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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 03.08.2018 č. p. 16749 doručená písomná žiadosť o nápravu jedného zo
záujemcov, ktorú podal podľa § 164 ods. 1 písm. a) 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 oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania záujemca uviedol, že verejný obstarávateľ sa dopustil niekoľkých porušení:
a) V prípade požiadaviek na predstaviteľa/-ku Tety Ety mal záujemca zato, že „osobnostné predpoklady“
nie je možné prostredníctvom životopisu ani žiadnym iným spôsobom relevantne preukázať. Zároveň
v procese vyhodnocovania podmienok účasti jednotlivých uchádzačov nie je možné tieto podmienky
vyhodnotiť v súlade s princípmi verejného obstarávania – princípom rovnakého zaobchádzania
a nediskriminácie.
b) V prípade požiadaviek na predstaviteľa/-ku Tety Ety mal záujemca zato, že podmienka „výhodou sú
skúsenosti s predstaveniami zameranými na deti a mládež“ je v prípade podmienok účasti irelevantná,
nakoľko podmienky účasti vyhodnocuje verejný obstarávateľ spôsobom splnil – nesplnil. Nie je možné,
aby uvedené skúsenosti tvorili výhodu alebo nevýhodu vo vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti.
V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje skúsenosti s predstaveniami zameranými na deti
a mládež, je potrebné aby to jasne a zreteľne zadefinoval.
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c) V prípade požiadaviek na supervízora mal zato, že podmienka „vysokoškolské vzdelanie (výhodou so
zameraním na učiteľský smer, marketing, manažment, komunikáciu)“ je v prípade podmienok účasti
irelevantná, nakoľko podmienky účasti vyhodnocuje verejný obstarávateľ spôsobom splnil – nesplnil.
Nie je možné, aby uvedený smer vzdelania a uvedené skúsenosti tvorili výhodu alebo nevýhodu vo
vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti. V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje
vysokoškolské vzdelanie so zameraním na učiteľský smer, marketing, manažment, komunikáciu, je
potrebné aby to jasne a zreteľne zadefinoval.
d) V prípade požiadaviek na supervízora mal záujemca zato, že „osobnostné predpoklady“ nie je možné
prostredníctvom životopisu, ani žiadnym iným spôsobom relevantne preukázať. Zároveň v procese
vyhodnocovania podmienok účasti jednotlivých uchádzačov nie je možné tieto podmienky vyhodnotiť
v súlade s princípmi verejného obstarávania – princípom rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.
e) V prípade požiadaviek na supervízora mal záujemca zato, že podmienka „výhodou sú skúsenosti
s predstaveniami zameranými na deti a mládež“ je v prípade podmienok účasti irelevantná, nakoľko
podmienky účasti vyhodnocuje verejný obstarávateľ spôsobom splnil – nesplnil. Nie je možné, aby
uvedené skúsenosti tvorili výhodu alebo nevýhodu vo vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti.
V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje skúsenosti s organizáciou konkrétne zameraných
podujatí, je potrebné aby to jasne a zreteľne zadefinoval. V tomto prípade mal zato, že organizácia
podujatí pre cieľovú skupinu deti a mládež nie je z pohľadu supervízora ničím špecifická oproti
organizácií podujatia pre akúkoľvek cieľovú skupinu. Rovnako mal zato, že podmienka „minimálne 3
(tri) roky odbornej praxe v oblasti organizovania podujatí a práce s ľuďmi“ je zadefinovaná vágne
a uchádzač nevie čo verejný obstarávateľ myslí pod pojmom „práca s ľuďmi“.
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:
Verejný obstarávateľ sa pri rozhodovaní pre stanovenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v predmetnej verejnej súťaži na poskytnutie služieb venoval podmienkam účasti so všetkou
starostlivosťou a vážnosťou, s cieľom nediskriminovať žiadneho z uchádzačov. Verejný obstarávateľ
zároveň pri určovaní týchto podmienok účasti, týkajúcich sa údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo
o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy zvažoval všetky okolnosti, za ktorých je možné
požadovanú službu v uvedenom rozsahu čo najlepšie a najzodpovednejšie uskutočniť, a to v ním
požadovanej kvalite a rozsahu. Z uvedeného dôvodu sa preto rozhodol vyžadovať od uchádzačov pre
splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO – údaje o vzdelaní a odbornej praxi
alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy, a to z dôvodu zabezpečenia zdarného
priebehu uskutočnenia plánovaných akcií pre organizovanie podujatí so zameraním na deti a mládež, a to
na dve požadované pozície(osoby) – v prípade požiadaviek na predstaviteľa/-ku Tety Ety a na Supervízora.
