
 
 

 

 

 

                                                                                                           Bratislava           24. 5. 2019 

            Číslo:   3999-6000/2019-OD 

                     

 

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre verejné 

obstarávanie podľa § 140 a orgán príslušný podľa § 147 písm. c), § 167 ods. 2 písm. b), § 169 

ods. 1 písm. b), § 169 ods. 2 a § 187e ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konaní o preskúmanie 

úkonov verejného obstarávateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 

5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742 (ďalej len „kontrolovaný“) pred uzavretím zmluvy  

vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft“, 

vyhlásenej uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku 

Európskej únie zo 20. 9. 2018 pod značkou 2018/S 181-410157 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 188/2018 z 21. 9. 2018 pod značkou 13226 – MSS, vydáva toto 

 

 

r o z h o d n u t i e :    

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

nariaďuje verejnému obstarávateľovi Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742 vo verejnej súťaži na predmet zákazky 

„Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft“ vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej 

únie zo 20. 9. 2018 pod značkou 2018/S 181-410157 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 

188/2018 z 21. 9. 2018 pod značkou 13226 – MSS odstrániť protiprávny stav, a to konkrétne 

- upraviť prílohu č. 6 „Návrh centrálnej rámcovej dohody“, článok 4. „Podmienky 

vystavovania objednávok“, bod 4.6. písm. b) súťažných podkladov, o rozsah technickej pomoci 

a konzultačných služieb,  ako aj o informácie, ako majú byť tieto služby poskytované, a to 

podľa § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle záverov vyplývajúcich 

z odborného stanoviska uvedených v bode 42. a 43. tohto rozhodnutia, 

- upraviť prílohu č. 1 „Opis predmetu zákazky“, bod 3. „Špecifikácia služieb, ktoré sa 

úspešný uchádzač zaväzuje zabezpečiť bezodplatne“ súťažných podkladov tak, aby bola 

uvedená časť predmetu zákazky opísaná jednoznačne vrátane spôsobu, akým má byť 

zabezpečený prístup k elektronickým vzdelávacím kurzom a k inštalačným médiám 

elektronických vzdelávacích kurzov, a to podľa § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

a v zmysle záverov vyplývajúcich z odborného stanoviska uvedených v bode 41. a 43. tohto 

rozhodnutia, 

 - upraviť prílohu č. 6 „Návrh centrálnej rámcovej dohody“, článok 5. „Rozsah 

a podmienky užívania licencií a dohoda o urovnaní“ bod 5.3, 5.4. a bod 5.5 súťažných  

podkladov ako aj nadväzujúce časti súťažných podkladov upravujúce dohodu o urovnaní  a to 

tak, aby boli zachované princípy verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní, a zároveň aby z uvedených ustanovení nevyplývala povinnosť pre poskytovateľa 
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(úspešného uchádzača) uznať právo licenčnej podpory za obdobie do minulosti od (1.12. 2017, 

resp. 1.1.2018) a s tým spojená povinnosť prostredníctvom poskytovateľa (úspešného 

uchádzača) uhradiť platbu za plnenie, ktoré (poskytovateľ) úspešný uchádzač neposkytol, 

a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

  

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 

1. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) uvádza, že 20. 9. 2018 bolo v Úradnom 

vestníku Európskej únie 2018/S 181-410157 a dňa 21. 9. 2018 vo Vestníku verejného 

obstarávania č. 188/2018 pod značkou 13226 – MSS zverejnené oznámenie o vyhlásení 

verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb na predmet „Centrálny 

nákup produktov a služieb Microsoft“. 

 

2. Podľa § 169 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 verejnom 

obstarávaní) konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej 

zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky  

na základe rámcovej dohody, pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva sa začína  

z vlastného podnetu úradu.  

 

3. Dňa 12. 10. 2018 boli úradu doručené námietky záujemcu XY smerujúce proti podmienkam 

uvedeným v súťažných podkladoch, pričom konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného  

na základe námietok č. 12454-6000/2018 sa začalo dňa 23. 10. 2018. Úrad ďalej uvádza,  

že toto konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok bolo zastavené 

rozhodnutím č. 12454-6000/2018-OD zo dňa 30. 1. 2019 podľa § 174 ods. 1 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní. Dňa 19. 10. 2018 boli úradu doručené námietky záujemcu XX 

smerujúce proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, pričom konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok  

č. 12728-6000/2018 sa začalo dňa 29. 10. 2018. Úrad ďalej uvádza, že toto konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok bolo zastavené rozhodnutím  

č. 12454-6000/2018-OD zo dňa 30. 1. 2019 podľa § 174 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní. Vzhľadom na uvedené konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe 

námietok navrhovateľa (č. k. 12454-6000/2018 a č. k. 12728-6000/2018) úrad v súvislosti 

s predmetnou verejnou súťažou nevydal meritórne rozhodnutie. Vzhľadom na uvedené úrad 

považoval za potrebné preskúmať postup kontrolovaného pri zadávaní predmetnej verejnej 

súťaže, a preto začal konanie o preskúmanie úkonov pred uzavretím zmluvy z vlastného 

podnetu. 

  

4. Úrad uvádza, že dňa 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

 

5. Podľa § 187e ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene                        

a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. 1. 2019 postup zadávania zákazky                          

a postup zadávania koncesie, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 

oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané                            

na uverejnenie do 31. decembra 2018, sa dokončia podľa predpisov účinných                                           

do 31. decembra 2018; to neplatí, ak ide o uplatňovanie odkladných lehôt pre uzavretie 
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zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 56 a pre povinnosť podať podnet 

podľa § 169 ods. 2. 

 

6. Podľa § 187e ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene                        

a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. 1. 2019 v konaní začatom                                 

po 31. decembri 2018, ktoré sa vzťahuje na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3,                     

sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018; to neplatí pre konanie                          

na základe podnetu podľa § 169 ods. 2, pre zníženie pokuty podľa § 173 ods. 14, § 175 ods. 4 

tretej vety a pre vydanie rozhodnutia podľa § 175 ods. 4 druhej vety. 

 

7. Na základe vyššie uvedeného a s poukazom na skutočnosti, že v predmetnej verejnej súťaži 

bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania odoslané na uverejnenie do Úradného 

vestníka Európskej únie 18. 9. 2018, t. j. do 31. decembra 2018 a predmetné konanie o 

preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy začalo dňa 1. 2. 2019, t. j. po 31. 

decembri 2018, úrad uvádza, že sa na predmetný postup zadávania zákazky, ako aj na 

predmetné konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy 

aplikuje právny predpis účinný do 31. decembra 2018 (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). 

 

8. Podľa § 171 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 sa začína dňom doručenia 

oznámenia o začatí konania kontrolovanému. 

 

9. Úrad dňa 1. 2. 2019 doručil kontrolovanému list č. 3666-6000/2019-Ozn. „Oznámenie o začatí 

konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného a výzva na doručenie kompletnej 

dokumentácie v origináli“ zo 31. 1. 2019. Vzhľadom na to úrad konštatuje, že konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy sa začalo 1. 2. 2019. 

 

10. Podľa § 173 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní po začatí konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného je kontrolovaný povinný doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli do 

piatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úradu. Doručením kompletnej dokumentácie 

v origináli úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu sa rozumie sprístupnenie elektronickej 

podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení použitých na elektronickú 

komunikáciu. Kontrolovaný môže nahliadať do kompletnej dokumentácie v origináli doručenej 

úradu. V súvislosti s uvedeným úrad uvádza, že dokumentáciou k predmetnej verejnej súťaži 

disponoval, nakoľko bola úradu doručená v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na 

základe námietok (č. k. 12454-6000/2018 a č. k. 12728-6000/2018). Na základe uvedeného 

úrad listom „Oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného a výzva na 

doručenie kompletnej dokumentácie v origináli“ z 31. 1. 2019 vyzval kontrolovaného, aby 

doručil prípadne ďalšiu dokumentáciu k predmetnej verejnej súťaži.  

