikácie v článku 6.1: „Komunikácia medzi vyhlasovateľom a záujemcami sa 

uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného 

doručovateľa a elektronických prostriedkov (e-mailom).“  

2. Článok V.: Predkladanie návrhov, kde vyhlasovateľ požaduje predložiť návrhy (ponuky) v listinnej 

podobe. 

 

Otázka č. 1:  

Pýtame sa, aké sú dôvody, prečo vyhlasovateľ nepostupuje v súlade so § 20 zákona o verejnom 

obstarávaní, kde od 19.10.2018 je povinnosť plne elektronickej komunikácie v nadlimitných i 

podlimitných postupoch zadávania zákazky vrátanie koncesnej? Radi by sme sa predmetnej súťaže 

plnohodnotne zúčastnili, obávame sa, že táto skutočnosť by mohla viesť ku zrušeniu súťaže UVO. 

 

Odpoveď - otázka č. 1: 

Pri zadávaní podlimitných koncesií zákon č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) v § 118 neupravuje 

žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať. V súlade s ustanoveniami zákona 

o VO sa na zadávanie podlimitných koncesií nevzťahuje ani § 20 zákona o VO a teda je na rozhodnutí 

verejného obstarávateľa, aký druh komunikácie pri zadávaní podlimitnej koncesie použije. Záujemca sa 

zrejme odvoláva na § 20 ods. 2 zákona o VO, kedy v súlade s týmto ustanovením verejný obstarávateľ 

zverejní v oznámení o koncesii podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania 

a identifikuje informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. 

Oznámenie o koncesii je však jeden z nadlimitných formulárov, a teda sa týka § 100 zákona o VO – 

postup zadávania nadlimitných koncesii. 

 

 



 
 

 

Spôsob komunikácie, formu a spôsob predkladania návrhov verejný obstarávateľ stanovil v koncesnej 

dokumentácii. V uvedenom postupe komunikácie bude verejný obstarávateľ pokračovať aj naďalej, 

forma a spôsob predkladania návrhov taktiež zostávajú nemenné. Verejný obstarávateľ prikladá aj 

metodické usmernenie ÚVO č. 13188-5000/2018 zo dňa 19.11.2018 týkajúce sa podlimitnej koncesie.  

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje a informácie, ktoré boli poskytnuté týmto 

oznámením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených návrhov, 

ktorých sa to v zmysle Koncesnej dokumentácie týka, v súlade s uvedeným v tomto oznámení. 

 

 

 

S pozdravom, 

 

 

 

 

Ing. Michal Plesník 

Osoba zodpovedná za procesnú stránku 

verejného obstarávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 - metodické usmernenie ÚVO č. 13188-5000/2018 



Číslo: 13188-5000/2018 

Bratislava: 19.11.2018 

 

Elektronickou poštou zo dňa 6. 11. 2018 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie 

(ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii   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“).  

 Vo svojej žiadosti uvádzate, že sa chcete informovať, na základe ktorého oznámenia má 

verejný obstarávateľ odoslať a zverejniť informáciu o zrušení zákazky – podlimitnej koncesie 

z dôvodu, že mu nebola predložená ani jedna ponuka, následne bude vyhlasovať novú zákazku. 

 Uvádzate, že štandardne sa používa formulár – „Informácia o výsledku verejného 

obstarávania“. Pýtate sa, či sa uvedená informácia zverejňuje len v profile verejného 

obstarávateľa na samostatne vytvorenom dokumente (mimo štandardizovaných formulárov). 

V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie. 

Zákon o verejnom obstarávaní upravuje zadávanie podlimitných koncesii v § 118. Na 

zadávanie podlimitných koncesii sa nevzťahuje smernica 2014/23/EÚ a preto sa zákonodarca 

obmedzil iba na definovanie základných pravidiel pre ich zadávanie, ktoré bude uplatňovať iba 

verejný obstarávateľ. 

Informačné povinnosti súvisiace s podlimitnou koncesiu sú upravené v § 118 ods. 2 

a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.  

Podľa § 118 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný 

uverejniť vo vestníku, na svojom profile a webovom sídle informáciu o zadávaní podlimitnej 

koncesie.  

Podľa § 118 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný 

uverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o podlimitných koncesiách, v ktorej pre každú 

podlimitnú koncesiu uvedie najmä hodnotu koncesie, predmet koncesie a identifikáciu 

úspešného uchádzača, túto správu môže uverejniť aj na svojom webovom sídle, v periodickej 

tlači alebo iným spôsobom publikovať. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že okrem vyššie uvedených, zákonom stanovených 

informačných povinností, zostal celý procesný postup týkajúci sa ďalšieho informovania 

uchádzačov/záujemcov v plnej kompetencii verejného obstarávateľa. To znamená, že je na 

verejnom obstarávateľovi, resp. obstarávateľovi akú formu a spôsob informovania si stanoví 

v súťažných podkladoch. 

Úrad na záver dáva do pozornosti, že verejný obstarávateľ by mal zvoliť v súťažných 

podkladoch najširší možný spôsob informovania uchádzačov/záujemcov, aby sa informácia 

o zrušení zákazky dostalo k najširšiemu možnému okruhu hospodárskych subjektov. 

 


