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Vec:
Nadlimitná zákazka NL0818 „S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež“ – poskytnutie služby
– oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava ako
verejnému obstarávateľovi bola dňa 06.08.2018 č. p. 16631 doručená písomná žiadosť o nápravu
jedného zo záujemcov, ktorú podal podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
VO“) k nadlimitnej zákazke – NL0818 „S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež“. Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania k predmetnej nadlimitnej zákazke na poskytnutie služby bolo
zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2018/S 143-327166 dňa 27.07.2018 a vo Vestníku
verejného obstarávania ÚVO č. 149/2018 dňa 30.07.2018 pod zn. 10610 – MSS.
V písomnej žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch a iných
dokumentoch, uviedol záujemca nasledovné:
A. Záujemca mal za to, že moment kedy vzniká dodávateľovi nárok na vrátenie Záruky/ uvoľnenie
bankovej záruky, nemôže byť závislý od úhrady faktúr Dodávateľovi.
Napriek riadnemu plneniu rámcovej dohody resp. čiastkovej objednávky zo strany dodávateľa
môžu nastať dôvody na strane Objednávateľa (nezávislé od úspešnosti realizácie plnenia zmluvy),
ktoré ovplyvnia schopnosť úhrady poslednej faktúry, alebo faktúr.
Bolo by neprimerané a nedôvodné zadržiavať dodávateľovi tak veľký obnos finančných prostriedkov
v prípade, že by takéto dôvody vznikli na strane Objednávateľa a zo strany Dodávateľa by bolo
plnenie zmluvy riadne dodané.
Uviedol, že v súlade s čl. IV. bod 4.3. a 4.4. a čl. VII. bod 7.5. Rámcovej dohody, je každé čiastkové
plnenie riadne dodané a Dodávateľovi vzniká nárok na vystavenie a úhradu faktúry po skončení
realizácie podujatia a predložení nasledovných dokladov (príloh k faktúre):
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- prezenčná listina všetkých účastníkov prítomných na podujatí
- Fotodokumentácia
- súhlasy so spracovaním osobných údajov
Preto mal za to, že moment, kedy vzniká dodávateľovi nárok na vrátenie Záruky/ uvoľnenie
bankovej záruky by mal byť moment doručenia poslednej faktúry za služby objednané a poskytnuté
v lehote trvania zmluvy so všetkými prílohami podľa príslušných ustanovení zmluvy.
B. Ďalej záujemca v žiadosti uviedol:
V časti 17. Obsah ponuky, súťažných podkladov verejného obstarávateľa je uvedené:
17.1.6. podrobný opis ponúkanej služby tak, aby z neho bolo zrejmé, že ponúkaná služba spĺňa
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v časti C. Opis predmetu zákazky
(tiež Príloha č. 5 k časti D.), vrátane Prílohy č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky k časti A.2 a Prílohy
č. 1 k časti D. súťažných podkladov, ktorú uchádzač predloží ako prílohu Rámcovej dohody podľa
bodu 17.1.4. súťažných podkladov,
Mal za to, že táto podmienka je pre uchádzačov nejasná a nezrozumiteľná. Ponuky uchádzačov by
mali byť pre verejného obstarávateľa porovnateľné, čo je dôležité pre dodržanie princípov
verejného obstarávania pri ich vyhodnocovaní (najmä princípu rovnakého zaobchádzania
a nediskriminácie). Verejný obstarávateľ by mal čo najzrozumiteľnejšie zadefinovať, čo
v „podrobnom opise ponúkanej služby“ požaduje od uchádzačov uviesť, aby zabezpečil
porovnateľnosť ponúk. Ak majú uchádzači tento bod chápať ako “Vlastný návrh plnenia“, bolo by
vhodné, aby verejný obstarávateľ na toto určil samostatnú prílohu, kde bude od uchádzačov
požadovať uviesť číselné parametre, prípadne hodnoty áno/nie a tým zabezpečil porovnateľnosť
ponúk, ktoré mu uchádzači predložia, ako aj relevantné vyhodnotenie, či uchádzač splnil alebo
nesplnil požiadavky na predmet zákazky.
Podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o VO, verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu záujemcu
vyhovuje s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy.
Odôvodnenie:
A. Verejný obstarávateľ sa nemôže stotožniť s uvedenými skutočnosťami záujemcu, že nárok na
vrátenie zmluvnej záruky alebo trvanie bankovej záruky, by mal byť viazaný na okamih doručenia
poslednej faktúry za objednané a poskytnuté služby. Účelom predmetného zabezpečovacieho
inštitútu je ochrana verejných prostriedkov. V okamihu doručenia faktúry ešte nemusia byť
verejnému obstarávateľovi známe nároky, ktoré sú zabezpečené predmetným zabezpečovacím
inštitútom, pričom doručenie faktúry spolu s jej prílohami nedeklaruje, že plnenie bolo poskytnuté
bez vád. Z toho dôvodu je nutné uplatňovať predmetný zabezpečovací inštitút aj po doručení
poslednej dodávateľskej faktúry.
Súčasne verejný obstarávateľ akceptuje žiadosť o nápravu záujemcu a vrátenie zmluvnej záruky,
respektíve uvoľnenie bankovej záruky nebude závislé od okamihu úhrady poslednej dodávateľskej
faktúry, ktorá môže závisieť okrem iného aj od vôle objednávateľa, ale nárok na vrátenie záruky,
alebo trvanie bankovej záruky budú viazané na uplynutie lehoty splatnosti poslednej dodávateľskej
faktúry.
B.