 

11. Kontrolovaný dňa 5. 2. 2019 listom „Vyjadrenie k výzve na doručenie kompletnej 

dokumentácie v origináli“ doplnil dokumentáciu k predmetnej verejnej súťaži, ktorá však  

za účelom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nebola 

kompletná. Na základe uvedeného úrad, dňa 5. 3. 2019 vydal rozhodnutie  

č. 3999-6000/2019-OD o prerušení konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného  

pred uzavretím zmluvy a nariadil kontrolovanému doručiť kompletnú dokumentáciu v origináli 

do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia kontrolovanému. 

Kontrolovaný dňa 21. 3. 2019 doplnil dokumentáciu k predmetnej verejnej súťaži. Na základe 

uvedeného úrad konštatuje, že kontrolovaný doručil úradu kompletnú dokumentáciu 

k predmetnej verejnej súťaži dňa 21. 3. 2019. 
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12. Nakoľko začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nemá 

podľa § 173 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie 

kontrolovaného, úrad dňa 1. 2. 2019 vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení č. 3999-

6000/2019-OD-PO, ktorým podľa § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní pozastavil 

konanie kontrolovaného okrem úkonov súvisiacich so zrušením predmetného postupu 

zadávania zákazky, a zároveň rozhodol, že lehoty, ktoré kontrolovanému stanovuje zákon  

o verejnom obstarávaní a lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú, a to až do nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 174 alebo § 175 zákona o verejnom obstarávaní 

vydaného v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy.  

 

13. Úrad ďalej uvádza, že kontrolovaný 24. 5. 2019 prostredníctvom e-mailu požiadal úrad 

o vyhotovenie kópie odborného stanoviska vypracovaného odborníkom v oblasti informatiky  

doc. Ing. Valentína Vranića, PhD. zo dňa 31. 1. 2019, týkajúce sa predmetnej verejnej súťaže 

(ďalej len „odborné stanovisko“). Na základe uvedenej žiadosti úrad e-mailom z 24. 4. 2019 

poskytol kontrolovanému kópiu predmetného odborného stanoviska.  

 

Z predloženej dokumentácie k predmetnej verejnej súťaži úrad zistil nasledovné 

skutočnosti: 
 

14. Kontrolovaný je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

a vo verejnej súťaži má postavenie centrálnej obstarávacej organizácie. Na obstaranie vyššie 

identifikovaného predmetu zákazky kontrolovaný použil postup verejnej súťaže. Oznámenie  

o vyhlásení verejného obstarávania boli zverejnené 20. 9. 2018 v Úradnom vestníku EÚ  

pod značkou 2018/S 181-410157 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 188/2018  

z 21. 9. 2018 pod značkou 13226 – MSS (ďalej len „oznámenie“). V závislosti od predmetu 

zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 48 107 443,23 € 

bez DPH ide o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb. Predmet zákazky kontrolovaný 

nerozdelil na časti. Úrad ďalej uvádza, že kontrolovanému boli doručené dve žiadosti 

o nápravu smerujúce podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti 

podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, pričom žiadosť o nápravu záujemcu XY 

nevybavil podľa § 165 zákona o verejnom obstarávaní a následnú žiadosť o nápravu v tej istej 

veci záujemcu XX zamietol. Následne boli úradu doručené námietky oboch vyššie uvedených 

záujemcov smerujúce podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti 

podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, na základe ktorých úrad v samostatných 

konaniach o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok vydal rozhodnutia 

podľa §  174 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (bod 3 tohto rozhodnutia). Úrad 

ďalej uvádza, že tým že v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 

zmluvy vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení (bod 12 tohto rozhodnutia) a rozhodol, že 

lehoty ktoré kontrolovanému stanovuje zákon o verejnom obstarávaní a lehoty, ktoré určil 

kontrolovaný, neplynú, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 174 

alebo § 175 zákona o verejnom obstarávaní vydaného v čase, keď ešte neuplynula lehota  

na predkladanie ponúk, má za to, že lehota na predkladanie ponúk neuplynula, a ďalej 

konštatuje, že vo verejnej súťaži nebola predložená žiadna ponuka.  

 

Výzva úradu na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy 

 

15. Úrad listom č. 3999-6000/2019-V „Výzva na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným  

v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“ z 11. 4. 2019 (ďalej 

len „výzva“), doručeným 23. 4. 2019, v zmysle § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní 
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vyzval kontrolovaného na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, a to v lehote desiatich pracovných dní odo dňa 

doručenia tejto výzvy. Zároveň úrad v predmetnej výzve uviedol, že lehota podľa § 175 ods. 5 

zákona o verejnom obstarávaní neplynie od vydania tejto výzvy do doručenia vyjadrenia 

kontrolovaného alebo do uplynutia lehoty na jeho doručenie, podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr.  

 

16. Vo výzve úrad vyzval kontrolovaného, aby sa vyjadril k zisteniu úradu č. 2, ktoré spočívalo  

v tom, že kontrolovaný neopísal predmet zákazky v súťažných podkladoch dostatočne 

jednoznačne a úplne, čím postupoval v rozpore s § 42 ods. 1 v spojení s § 10 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní, najmä s princípom nediskriminácie uchádzačov alebo 

záujemcov a princípom rovnakého zaobchádzania a tiež s princípom transparentnosti 

z dôvodu, že na základe kontrolovaným definovaného opisu predmetu zákazky nebolo možné 

predložiť porovnateľné ponuky, nakoľko záujemcom v súťažných podkladoch nie je 

jednoznačne a presne definované rozsah a podmienky plnenia služieb spojených  

so zabezpečením prístupu k elektronických vzdelávacím kurzom poskytovaným v rámci 

Software Assurance a k inštalačným médiám elektronických vzdelávacích kurzov Microsoft 

a služieb spojených s technickou podporou a konzultačných služieb.   

 

17. Ďalej úrad vyzval kontrolovaného, aby sa vyjadril k zisteniu úradu č. 3, že kontrolovaný  

do predmetu zákazky zahrnul dohodu o urovnaní, z ktorej vyplýva záväzok pre úspešného 

uchádzača uhradiť čiastku za poskytnuté práva a služby, ktoré reálne nevykonal a ktoré 

už boli kontrolovanému poskytnuté, resp. mu budú poskytované až do nadobudnutia 

účinnosti centrálnej rámcovej dohody na základe výsledkov tejto verejnej súťaže 
postupoval v rozpore so základnými princípmi verejného obstarávania uvedenými v § 10 ods. 2 

zákona o verejnom obstarávaní a taktiež so zmyslom a účelom zákona o verejnom obstarávaní, 

ktorého je obstaranie budúcich potrieb kontrolovaného.  

 

Vyjadrenie kontrolovaného ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy 
 

18. V súlade s vyššie uvedeným kontrolovaný na podklade výzvy úradu (bod 15 tohto rozhodnutia) 

doručiť úradu vyjadrenie ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov pred 

uzavretím zmluvy najneskôr do 9. 5. 2019, doručil v stanovenej lehote úradu list označený ako 

„Vyjadrenie ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred 

uzavretím zmluvy v zmysle § 173 ods. (13) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k verejnému 

obstarávaniu na predmet nadlimitnej zákazky – „Centrálny nákup produktov a služieb 

Microsoft““ z 9. 5. 2019. Úrad ďalej uvádza, že vo výzve žiadal kontrolovaného aby sa 

vyjadril k trom zisteným skutočnostiam, avšak vzhľadom na argumentáciu kontrolovaného 

k zistenej skutočnosti č. 1 a následnom posúdením možného vplyvu na výsledok predmetnej 

verejnej súťaže má za to, že zistená skutočnosť č. 1 sa nepreukázala ako dôvodná.  

