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 Všetkým záujemcom/uchádzačom  

   
 

  Vybavuje/linka Podbrezová 

  Gondová 

+421 911 095 081 

06.02.2020 

 

Vec 

Vysvetlenie č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk 
 
 
Vyhlasovateľ, spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 

81 Podbrezová, IČO: 31 562 141(ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“) vyhlásil v súlade s Príručkou k 
procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti 
podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 
2019 (ďalej aj ako „Príručka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou na webovom sídle 
verejného obstarávateľa dňa 10. 01. 2020 (ďalej aj ako „Výzva“) zákazku s názvom 
„Rekonštrukcia osvetlenia hál č. 3, 4, 5, 10, 12 a Nástrojáreň“, postup zadávania zákazky: 
zadávanie zákaziek vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z 
NFP (ďalej aj ako „Prieskum trhu“).  

 
Dňa 05. 02. 2020 bola Vyhlasovateľovi doručená jedným zo záujemcov Žiadosť o vysvetlenie 

výzvy na predkladanie ponúk . Vyhlasovateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie Výzvy: 
 

Otázka č. 1 (cit.): 
„Dobrý deň, 
Zadávanie zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní upravuje metodický pokyn 
č. 12 zo dňa 31.10.2019  vydaný CKO za účelom úpravy jednotných pravidiel pri výkone finančnej 
kontroly zákaziek nespadajúcich pod pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní. 
Bod 7.2. vyššie uvedeného metodického pokynu síce uvádza, že „Ak je v texte kap. 7 tohto 
metodického pokynu uvádzaná terminológia, obdobná alebo rovnaká ako terminológia v ZVO, nie 
je pre účely kontroly postupu tohto typu zákaziek interpretovaná v kontexte príslušných ustanovení 
ZVO.“ Ale zároveň v bode 7.9. uvádza nasledovné: 
„Prijímateľ je povinný pri výbere úspešného dodávateľa zabezpečiť dodržiavanie nasledujúcich 
princípov, ktorými sú: 
a)    rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia hospodárskych subjektov, 
b)    transparentnosť, vrátane vylúčenia konfliktu záujmov, 
c)    hospodárnosť a efektívnosť, 
d)    proporcionalita.“ 
Máme za to, že v prípade, že ak technickým požiadavkam stanoveným osobou, ktorej poskytne 
verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 
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stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP vyhovuje iba jeden konkrétny výrobca jedná sa o 
narušenie hospodárskej súťaže nakoľko nie je dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania a 
nediskriminácie hospodárskych subjektov a zároveň v tomto prípade nie je možné ani preukázať 
hospodárnosť vynaložených výdavkov. 
Upozorňujeme prijímateľa na skutočnosť, že je povinný predložiť na RO dokumentáciu z procesu 
zadávania zákazky realizovaného osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 
finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z 
NFP, pri ktorej obstarávaní nepostupoval podľa pravidiel uvedených v metodickom pokyne č. 12 a 
porušenie týchto pravidiel malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok zadávania zákazky, je RO 
povinný postupovať analogicky podľa metodického pokynu CKO č. 5. k určovaniu finančných 
opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného 
obstarávania zo dňa 31.10.2019. 
V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame o prehodnotenie parametrov určených v technickej správe tak, 
aby technickým požiadavkám vyhovovali minimálne 2 výrobky od rôznych výrobcov. Nakoľko sme 
identifikovali, že uvedených parametrom vyhovujú síce rôzne typy svietidiel, avšak jedná sa len o rôzne rady 

toho istého výrobcu.“ 
 

 
Odpoveď č. 1: 
Technické parametre svietidiel boli vyhlasovateľom stanovené na základe technických požiadaviek 
výroby a prostredia, v ktorom budú predmetné svietidlá umiestnené. Požadované technické 
parametre, ktoré musia svietidlá spĺňať, zodpovedajú enormne náročným podmienkam, ktorým 
budú svietidlá na dennej báze vystavované. 
Vyhlasovateľ zároveň uvádza, že dané technické parametre je možné splniť viac ako len jedným 
typom výrobku alebo výrobcu. 
Vyhlasovateľ má za to, že daná podmienka je v zmysle vyššie uvedených dôvodov, ako aj dôvodov 
uvedených vo Vysvetlení č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk, stanovená s princípom rovnakého 
zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, ako aj s princípom hospodárnosti 
a efektívnosti Prieskumu trhu. Vyhlasovateľ trvá na pôvodnom znení požadovaných technických 
parametrov. 

 
 
 

S pozdravom 
 
 

Ing. Marian Kurčík  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ 

 
 
 
 

 
Ing. Milan Srnka, PhD. 
člen predstavenstva a technický riaditeľ 
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