Verejný obstarávateľ sa pri spracovávaní časti C. Opisu predmetu zákazky ako aj tvorby Špecifikácie
predmetu zákazky uvedenej v Prílohe č. 1 súťažných podkladov verejného obstarávateľa, ktorá je
zároveň návrhom uchádzačov v rámci ocenenia predmetu zákazky a ktorá cena je premietnutá
do návrhu na plnenie kritéria – najnižšia cena, venoval so všetkou starostlivosťou a vážnosťou,
s cieľom nediskriminovať žiadneho z uchádzačov. Verejný obstarávateľ sa pri charakterovo zložitej
zákazke (čo do zabezpečenia rozsahu požadovaných služieb) snažil poňať do Prílohy č. 1 všetky
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súvisiace činnosti pre zdarné plnenie predmetu zákazky, s cieľom neopomenúť žiadnu z nich. V tejto
súvislosti pri spracovávaní uvedených dokumentov (zvlášť Prílohy č.1 – Špecifikácia predmetu
zákazky) bral zreteľ na zabezpečenie všetkých požadovaných činností, s dôrazom na pochopenie ich
podstaty pre naplnenie účelu predmetu zákazky, a to zo strany záujemcov/uchádzačov tak, aby
každému z nich bolo zrejmé a jasné, čo a ako požaduje verejný obstarávateľ zabezpečiť a v akom
požadovanom rozsahu.
Zároveň pri spracovávaní predmetných dokumentov určených na plnenie zmluvy zvažoval
všetky okolnosti, za ktorých je možné požadovanú službu v uvedenom rozsahu čo najlepšie
a najzodpovednejšie uskutočniť, v ním požadovanej kvalite a rozsahu.
Z uvedeného dôvodu sa preto verejný obstarávateľ rozhodol vypracovať Prílohu č.1 - Špecifikáciu
predmetu zákazky, s podrobným rozpísaním všetkých stanovíšť, s popisom ich požadovaného
zabezpečenia potrebnými predmetmi, materiálom, rekvizitami ako aj personálnym zabezpečením
a zároveň s ich ocenením, a to z dôvodu zabezpečenia zdarného priebehu uskutočnenia plánovaných
akcií pre organizovanie podujatí so zameraním na deti a mládež.
Verejný obstarávateľ uvádza, že pre vyhodnocovanie požiadaviek na uvedený predmet zákazky mal
už vopred spracovanú tabuľku k ich vyhodnoteniu, t. j. či uchádzač splnil alebo nesplnil požiadavky
na predmet zákazky. Pre zjednodušenie vypracuje verejný obstarávateľ nanovo prílohu k plneniu
požiadaviek na predmet zákazky, ktorú budú vyplňovať uchádzači hodnotou - áno/nie. Verejný
obstarávateľ bude pri samotnom vyhodnocovaní požiadaviek na predmet zákazky porovnávať
údaje vyplnené uchádzačom z tejto prílohy – t. j. áno/nie, s vyplnenými údajmi v tabuľke Príloha
č. 1. – Špecifikácia predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ zastáva názor, že ponuky uchádzačov na
základe takto uvedených a vypracovaných dokumentov, sú porovnateľné a je možné ich vyhodnotiť
v súlade so zákonom o VO, za podmienok dodržania princípov rovnakého zaobchádzania
a nediskriminácie.
Po opätovnom preskúmaní a preverení okolností a argumentácie v ním uvedenom opise rozhodujúcich
skutočností podaných v žiadosti o nápravu, verejný obstarávateľ podanej žiadosti o nápravu vyhovel
a zároveň uviedol, že vykoná nápravu v rozsahu úpravy súťažných podkladov verejného obstarávateľa,
a to nasledovne:
a) V Čl. X Záruka, návrhu Rámcovej dohody /Zmluvy
- v bode 10.6 sa slovo „úhrady“ nahrádza slovom „splatnosti“ v znení:
Záruka bude trvať po celú dobu trvania Zmluvy, a to až do dňa splatnosti poslednej faktúry
vystavenej Dodávateľom.
- Bod 10.7 sa mení v tomto znení:
Objednávateľ je povinný vrátiť Záruku alebo jej zvyšnú časť Dodávateľovi v deň splatnosti
poslednej faktúry vystavenej Dodávateľom. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola príslušná
suma Záruky alebo jej časti v celosti odpísaná z účtu Objednávateľa.
- V bode 10.11 sa slovo „úhrady“ nahrádza slovom „splatnosti“ v znení:
Dodávateľ musí zabezpečiť, aby Banková záruka bola platná a vymáhateľná počas celého
trvania Zmluvy, a to až do dňa splatnosti poslednej faktúry vystavenej Dodávateľom.
b) Bude vypracovaná samostatná Príloha č. 3 - Plnenie požiadaviek na predmet zákazky, k časti
A.1 súťažných podkladov, ktorá bude vyplnená v súlade s Prílohou č. 1 - Špecifikácia predmetu
zákazky k časti A.2 súťažných podkladov verejného obstarávateľa.
Bod 17.1.6. k časti A.1 súťažných podkladov bude upravený v tomto znení:
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- vyplnený dokument plnenie požiadaviek na predmet zákazky tak, aby z neho bolo zrejmé, že
ponúkaná služba spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené
v Prílohe č. 3 – Plnenie požiadaviek na predmet zákazky k časti A.1, v nadväznosti na Prílohu
č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky k časti A.2 a na časť C. Opis predmetu zákazky, týchto
súťažných podkladov.
V zmysle § 165 ods. 3 písm. a) zákona o VO, lehota na vykonanie nápravy bola týmto naplnená.

S pozdravom

Ing. Milan Pavlík
riaditeľ Sekcie financovania a správy
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