 

19. Kontrolovaný vo svojom vyjadrení ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy uviedol o. i. nasledovné:  

 

K zistenej skutočnosti č. 2: 

 

20. Kontrolovaný ma za to, že opis predmetu zákazky bol vykonaný jednoznačne, úplne 

a nestranne, čo podľa kontrolovaného vyplýva aj z odborného stanoviska v ktorom je podľa 

navrhovateľa konštatované, že opis predmetu zákazky, resp. technická špecifikácia predmetu 
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zákazky definovaná v súťažných podkladoch, je jednoznačná a zrejmá tak, aby sa na ňu mohli 

predložiť zodpovedajúce ponuky. 

  

21. Kontrolovaný ďalej vo svojom vyjadrení uvádza, že považuje za potrebné poukázať na spôsob 

obstarania zákazky, ktorým je de facto sprostredkovanie nákupu licencií a súvisiacich služieb 

poskytovaných spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited (ďalej len „spoločnosť 

Microsoft“). Bezodplatnosť služieb technická pomoc a konzultačné služby, prístup 

k elektronických vzdelávacím kurzom a inštalačným médiám elektronických vzdelávacích 

kurzov spoločnosti Microsoft vyplýva už z obchodných podmienok Microsoft, ktoré tieto 

služby poskytujú v rámci obstarávaného balíka bezodplatne, akémukoľvek autorizovanému 

predajcovi spoločnosti Microsoft. Podľa kontrolovaného akýkoľvek rozsah týchto služieb ani 

spôsob ich vykonania nie je absolútne smerodajný pre cenotvorbu a vyhotovenie ponuky na 

zákazku. Kontrolovaný ďalej vo svojom vyjadrení uvádza, že síce je v odbornom stanovisku 

konštatované, že určité veci mohol kontrolovaný sformulovať jasnejšie avšak všetkým 

potencionálnym uchádzačom vzhľadom na vzťah na úrovni Enterprise so spoločnosťou 

Microsoft, by mali byť zrozumiteľné. Kontrolovaný má tiež za to, že v odbornom stanovisku je 

výslovne uvedené, že v čl. 4.6. písm. b) prílohy č. 6 „Návrh centrálnej rámcovej dohody“ 

súťažných podkladov (návrh centrálnej rámcovej dohody), sa požiadavka na poskytovanie 

technickej pomoci a konzultačných služieb spresňuje na telefonickú komunikáciu.  

  

22. Kontrolovaný má za to, že opis predmetu zákazky je v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní a nemohol viesť k oceneniu položiek jednotlivými uchádzačmi, ktoré by neboli 

totožné, čo by sa odzrkadlilo aj v celkovej ponúkanej cene uchádzačov a znamenalo by 

nemožnosť vyhodnotenia ponúk z dôvodu, že by takého ponuky neboli vzájomne 

porovnateľné.    

 

Vyjadrenie k zistenej skutočnosti č. 3: 

 

23. Kontrolovaný má za to, že zákon o verejnom obstarávaní je právnym predpisom verejného 

práva upravujúci postupy dotknutých subjektov s ohľadom na realizáciu zadávania zákaziek 

v rámci procesu verejného obstarávania. Zákon o verejnom obstarávaní podľa kontrolovaného 

nastavuje pravidlá procesov za účelom výberu konkrétneho zmluvného partnera na určitý 

predmet zákazky. Právne predpisy však upravujú rôzne záväzkové vzťahy, ktorých účastníkom 

sa ako jedna zo zmluvných strán môže stať aj kontrolovaný ako verejný obstarávateľ. Podľa 

kontrolovaného je tak potrebné pozerať sa na zákon o verejnom obstarávaní ako na pracovný 

predpis, ktorý neupravuje obsah záväzkových vzťahov. Pri výkone činnosti orgánov verejnej 

moci môže vzniknúť potreba zabezpečenia rôznych situácií, napríklad aj na postúpenie práv  

za odplatu (tzv. predaj pohľadávok), keď by verejný obstarávateľ realizoval verejnú súťaž na 

zmluvného partnera – nadobúdateľa, ktorého výsledkom by bolo postúpenie práv (pohľadávok 

voči tretím osobám) za odplatu. 

 

24. Kontrolovaný uvádza, že v súlade s postupmi definovanými v zákone o verejnom obstarávaní 

hľadal zmluvného partnera na sprostredkovanie platby za plnenie poskytnuté priamo 

spoločnosťou Microsoft na základe rámcovej dohody a písomného súhlasu s využitím služieb 

na základe referenčného cenníka. Kontrolovaný uvádza, že sa nesnaží obísť zákon o verejnom 

obstarávaní, ani akokoľvek diskriminovať potencionálnych uchádzačov alebo porušiť princípy 

verejného obstarávania, práve naopak otvorene súťažiť sprostredkovateľa, ktorý je nevyhnutný 

na vykonanie platby za poskytované plnenie spoločnosťou Microsoft, pri dodržaní všetkých 

princípov verejného obstarávania.  

Kontrolovaný má za to, že v tejto časti predmetu zákazky je sprostredkovanie úhrady  

za plnenie poskytnutie na základe rámcovej dohody, pričom úspešný uchádzač sa vyberie 



 7 

na sprostredkovanie úhrady. Vykonanie sprostredkovania úhrady je súčasťou 

sprostredkovania produktov a služieb Microsoft prostredníctvom autorizovaných predajcov. 

Rozdiel medzi referenčnou cenou garantovanou kontrolovanému spoločnosťou Microsoft 

a vysúťaženou cenou predstavuje odmenu úspešného uchádzača za sprostredkovanie platby, 

keďže spoločnosť Microsoft na území Slovenskej republiky takto realizuje svoju 

podnikateľskú činnosť.  

Kontrolovaný ďalej vo svojom vyjadrení uvádza, že zákon o verejnom obstarávaní nikde 

nekonštatuje a podľa kontrolovaného vo svojom postavení ako procesný predpis ani nemôže 

stanovovať aký záväzkový vzťah nemôže byť obstarávaný. Podľa kontrolovaného predmetom 

zákazky vo verejnom obstarávaní môžu byť práva a povinnosti, ktorých predmet bude 

vyjadrený v odplatnej zmluve. V tomto prípade súčasťou predmetu zákazky je vykonanie 

úhrady za poskytnuté služby spoločnosťou Microsoft, nakoľko služby a produkty spoločnosti 

Microsoft nie sú de facto poskytované úspešným uchádzačom, ale spoločnosťou Microsoft 

prostredníctvom úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač nenadobúda práva spoločnosti 

Microsoft k predmetným produktom, ale ich sprostredkuje, teda ich nemôže ani 

postúpiť/poskytnúť kontrolovanému. 

Podľa kontrolovaného z obsahu práv a povinností upravených v návrhu rámcovej dohody, 

ktorá je súčasťou súťažných podkladov, je zrejmé, že sa autorizovaný predajca spoločnosti 

Microsoft zaväzuje realizovať platbu za poskytnuté služby spoločnosťou Microsoft v prospech 

spoločnosti Microsoft, čo nepredstavuje prenesenie povinnosti splniť záväzok  

za kontrolovaného na úspešného uchádzača. Takýmto úkonom úspešného uchádzača 

nedochádza k prevzatiu záväzku kontrolovaného a nevyplývajú mu z toho ani iné 

povinnosti vyplývajúce z už uzatvorenej rámcovej dohody. Nedochádza teda k akejkoľvek 

diskriminácii alebo jeho znevýhodneniu tým, že bolo toto plnenie zahrnuté do predmetu 

zákazky.   

