ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Rozhodnutie o zrušení postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým dotknutým subjektom, že postup nadlimitnej
zákazky s názvom
„Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v
rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021“
vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneného dňa 6. februára 2019
vo Ú. vestníku EU pod číslom 2019/S 026-058082 a vo Vestníku ÚVO č. 27/2019 zo dňa
7. februára 2019 pod číslom 3742 – MSS,
podľa § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania
ruší.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ vyhlásil v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu
odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „ZVO“) nadlimitný postup
zadávania zákazky za účelom zabezpečenia dopravnej obslužnosti vybraných regiónov kraja
po 29.11.2019, teda po skončení aktuálne platných 10 – ročných kontraktov. Verejný
obstarávateľ pristúpil k príprave verejného obstarávania zodpovedne a dostatočne včas, už
v januári 2018. V priebehu minulého roka verejný obstarávateľ nielenže zverejnil predbežné
oznámenie, ale aj uskutočnil prípravné trhové konzultácie, prostredníctvom ktorých informoval
potenciálnych záujemcov o svojom zámere vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie
služieb vo verejnom záujme.
Zohľadňujúc čas potrebný na zabezpečenie technologických zázemí, personálnych kapacít a
najmä nového vozidlového parku potrebného na dlhodobý kontrakt pri dlhých dodacích
lehotách výrobcov autobusov, verejný obstarávateľ sa rozhodol vyhlásiť najprv verejné
obstarávanie, ktorého cieľom je vybrať poskytovateľa služieb na najbližšie 2 roky s miernejšími
požiadavkami na vek autobusov, a teda bez vyžadovania nových autobusov. S cieľom preklenúť
obdobie potrebné na zrealizovanie otvorenej hospodárskej súťaže, ktorej výsledkom bude
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme na viac ako 8 rokov.
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Dňa 7.3.2019 boli verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk doručené
námietky 2 záujemcov, následne dňa 25.3.2019 boli verejnému obstarávateľovi doručené
námietky 3. záujemcu. Verejný obstarávateľ rešpektujúc zákon o verejnom obstarávaní si splnil
svoje povinnosti a predložil Úradu pre verejné obstarávanie kompletnú dokumentáciu pre
posúdenie merita veci do 7 dní odo dňa doručenia námietok vrátane vyjadrenia voči napádaným
skutočnostiam. Zároveň Úrad pre verejné obstarávanie rozhodnutí č. 5902-6000/2019-PO zo
dňa 3.4.2019 doručené verejnému obstarávateľovi dňa 3.4.2019 pozastavil plynutie lehôt vo
vyhlásenej súťaži pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, čím neumožnil verejnému
obstarávateľovi pokračovať v procese verejného obstarávania popri prebiehajúcich konaniach.
Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol o zamietnutí námietok vo všetkých bodoch alebo
zastavil konanie pre nesplnenie zákonných požiadaviek v niektorých bodoch rozhodnutím č.
5902-6000/2019, 5903-6000/2019 a 6537-6000/2019 zo dňa 3.6.2019, teda 63 dní po doručení
dokumentácie a zaslal účastníkom konania rozhodnutie s úložnou dobou 15 dní, nie 3 dni ako
je stanovené v § 167 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Proti rozhodnutiu o námietkach podali 2 záujemcovia odvolanie, pričom odvolanie 1. záujemcu
bolo doručené dňa 14.6.2019 a odvolanie 2. záujemcu bolo doručené dňa 27.6.2019 teda až 24.
deň po odoslaní rozhodnutia o námietkach.
Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len “Rada ÚVO”) začala konanie o odvolaní dňa
14.6.2019. V zmysle § 177 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní Rada ÚVO rozhodne
o odvolaní do 45 dní odo dňa doručenia odvolania. K dnešnému dňu, tj. 105 dní po doručení
odvolania, Rada ÚVO nerozhodla o merite veci, ale konanie opakovane prerušila žiadosťami
o posúdenie právnej otázky, ktorej posúdenie je povinná vykonať samotná Rada ÚVO. A to
napriek tomu, že v oboch podaných odvolaniach existuje dôvod na zastavenie konania.
Verejný obstarávateľ sledujúc svoju povinnosť zabezpečiť nepretržité služby vo verejnom
záujme (dopravnú obslužnosť jednotlivých regiónov kraja, ktorá nie je zabezpečená na
komerčnej báze) vyplývajúcu z kompetencií kraja podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej
doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, opakovane zdôrazňoval potrebu
pokračovania vo vyhlásenom verejnom obstarávaní vzhľadom na aktuálne končiace zmluvy.
K dnešnému dňu je zrejmé, že ani 60 dní pred skončením aktuálnych kontraktov nebude
ukončené konanie o odvolaní rozhodnutím Rady ÚVO a verejný obstarávateľ nedokáže
ovplyvniť kedy Rada ÚVO v danej veci rozhodne. Zároveň až do vydania právoplatného
rozhodnutia Rady UVO je v zmysle § 171 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní aj v zmysle
doručeného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie č. 5902-6000/2019-PO verejný
obstarávateľ povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov a lehoty stanovené verejným
obstarávateľom neplynú. Neštandardne zdĺhavé konanie Rady ÚVO tak neumožňuje verejnému
obstarávateľovi dokončiť súťaž. Verejný obstarávateľ tak ani pri vynaložení náležitej odbornej
starostlivosti nedokáže zabezpečiť vyhláseným verejným obstarávaním neprerušované
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poskytovanie služieb vo verejnom záujme, čím Rada ÚVO svojim konaním zmarila samotný
cieľ a účel verejného obstarávania.
Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: “Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu
zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli
dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo
porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného
obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v
predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. ...“
Poukazujúc na zodpovedný prístup verejného obstarávateľa k vyhláseniu predmetného
verejného obstarávania, jeho včasné vyhlásenie najrýchlejším súťažným postupom so
štandardnými lehotami, na množstvo otázok záujemcov, z ktorých viaceré mali obštrukčný
charakter (skúsený dopravca s vážnym záujmom uchádzať sa o zákazku by ich nekládol) a aj
napriek tomu boli s odbornou starostlivosťou a bezodkladne zodpovedané, ďalej s ohľadom na
neštandardne zdĺhavé konanie dohľadových orgánov, a najmä na povinnosť verejného
obstarávateľa vyplývajúcu z osobitného zákona, verejný obstarávateľ dospel k záveru, že vo
vyhlásenom verejnom obstarávaní nie je možné pokračovať, pretože sa zmenili okolnosti, za
ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, a to zmarením pôvodného účelu verejného
obstarávania inou osobou ako verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že na pôvodný predmet zákazky plánuje využiť jeden
z postupov uvedených v § 29 ZVO.

V Žiline dňa 27.9.2019
S úctou
v. r.
Ing. Erika Jurinová
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
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