
  Úrad na ochranu oznamovateľov 

Platforma podávania oznámení a webstránka ÚOO 
 

 

 

Vysvetľovanie zákazky č. 1 

 
 

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky 
„Platforma podávania oznámení a webstránka ÚOO“ vyhlásenom Výzvou na predkladanie 
ponúk dňa 12.01.2022 prostredníctvom oslovenia záujemcov a zverejnením na websránke 
verejného obstarávateľa, došlo ku podaniu žiadosti o vysvetlenie zo strany záujemcu. 
Verejný obstarávateľ preto informuje všetkých záujemcov / uchádzačov o nasledovných 
skutočnostiach v zmysle podanej žiadosti: 

 

Otázka č. 1: 

Ako budete vyhodnocovať ponuky s podozrivou nízkou cenou? Budú musieť uchádzači takúto 
ponuku odôvodniť a preukázať dôkazy k zdôvodneniu podozrivo nízkej ceny? 

Odpoveď č. 1: 

Nakoľko ide o zákazku s nízkou hodnotou, zvolili sme spôsob vyhodnocovania ponúk tak, že 

vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. V praxi to znamená, že najprv vyhodnotíme ponuky na základe kritérií a komisia ich 

oboduje. V rámci kritérií je, pochopiteľne, aj cena. Budeme teda postupovať v zmysle §53 ods. 

2 zákona o verejnom obstarávaní a ak sa niektorá z ponúk bude javiť ako mimoriadne nízka, 

verejný obstarávateľ sa bude dopytovať na dôvody tejto nízkej ceny, špeciálne s ohľadom na 

hospodárnosť postupov, osobitosti dodávanej služby, dodržiavania všetkých povinností 

s ohľadom na plnenie, dodržiavanie povinností voči potenciálnym subdodávateľom a pod. Na 

takéto vysvetlenie má uchádzač spravidla 5 pracovných dní, kedy musí vydokladovať použité 

postupy hodnoverným spôsobom, ktorý posúdi zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk. 

Otázka č. 2: 

Ako budete postupovať v prípade, že (a) niektoré, resp. (b) víťazná alebo (c) všetky cenové 
ponuky nebudú spĺňať limit postupu verejného obstarávania a predpokladanú hodnotu 
zákazky podľa čl. 3 Súťažných podkladov pre zákazku s nízkou hodnotou (70 000 EUR)? 

Odpoveď č. 2: 

Pokiaľ všetky ponuky budú prevyšovať 70.000 EUR bez DPH, verejný obstarávateľ nebude 

môcť uzavrieť zmluvu ani s jedným uchádzačom, nakoľko v uvedenom prípade by víťaz vzišiel 

zo súťaže postupom zákazky s nízkou hodntou, čo by však bolo v rozpore s finančným limitom, 
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ktorý je pre túto zákazku do 70.000 EUR bez DPH. Ak by táto situácia nastala, verejný 

obstarávateľ by v zmysle §57 ods. 2 zrušil verejné obstarávanie a vyhlásil ho nanovo ako 

podlimitnú zákazku prostredníctvom systému EVO. Ak by niektoré ponuky presiahli 70.000 

EUR bez DPH, verejný obstarávateľ si v bode 17.9 súťažných podkladov vyhradil právo neprijať 

takú ponuku, ktorá prevyšuje PHZ. 

Otázka č. 3: 

Budú ponuky uchádzačov zverejnené v plnom rozsahu?  Ak áno, ako má uchádzač postupovať 
v prípade, že ponuka bude obsahovať informácie podliehajúce obchodnému tajomstvu alebo 
informácie, ktorých zverejnenie môže ohroziť bezpečnosť a funkčnosť dodávaného riešenia? 

Odpoveď č. 3: 

Nakoľko je predmetom zákazky plnenie intelektuálneho charakteru, predpokladá sa, že 

niektoré z údajov v ponuke budú tvoriť obchodné tajomstvo uchádzača. V zmysle uvedeného 

dáva verejný obstarávateľ uchádzačom možnosť v bode 14.2.2 uviesť vo svojej ponuke 

zoznam dôverných informácií. Čo sú dôverné informácie môže uchádzač nájsť v bode 19 

súťažných podkladov. Hoci zákon v prípade zákaziek s nízkou hodnotou neukladá povinnosť 

verejnému obstarávateľovi ponuky zverejniť, verejný obstarávateľ tak dobrovoľne vykoná 

a zverejnení tie časti ponuky, ktoré nebudú označené ako dôverné alebo zverejnením ktorých 

nedôjde k porušeniu obchodného tajomstva či intelektuálnych a autorských práv jednotlivých 

uchádzačov. 

 

Bratislava, 05.02.2022 