 

25. Kontrolovaný má ďalej vo svojom vyjadrení za to, že v predmetnej verejnej súťaži dodržal 

princípy verejného obstarávania definované v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 

a práve vylúčenie predmetnej dohody o urovnaní z predmetu zákazky a/alebo jej úpravy 

v súťažných podkladoch by bolo diskriminačné, netransparentné v rozpore s princípom 

rovnakého zaobchádzania a najmä v rozpore s princípom hospodárnosti a efektívnosti. 

Kontrolovaný argumentujem tým, že v uvedenom prípade ide o poskytnutie o poskytnutie 

kvázi platobnej služby za plnenie poskytnuté spoločnosťou Microsoft, ktoré nevie prijať 

úhradu za tieto služby priamo, lebo nemá na území Slovenskej republiky účtovnú entitu. 

V tejto súvislosti kontrolovaný tvrdí, že je potrebné prihliadať na výnimočnosť situácie, ktorá 

je spôsobená nastavením trhu spoločnosťou Microsoft a kontrolovaný nemá iný zákonný 

spôsob, ako sa s danou situáciou vysporiadať, pričom ďalej uvádza, že v prípade ak by došlo 

k prerušeniu poskytovaných služieb, uvedené by z hľadiska ďalšieho postupu malo viaceré 

negatívne dopady, pričom kontrolovaný konkrétne poukázal na potrebu opätovného 

analyzovania scenárov a riešení vzniknutej situácie vrátane všetkých jej aspektov v danom čase 

a to za účelom nájdenia riešenia, čo by podľa kontrolovaného spôsobilo časovú náročnosť 

a administratívne kapacity a tento postup by viedol do ekonomicky nevýhodnej situácie pre štát 

s priamym negatívnym dopadom na verejnej financie. 

 

26. Kontrolovaný má za to, že podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania zabezpečil transparentnosť procesu zadávania zákazky, 

dodržal princíp rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, čím 

vytvoril podmienky účinnej konkurencie medzi poskytovateľmi služby.   

Kontrolovaný je toho názoru, že neexistujú zákonné dôvody na to aby úrad vydal rozhodnutie, 

na základe ktorého by mal kontrolovaný pristúpiť k úprave súťažných podkladov a ani  

neexistujú žiadne zákonné dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.  
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Právny rámec 
 

27. Podľa § 1 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tento zákon upravuje zadávanie zákaziek  

na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, 

súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo 

verejnom obstarávaní. 

 

28. Podľa § 2 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy 

podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. 

 

29. Podľa § 3 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zákazka na účely tohto zákona je odplatná 

zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane 

druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 

služby. 

 

30. Podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia 

dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, 

princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 

 

31. Podľa § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní súťažné podklady sú písomné, grafické alebo 

iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. V súťažných podkladoch 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie 

zmluvy a na vypracovanie ponuky. Opis predmetu zákazky môže odkazovať aj na osobitný 

postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo 

služieb, ako aj na osobitný postup inej fázy ich životného cyklu, a to aj vtedy, ak tieto faktory 

netvoria súčasť ich hmotnej podstaty, musia však súvisieť s predmetom zákazky a byť 

primerané jej hodnote a cieľom. Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

opísať jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 3. 

Technické požiadavky 

a) zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné 

pre všetkých užívateľov okrem náležite odôvodnených prípadov; ak právne záväzné akty 

Európskej únie ustanovujú záväzné požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným 

postihnutím alebo riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, v technických požiadavkách 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú odkaz na príslušné právne záväzné akty Európskej 

únie, 

b) musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo 

záujemcov a zabezpečená hospodárska súťaž. 

 

Právne posúdenie úradom  
 

32. Úrad preskúmal úkony kontrolovaného v predmetnej verejnej súťaži pred uzavretím zmluvy 

najmä z dokumentácie predloženej kontrolovaným a vyjadrení kontrolovaného a uvádza 

nasledovné:  

 

Zistená skutočnosť č. 2 

 

33. V oddiele II „Predmet“, bod II. 1. 4 „Stručný opis“ oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania je okrem iného uvedené, cit.: „Predmetom zákazky je uzatvorenie centrálnej 

rámcovej dohody o dodávke produktov a služieb Microsoft s cieľom prinášať centralizované, 

moderné, cenovo prístupné licencovanie základného programového vybavenia zamestnanca  
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v rámci štátnej a verejnej správy, a to s ohľadom na zachovanie hodnoty doposiaľ 

investovaných prostriedkov. Ambíciou centrálnej rámcovej dohody je zmena licencovania 

produktov Microsoft podľa súčasných požiadaviek a dosiahnutie cenovo najvýhodnejších 

podmienok.  

Verejný obstarávateľ má so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited uzatvorenú 

zmluvu Microsoft Enterprise Agreement č. 99E60017, ktorá obsahuje ustanovenia  

o podmienkach programu Enterprise a zmluvu Microsoft Business Agreement č. UM002887, 

upravujúcu všeobecné podmienky a požiadavky, ktoré sa zahrnutím odkazov stávajú súčasťou 

každej zmluvy a prihlášky, na základe ktorej zákazník alebo jeho afilácia získa produkty alebo 

služby Microsoft. Najneskôr v deň podpisu centrálnej rámcovej dohody verejný obstarávateľ 

obnoví zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a Microsoft Business Agreement a podpíše 

novú prihlášku MSEE na obdobie 3 rokov s účinnosťou od 1.1.2018, ktorej predmetom je 

počet, rozsah jednotlivých licencií a čas, na ktorý sa licencia udeľuje a v rámci ktorej bude 

úspešný uchádzač uvedený ako autorizovaný predajca spoločnosti Microsoft Ireland 

Operations Limited.  

Cieľom uzatvorenia centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie podpory k licenciám 

Microsoft je zabezpečenie kontinuity nadobudnutých softvérových licencií Microsoft na dobu 

36 mesiacov, pokrytie licenčných potrieb zapojených organizácií na základe ich požiadaviek, 

ako i celkové optimálne využívanie licencií. 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 súťažných podkladov Opis 

predmetu zákazky.“. 

 

34. V prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov, je okrem iného uvedené,  

cit.: „(...) Predmetom obstarávania je:  

- obnova licenčnej podpory na aktualizáciu existujúcich licencií a služieb Microsoft a 

nákup nových licencií a služieb Microsoft v rozsahu podľa bodu 1 (špecifikácia potrieb licencií 

pre zapojené organizácie k dátumu predpokladaného uzatvorenia zmluvy) pre počítačové 

operačné systémy Windows, aplikáciu MS Office a prístupové licencie pre klientov k serverom 

na základe zmluvy Microsoft Enterprise Agreement podľa prihlášky Microsoft Enterprise 

Enrollment  

- nákup nových licencií a služieb Microsoft v predpokladanom rozsahu podľa bodu 2 

(špecifikácia predpokladaných budúcich potrieb licencií) pre počítačové operačné systémy 

Windows, aplikáciu MS Office a prístupové licencie pre klientov k serverom na základe 

zmluvy Microsoft Enterprise Agreement podľa prihlášky Microsoft Enterprise Enrollment. 

(...) 

3. Špecifikácia služieb, ktoré sa úspešný uchádzač zaväzuje zabezpečiť bezodplatne:  

 Popis  

Vzdelávací portál a 

elektronické 

vzdelávacie kurzy  

Dodávateľ v rámci tejto služby zabezpečí prístup k elektronickým 

vzdelávacím kurzom poskytovaných v rámci Software Assurance a  

k inštalačným médiám elektronických vzdelávacích kurzov Microsoft pre 

organizácie (rezorty) uvedené v súťažných podkladoch v prílohe  

č. 3 návrhu centrálnej rámcovej dohody.  