Zároveň verejný obstarávateľ z dôvodu zabezpečenia patrične zodpovednej a zdatnej osoby na plnenie
požadovaného predmetu zákazky uviedol k týmto podmienkam účasti ako príklad aj niektoré
charakteristické a osobnostné predpoklady, ktoré v prípade predstaviteľa/-ky Tety Ety a skúseností
s deťmi, ako aj Supervízora je možné inak chápať ako preferencie (nakoľko podujatia sú zamerané na
detského účastníka), ktoré nemajú priamo vplyv na vyhodnotenie podmienok účasti, ale ktoré by táto
osoba mala nepochybne spĺňať vzhľadom k predmetu zákazky. Tieto požiadavky mali byť určitým
spôsobom preukázané v životopisoch týchto osôb.
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Požiadavky na osobnostné predpoklady boli zo strany verejného obstarávateľa uvedené ako preferencie,
ktoré mali záujemcom a uchádzačom uľahčiť výber experta vhodného na plnenie predmetnej úlohy.
Verejný obstarávateľ si uvedomuje istú nepružnosť verejného nákupu, ktorý neumožňuje hodnotenie
a preferencie štandardne vykonávané v súkromnoprávnych kontraktačných vzťahoch a preto zvolil iba
„preferenciu“, ktorá mala naznačiť želané vlastnosti a schopnosti vyžadovaných expertov. Verejný
obstarávateľ nemal však v žiadnom prípade úmysel nejakým spôsobom poškodiť alebo zvýhodniť
uchádzačov pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ mal zato, že bolo potrebné tieto požiadavky na charakteristické a osobnostné predpoklady
osôb nejakým spôsobom premietnuť aj do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, a to práve
z dôvodu väčšej informovanosti pre potenciálnych záujemcov na zabezpečenie kvality poskytovaných
služieb osobami s požadovaným vzdelaním a dĺžkou odbornej praxe, ako aj osobnostnými predpokladmi
týchto osôb pre zdarné plnenie predmetu zákazky.
Po opätovnom preskúmaní a preverení okolností a argumentácie v záujemcom uvedenom opise
rozhodujúcich skutočností podaných v žiadosti o nápravu, verejný obstarávateľ podanej žiadosti
o nápravu záujemcu vyhovel v plnom rozsahu a zároveň uvádza, že vykoná nápravu zverejnením
oznámenia o korigende (oprave) zverejneného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku VO č.149/2018 zo dňa 30.07.2018 pod zn.: 10610 –MSS, ako
aj úpravu textácie v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa, v uvedenom rozsahu tak ako
navrhuje záujemca v žiadosti o nápravu, a to nasledovne:
a) V prípade požiadaviek na predstaviteľa/-ku Tety Ety bude odstránená požiadavka na osobnostné
predpoklady v plnom rozsahu;
b) V prípade požiadaviek na predstaviteľa/-ku Tety Ety v požiadavke na doklad preukazujúci
minimálne 5 (päť) rokov odbornej praxe v oblasti herectva, bude odstránená časť v zátvorke
(výhodou sú skúsenosti s predstaveniami zameranými na deti a mládež);
c) V prípade požiadaviek na supervízora v požiadavke na vysokoškolské vzdelanie bude odstránená
časť v zátvorke (výhodou so zameraním na učiteľský smer, marketing, manažment, komunikáciu);
d) V prípade požiadaviek na supervízora bude odstránená požiadavka na osobnostné predpoklady
v plnom rozsahu;
e) V prípade požiadaviek na supervízora v požiadavke na doklad preukazujúci minimálne 3 (tri) roky
odbornej praxe v oblasti organizovania podujatí bude odstránená časť vety ... a práce s ľuďmi
(výhodou sú skúsenosti s predstaveniami zameranými na deti a mládež).
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa bude
zároveň primerane predĺžená aj lehota na predkladanie ponúk uchádzačov ako aj odporúčaná lehota na
vysvetľovanie. V zmysle §165 ods. 3 písm. a) zákona o VO, lehota na vykonanie nápravy bude naplnená
dňa 10.08.2018.
S pozdravom

Ing. Milan Pavlík
riaditeľ Sekcie financovania a správy
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