 
Licenčná podpora  

Dodávateľ bude poskytovať v rámci tejto služby poradenstvo a 

informácie o licenčných zmenách rozsahu 5 kalendárnych dní  

v mesiaci.  

Administratívna 

podpora  

Dodávateľ bude poskytovať v rámci tejto služby bezplatne: podporu pri 

inventarizácii a evidencii licencií pre každú organizáciu (rezort) uvedenú 

v súťažných podkladoch v prílohe č. 3 návrhu centrálnej rámcovej 

dohody, zvlášť a súhrnne pre objednávateľa. Prehlaď čerpania benefitov 
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vyplývajúcich zo software assurance k licenciám, administráciu pri 

zadávaní požiadaviek, zabezpečenie potrebnej administrácie so 

spoločnosťou Microsoft vrátane administrácie a podpory pre organizácie 

na VLSC stránkach Microsoft, zabezpečenie registrácie objednávok do 

systémov v spoločnosti Microsoft, konzultácie pri implementácii 

produktov Microsoft, administráciu training voucherov na školenia.  

 
Transfer licencií  

  

Dodávateľ v rámci tejto služby zabezpečí administráciu presunu licencií 

v rámci organizácií podľa pokynov objednávateľa s cieľom zabezpečiť 

absolútnu využiteľnosť softvérových licencií a zamedziť prelicencovaniu 

alebo na druhej strane podlicencovaniu organizácie.  

“. 

 

35. V prílohe č. 6 „Návrh centrálnej rámcovej dohody“, článok 4. „Podmienky vystavovania 

objednávok“ súťažných podkladov, je okrem iného uvedené, cit.: „4.6. Poskytovateľ je 

povinný: (...) b) poskytnúť objednávateľovi technickú pomoc a konzultačne služby 

súvisiace s predmetom dohody v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod do 17:00 hod. a 

poskytnúť telefonickú licenčnú podporu počas pracovných dni objednávateľa v čase  

od 9:00 hod do 17:00 hod na telefónnom čísle <vyplní uchádzač>, (...)“. 

 

36. Úrad má za to, že vymedzenie predmetu zákazky je plne v kompetencii verejného 

obstarávateľa, a teda za opis, resp. definovanie predmetu zákazky je plne zodpovedný verejný 

obstarávateľ. Verejný obstarávateľ je pri definovaní a špecifikovaní predmetu zákazky povinný 

vymedziť predmet zákazky jednoznačne, úplne a nestranne na základe podrobného opisu, 

vrátane technických požiadaviek a špecifikácií. 

 

37. V zmysle uvedeného musí verejný obstarávateľ opísať predmet zákazky takým spôsobom, aby 

vytvoril predpoklady na účasť vo verejnom obstarávaní dostatočnému počtu hospodárskych 

subjektov, a to realizovaním verejného obstarávania dostatočne transparentným spôsobom, bez 

vytvárania zbytočných nejasností a pochybnosti pre hospodárske subjekty, ktoré by mohli 

byť konaním verejného obstarávateľa odradené od predloženia ponuky do verejného 

obstarávania. 

 

38. Úrad uvádza, že kontrolovaný v časti súťažných podkladoch opisujúcich predmet zákazky 

zahrnul aj služby, ktoré má úspešný uchádzač v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečiť 

bezodplatne. Úrad vo vzťahu k uvedenému poukazuje na definíciu zákazky podľa § 3 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je zákazka na účely tohto zákona odplatná 

zmluva uzatvorená medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom (prípadne viacerými 

na jednej strane) a úspešným uchádzačom (prípadne viacerými úspešnými uchádzačmi), ktorej 

predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb.  

Na základe uvedeného má úrad za to, že aj keď si kontrolovaný v súťažných podkladoch určí, 

že určité plnenie (služby) majú byť poskytnuté kontrolovanému bezodplatne, záujemcovia, 

resp. uchádzači pri vypracovaní svojej ponuky budú musieť zohľadniť všetky náklady na 

plnenie predmetu zákazky, teda aj služieb ktoré kontrolovaný požaduje od úspešného 

uchádzača bezodplatne.  

 

39. Úrad ďalej uvádza, že z dokumentácie predloženej kontrolovaným vyplýva, že  kontrolovaný 

definoval predmet zákazky nielen v prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky“, ale okrem iného aj 

v prílohe č. 6 „Návrh centrálnej rámcovej dohody“, v ktorej v článku 4, bod 4. 6 písm. b) 

uviedol, že poskytovateľ (uchádzač, ktorého ponuka bude kontrolovaným prijatá) je povinný 

poskytnúť kontrolovanému technickú pomoc a konzultačné služby súvisiace 

s predmetom dohody v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod do 17,00 hod.  
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40. Úrad v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že na základe skutočností namietaných 

navrhovateľmi v konaniach o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok 

navrhovateľa (č. k. 12454-6000/2018 a č. k. 12728-6000/2018) za účelom náležitého posúdenia 

opisu predmetu zákazky verejnej súťaže, požiadal odborníka v oblasti informatiky doc. Ing. 

Valentína Vranića, PhD. o vypracovanie odborného stanoviska. Odborné stanovisko bolo 

úradu doručené dňa 31. 1. 2019.  

  

41. V predmetnom odbornom stanovisku na otázky úradu, cit.: „Je špecifikácia služby „Vzdelávací 

portál a elektronické vzdelávacie kurzy“ v rozsahu špecifikovanom v opise predmetu zákazky 

dostatočne definovaná pre predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky?“ a otázku úradu, 

cit.: „Sú pre potreby vypracovania porovnateľnej a kvalifikovanej cenovej ponuky a pre 

potreby plnenia predmetu zákazky potrebné presné informácie, aké elektronické vzdelávacie 

kurzy ma úspešný uchádzač pri plnení predmetu zákazky poskytnúť a či má k vzdelávacím 

kurzom poskytnúť prístup alebo médium, resp. oboje a tiež informácia, či prístup, resp. 

médium k vzdelávaciemu kurzu bude úspešným uchádzačom poskytovaný pre každého 

používateľa alebo pre každý oprávnený subjekt zapojení do centrálnej rámcovej zmluvy?“ 

Odborník v odbornom stanovisku uviedol, cit.: „Elektronické vzdelávacie kurzy sú súčasťou 

výhod krytia Software Assurance. Poskytuje ich spoločnosť Microsoft, pričom ich 

autorizovaný predajca len sprístupní. Z dostupných zdrojov nie je jasné, či spoločnosť 

Microsoft tieto kurzy poskytuje na fyzických médiách alebo cez internet. Z presného 

znenia príslušnej klauzuly uvedenej v opise predmetu zákazky:  

Dodávateľ v rámci tejto služby zabezpečí prístup k elektronickým vzdelávacím kurzom 

poskytovaných v rámci Software Assurance a k inštalačným médiám elektronických 

vzdelávacích kurzov Microsoft pre organizácie (rezorty) uvedené v súťažných podkladoch  

v prílohe č. 3 návrhu centrálnej rámcovej dohody nevyplýva, že prístup k inštalačným 

médiám musí byť fyzický, a ani že majú byť dodané v určitom počte. V každom prípade, 

kontrolovaný túto klauzulu mohol sformulovať jasnejšie.“. 

 

42. Na ďalšiu otázku úradu, cit.: „Vzhľadom na služby a produkty tvoriace predmet zákazky, opis 

predmetu zákazky a rozsah predmetu zákazky je potrebné pre vypracovanie kvalifikovanej 

a porovnateľnej cenovej ponuky definovať v súťažných podkladoch druh technickej pomoci, 

resp. podpory, rozsah technickej podpory, lokalitu, v ktorej má byť technická pomoc, resp. 

podpora poskytovaná a kým má byť daná služba poskytovaná?“ odborník  

vo vypracovanom odbornom stanovisku uvádza, cit.: „Klauzula:  

poskytnúť objednávateľovi technickú pomoc a konzultačné služby súvisiace s predmetom 

dohody v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod do 17:00 hod. a poskytnúť telefonickú 

licenčnú podporu počas pracovných dni objednávateľa v čase od 9:00 hod do 17:00 hod na 

telefónnom čísle <vyplní uchádzač>, 

uvedená v čl. 4.6, bod (b) Centrálnej rámcovej dohody o dodávke produktov a služieb 

Microsoft č. 2018/103, ktorej návrh tvorí prílohu č. 6 súťažných podkladov, nešpecifikuje 

dostatočne požadovanú technickú pomoc a konzultačné služby, ako ani to, či tieto služby 

majú byť poskytnuté na mieste alebo prostredníctvom prostriedkov elektronickej 

komunikácie. Nie je uvedený ani súvis týchto služieb s výhodami krytia Software Assurance, 

ako sa bráni kontrolovaný vo svojom vyjadrení.“.  

 

43. Z odborného stanoviska je zrejmé, že opis, resp. definícia predmetu zákazky uvedená 

v súťažných podkladoch nie je jednoznačná vo vzťahu službe, ktorá má byť predmetom 

plnenia a to zabezpečenie prístupu k elektronickým vzdelávacím kurzom poskytovaných 

v rámci Software Assurance a k inštalačným médiám vzdelávacích kurzov Microsoft, nakoľko 

nie je z opisu jednoznačný presný počet prístupov, ktoré majú byť predmetom plnenia a 
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tiež akým spôsobom má byť takýto prístup zabezpečený pre kontrolovaného. Zároveň 

z odborného stanoviska vyplýva, že technická pomoc a konzultačné služby, ktoré je 

úspešný uchádzač povinný poskytnúť kontrolovanému v zmysle návrhu centrálnej 

rámcovej dohody, nie je v súťažných podkladoch dostatočne špecifikovaná. 

 

44. Úrad poukazuje na to, že verejný obstarávateľ má v súťažných podkladoch konkretizovať 

všetky svoje požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky, spôsobu tvorby a úpravy ceny, 

obchodných podmienok a ostatných podmienok, a teda majú obsahovať všetky okolnosti, ktoré 

budú dôležité na plnenie zmluvy, ako aj na vypracovanie ponuky. Spracovaniu súťažných 

podkladov by mal verejný obstarávateľ venovať náležitú pozornosť, pretože kvalitné a úplné 

spracované súťažné podklady sú jednou zo základných podmienok na to, aby uchádzačmi 

predložené ponuky boli v súlade s jeho očakávaniami. Za správnosť a úplnosť súťažných 

podkladov zodpovedá verejný obstarávateľ, ktorý disponuje, resp. by mal disponovať, 

dostatkom informácií ohľadne predmetu zákazky a poznať svojej potreby. Súťažné podklady 

majú zároveň obsahovať dostatok informácií o predmete zákazky na to, aby záujemcovia mohli 

vypracovať svoje ponuky v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, vedeli stanoviť 

ponukovú cenu, a vôbec sa rozhodnúť, či predložiť ponuku v predmetnom verejnom 

obstarávaní alebo nie. Predmet zákazky musí byť pritom opísaný tak, aby boli zrejmé 

požiadavky nielen na jeho obsah, ale aj rozsah, ktoré v spojení s informáciami 

o obchodných podmienkach dodania predmetu zákazky poskytujú uchádzačom 

dostatočné podklady k príprave serióznej ponuky zohľadňujúcej všetky náklady  

na primeraný zisk, čo je predpokladom riadneho plnenia predmetu zákazky 

v požadovanej kvalite. Úrad ďalej uvádza, že neúplný, resp. nedostatočne opísaný 

predmet zákazky by vo fáze vypracovania ponúk mohol viesť k oceneniu položiek, 

jednotlivými uchádzačmi, ktoré by neboli totožné, čo by sa odzrkadlilo aj v celkovej 

ponukovej cene uchádzačov a znamenalo by nemožnosť vyhodnotenia ponúk, nakoľko 

tieto by neboli vzájomne porovnateľné. Úrad taktiež uvádza, že dôsledkom poskytnutia 

súťažných podkladov záujemcom, ktoré sú v rozpore s § 42 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní a princípmi verejného obstarávaní, môže byť skutočnosť, že títo nebudú schopní 

vypracovať a predložiť objektívne porovnateľné cenové ponuky. 

 

45. V súvislosti s tvrdeniami kontrolovaného uvedenými vo svojom vyjadrení (bod 21 tohto 

rozhodnutia), cit.: „Bezodplatnosť predmetných služieb (technická pomoc a konzultačné 

služby, prístup k elektronickým vzdelávacím kurzom a k inštalačným médiám elektronických 

vzdelávacích kurzov Microsoft) vyplýva už z obchodných podmienok Microsoft, ktoré tieto 

služby poskytujú v rámci obstarávaného balíka bezodplatne akémukoľvek autorizovanému 

predajcovi spoločnosti Microsoft, ktorý nákup pre kontrolovaného bude sprostredkovať. Ide o 

bezodplatný balík služieb poskytovaný spoločnosťou Microsoft.“ úrad uvádza, že uvedené vo 

vzťahu k zákonnej požiadavke, aby v súťažných podkladoch verejný obstarávateľ uviedol 

všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky neobstojí, 

nakoľko ako je ďalej uvedené v časti súťažných podkladoch upravujúcich opis predmetu 

zákazky (bod 34 tohto rozhodnutia) uvedené služby má zabezpečiť úspešný uchádzač, a to na 

jeho zodpovednosť. Úrad ďalej uvádza, že nespochybňuje tvrdenia kontrolovaného o tom, že 

spoločnosť Microsoft poskytuje uvedené služby akémukoľvek autorizovanému predajcovi 

produktov a služieb Microsoft avšak, zmluvný vzťah medzi autorizovaným predajcom 

a spoločnosťou Microsoft nie je predmetom verejnej súťaže. Úrad má za to, že aj záujemca, 

ktorý je autorizovaný predajca produktov a služieb spoločnosti Microsoft musí mať vedomosť 

o rozsahu, forme a spôsobe poskytovania služieb, ktoré v uvedenom prípade vyžaduje 

kontrolovaný zabezpečiť od úspešného uchádzača. V súvislosti s vyššie uvedeným úrad 

opätovne poukazuje na odborné stanovisko (bod 41 tohto rozhodnutia), v ktorom je okrem 
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iného uvedené, že kontrolovaný mohol požiadavku na poskytnutie zabezpečenia prístupu 

k elektronickým vzdelávacím kurzom formulovať jasnejšie.  

  

46. Úrad ďalej vo vzťahu k tvrdeniu kontrolovaného uvedenom vo svojom vyjadrení, že 

v odbornom stanovisku sa požiadavka na poskytovanie technickej pomoci a konzultačných 

služieb spresňuje na telefonickú komunikáciu uvádza, že s uvedeným tvrdením kontrolovaného 

nesúhlasí. V odbornom stanovisku (bod 42 tohto rozhodnutia) sa odborník jednoznačne 

vyjadruje vo vzťahu požiadavke uvedenej v čl. 4. 6 písm. b) návrhu rámcovej dohody t. j. 

o požiadavke poskytnúť kontrolovanému technickú pomoc a konzultačné služby súvisiace 

s predmetom dohody v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod do 17,00 hod ako 

o nedostatočne špecifikovanej požiadavke kontrolovaného. V čl. 4.6 písm. b) návrhu 

centrálnej rámcovej dohody je síce upravená forma poskytovania, a to telefonicky počas 

pracovných dní v čase od 9,00 do 17,00, avšak zo znenia predmetnej požiadavky je možné sa 

domnievať, že uvedená telefonická forma sa vzťahuje len pre licenčnú podporu a nie na 

konzultačné služby a technickú pomoc.    

 

47. Úrad má s ohľadom na uvedené za to, že kontrolovaný v súťažných podkladoch neurčil 

dostatočne a presne rozsah technickej pomoci a konzultačných služieb a ani to, či tieto služby 

majú byť poskytnuté na mieste alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie. Rovnako 

kontrolovaný nejednoznačne uviedol akým spôsobom má úspešný uchádzač zabezpečiť prístup 

k elektronickým vzdelávacím kurzom a k inštalačným médiám elektronických vzdelávacích 

kurzov. Uvedené požiadavky ponechal kontrolovaný na svojvôli uchádzačov tak, aby 

rozsah a spôsob plnenia predmetných služieb premietli do svojej ponuky, čoho 

dôsledkom môže byť neporovnateľnosť jednotlivých ponúk predložených vo verejnej 

súťaži uchádzačmi.  

 

48. Úrad má za to, že v predmetnej verejnej súťaži kontrolovaný neopísal predmet zákazky tak, 

aby bolo zabezpečené predloženie porovnateľných ponúk z hľadiska celkovej ceny za ten istý 

predmet zákazky. Každý záujemca tak vzhľadom na rozsah dostupných informácií môže len 

odhadnúť, aký rozsah technickej pomoci a konzultačných služieb a akým spôsobom je 

potrebné tieto služby poskytnúť a tiež v akom rozsahu (počte) majú byť zabezpečené prístupy 

k elektronickým vzdelávacím kurzom a k inštalačným médiám elektronických vzdelávacích 

kurzov Microsoft pre plnenie predmetu zákazky. V prípade, ak by uchádzači vypracovali svoje 

ponuky len na základe takéhoto odhadu nemožno v žiadnom prípade hovoriť o ich 

porovnateľnosti, nakoľko pravdepodobnosť rovnakého návrhu, aj vzhľadom na rozsah 

predmetu zákazky je skutočne minimálna. 

 

49. Na základe uvedeného úrad konštatuje, že kontrolovaný neopísal predmet zákazky 

v súťažných podkladoch dostatočne jednoznačne a úplne, čím postupoval v rozpore  

s § 42 ods. 1 v spojení s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, najmä s princípom 

nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princípom rovnakého zaobchádzania 

a tiež s princípom transparentnosti z dôvodu, že na základe kontrolovaným definovaného 

opisu predmetu zákazky nebude možné predložiť porovnateľné ponuky, nakoľko záujemcom 

v súťažných podkladoch nie je jednoznačne a presne zrejmý rozsah a podmienky plnenia 

služieb spojených so zabezpečením prístupu k elektronických vzdelávacím kurzom 

poskytovaným v rámci Software Assurance a k inštalačným médiám elektronických 

vzdelávacích kurzov Microsoft a služieb spojených s technickou podporou a konzultačných 

služieb.  

 

50. Úrad vychádzajúc z uvedeného konštatuje, že identifikované porušenie zákona o verejnom 

obstarávaní mohlo mať vplyv na výsledok verejnej súťaže, a to v prípade, kedy by došlo 
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k predloženiu ponúk uchádzačmi na základe takto nedostatočne, nejednoznačne a neúplne 

opísaného predmetu zákazky v súťažných podkladoch a takto predložené ponuky uchádzačov 

by vzhľadom na vyššie uvedené neboli navzájom porovnateľné. 

 

51. Úrad uvádza, že nakoľko proces zadávania predmetnej verejnej súťaže je vo fáze pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, je v kompetencií a záujme kontrolovaného, aby 

vyššie uvedené nedostatky opisu predmetu zákazky a súťažných podkladov upravil, resp. 

doplnil tak, aby záujemcovia a potencionálni uchádzači mali pri vypracovaní súťažných 

podkladov všetky informácie nevyhnutné pre vypracovanie kvalitných a vzájomne 

porovnateľných ponúk. Úrad uvádza, že dôsledne vypracované súťažné podklady, zahrňujúce 

nielen úplne, jednoznačne a nestranne opísaný predmet zákazky, ale aj súťažné podklady 

a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky sú základom toho, že ponuky uchádzačov budú 

reflektovať potreby kontrolovaného, ktoré chce obstarať.    

 

Zistená skutočnosť č. 3 

 

52. V časti II „Informácie o predmete zákazky“, bod 2 „Predmet zákazky“, bod 2. 3 súťažných 

podkladov je okrem iného uvedené, cit.: „Predmet zákazky, technické požiadavky:  

Predmetom zákazky je uzatvorenie centrálnej rámcovej dohody o dodávke produktov a služieb 

Microsoft s cieľom prinášať centralizované, moderné, cenovo prístupné licencovanie 

základného programového vybavenia zamestnanca v rámci štátnej a verejnej správy a to  

s ohľadom na zachovanie hodnoty doposiaľ investovaných prostriedkov. Ambíciou centrálnej 

rámcovej dohody je zmena licencovania produktov Microsoft podľa súčasných požiadaviek a 

dosiahnutie cenovo najvýhodnejších podmienok.  

Verejný obstarávateľ má so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited uzatvorenú 

zmluvu Microsoft Enterprise Agreement č. 99E60017, ktorá obsahuje ustanovenia  

o podmienkach programu Enterprise a zmluvu Microsoft Business Agreement č. UM002887, 

upravujúcu všeobecné podmienky a požiadavky, ktoré sa zahrnutím odkazov stávajú súčasťou 

každej zmluvy a prihlášky, na základe ktorej zákazník alebo jeho afilácia získa produkty alebo 

služby Microsoft. Najneskôr v deň podpisu centrálnej rámcovej dohody verejný 

obstarávateľ obnoví zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a Microsoft Business 

Agreement a podpíše novú prihlášku MSEE na obdobie 3 rokov s účinnosťou   

od 1. 1. 2018, ktorej predmetom je počet, rozsah jednotlivých licencií a čas, na ktorý sa 

licencia udeľuje a v rámci ktorej bude úspešný uchádzač uvedený ako autorizovaný predajca 

spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited.  

Cieľom uzatvorenia centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie podpory k licenciám 

Microsoft je zabezpečenie kontinuity nadobudnutých softvérových licencií Microsoft  

na dobu 36 mesiacov, pokrytie licenčných potrieb zapojených organizácií na základe ich 

požiadaviek, ako i celkové optimálne využívanie licencií.  

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 týchto súťažných podkladov – Opis 

predmetu zákazky.“.  

 

53. V časti II „Informácie o predmete zákazky“, bod 5 „Typ zmluvy a termín plnenia predmetu 

zákazky“, bod 5. 1 súťažných podkladov je okrem iného uvedené, cit.: „Verejný obstarávateľ 

uzavrie s úspešným uchádzačom Centrálnu rámcovú dohodu o dodávke produktov a služieb 

Microsoft v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 5 písm. g), § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v postavení centrálneho 

verejného obstarávateľa podľa § 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Centrálna rámcová dohoda (ďalej aj „CRD“) bude uzavretá na dobu určitú a končí uplynutím 

platnosti a účinnosti trojročnej prihlášky Microsoft Enterprise Enrollment t. j. 31. 12. 2020.“. 
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54. V prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov je okrem iného uvedené, cit.: 

„Predmetom obstarávania je:  

- obnova licenčnej podpory na aktualizáciu existujúcich licencií a služieb Microsoft a 

nákup nových licencií a služieb Microsoft v rozsahu podľa bodu 1 (špecifikácia potrieb licencií 

pre zapojené organizácie k dátumu predpokladaného uzatvorenia zmluvy) pre počítačové 

operačné systémy Windows, aplikáciu MS Office a prístupové licencie pre klientov k serverom 

na základe zmluvy Microsoft Enterprise Agreement podľa prihlášky Microsoft Enterprise 

Enrollment  

- nákup nových licencií a služieb Microsoft v predpokladanom rozsahu podľa bodu 2 

(špecifikácia predpokladaných budúcich potrieb licencií) pre počítačové operačné systémy 

Windows, aplikáciu MS Office a prístupové licencie pre klientov k serverom na základe 

zmluvy Microsoft Enterprise Agreement podľa prihlášky Microsoft Enterprise Enrollment. 

(...) 

Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ má od 1. 1. 2018 na základe 

predchádzajúcej prihlášky Microsoft Enterprise Enrollment číslo 8173727, ktorej účinnosť 

skončila 31. 12. 2017, k dispozícii predĺženú dobu účinnosti, súčasťou centrálnej rámcovej 

dohody bude aj dohoda na vzájomnom urovnaní práv a povinností, ktoré súvisia  

s užívaním licencií a služieb objednávateľom v čase od 1. 1. 2018 do dňa nadobudnutia 

účinnosti centrálnej rámcovej dohody. Rovnako bude v centrálnej rámcovej dohode 

vysporiadaný záväzok súvisiaci s pripojením prihlášky Enterprise Enrollment  

č. 77454639 Ministerstva obrany SR, Akvizičnej agentúry, ktorej účinnosť skončila  

1. 12. 2017.“.  

 

55. V prílohe č. 6 „Návrh centrálnej rámcovej dohody“ je v článku 1 „Úvodné ustanovenia“ 

súťažných podkladov okrem iného uvedené, cit.: „1. 2. Objednávateľ konajúci v postavení 

centrálneho verejného obstarávateľa podľa § 15 zákona o VO na základe tejto rámcovej 

dohody centrálne obstaral pre verejných obstarávateľov - organizácie štátnej a verejnej správy 

a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej aj ako „oprávnený subjekt“), 

vymenované v prílohe č. 3 tejto dohody produkty a služby Microsoft.“ 

(...) 

1. 6.  Objednávateľ vyhlasuje, že najneskôr v deň uzatvorenia tejto rámcovej dohody:  

(i) obnoví so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited nasledovné zmluvy:  

- Microsoft Enterprise Agreement č. 99E60017 (ďalej len „MSEA“), ktorá obsahuje 

ustanovenia o podmienkach programu Enterprise,  

- Microsoft Business and Services Agreement č. UM002887 (ďalej len „MBSA“), ktorá 

predstavuje rámcovú zmluvu, upravujúcu všeobecné podmienky a požiadavky, ktoré sa 

zahrnutím odkazov stávajú súčasťou každej zmluvy a prihlášky, na základe ktorej zákazník 

alebo jeho afilácia získa produkty alebo služby Microsoft,  

(ii) podpíše prihlášku Microsoft Enterprise (ďalej len „MSEE“), pričom deň účinnosti 

prihlášky bude deň po uplynutí účinnosti predchádzajúcej prihlášky Enterprise č. 8173727, t. j. 

1. 1. 2018 (všetky uvedené dokumenty ďalej aj ako „Zmluvy s Microsoft Ireland Operations 

Limited“), ktoré ho oprávňujú nadobudnúť licencie na produkty a služby spoločnosti Microsoft 

Ireland Operations Limited od poskytovateľa podľa tejto rámcovej dohody. 

(...) 

1. 8. Touto rámcovou dohodou sa stanovujú práva a povinnosti objednávateľa a poskytovateľa 

ako autorizovaného predajcu licencií Microsoft, ktorého zúčastnená afilácia poverila 

poskytovaním podpory súvisiacej so zmluvou Enterprise. Poskytovateľ je povinný 

zabezpečiť dodanie licencií a služieb v súlade s touto rámcovou dohodou, ako aj 

podmienkami stanovenými v prihláške MSEE.“. 
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56. V prílohe č. 6 „Návrh centrálnej rámcovej dohody“ je v článku 2 „Predmet a cieľ rámcovej 

dohody“ súťažných podkladov je okrem iného uvedené, cit.: „2. 1. Predmetom rámcovej 

dohody je záväzok poskytovateľa riadne a včas dodať objednávateľovi multilicencie (tzv. 

afilačné licencie) Microsoft v programe Enterprise Agreement (EA) a zabezpečiť poskytovanie 

služieb Microsoft a ďalšie výhody týkajúce sa licenčných produktov Microsoft, v rozsahu:  

(i) obnova licenčnej podpory na aktualizáciu existujúcich licencií a služieb Microsoft a 

nákup nových licencií a služieb Microsoft v rozsahu podľa bodu 1 prílohy č. 1 tejto rámcovej 

dohody, pre počítačové operačné systémy Windows, aplikáciu MS Office a prístupové licencie 

pre klientov k serverom na základe zmluvy Microsoft Enterprise Agreement podľa prihlášky 

MSEE,  

(ii) nákup nových licencií a služieb Microsoft v predpokladanom rozsahu podľa bodu 2 

prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody, pre počítačové operačné systémy Windows, aplikáciu MS 

Office a prístupové licencie pre klientov k serverom na základe zmluvy Microsoft Enterprise 

Agreement podľa prihlášky MSEE, pričom podrobná charakteristika licencií s uvedením ich 

označení a s definíciami množstiev a príslušenstva je špecifikovaná v Prílohe č.1 tejto 

rámcovej dohody (opis predmetu zákazky), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej 

dohody. 

(...) 

2.4. Keďže objednávateľ má od 1. 1. 2018 na základe predchádzajúcej prihlášky Enterprise 

číslo 8173727, ktorej účinnosť skončila 31. 12. 2017, k dispozícii predĺženú dobu účinnosti, 

predmetom tejto rámcovej dohody je aj urovnanie vzájomných práv, povinností a 

záväzkov, ktoré vznikli z titulu užívania licencií a služieb Microsoft v období od 1. 1. 2018 

až do dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody. 

 

57. V prílohe č. 6 „Návrh centrálnej rámcovej dohody“ je v článku 5 „Rozsah a podmienky 

užívania licencií a dohoda o urovnaní“ súťažných podkladov je okrem iného uvedené, cit.:  

5. 1. Množstevný rozsah licencií je dohodnutý v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto rámcovej 

dohody a bude bližšie špecifikovaný v každej objednávke. Časový rozsah licencií je v súlade  

s prihláškou MSEE dohodnutý na dobu 3 rokov odo dňa účinnosti prihlášky MSEE, t. j.  

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Bližšie podmienky užívania licencií a služieb Microsoft sú 

uvedené v Zmluvách uzatvorených medzi spol. Microsoft Ireland Operations Limited a 

objednávateľom. 

(...) 

5.3 Vzhľadom na skutočnosť, že objednávateľ má od 1. 1. 2018 na základe predchádzajúcej 

prihlášky Enterprise číslo 8173727, ktorej účinnosť skončila 31. 12. 2017, k dispozícii 

predĺženú dobu účinnosti, sa účastníci tejto rámcovej dohody dohodli na vzájomnom 

urovnaní práv a povinností, ktoré súvisia s užívaním licencií a služieb objednávateľom v 

čase od 1. 1. 2018 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody. Vzhľadom na 

uvedené zmluvné strany uznávajú, že objednávateľ nadobudol právo licenčnej podpory 

pre existujúce licencie a služby 1. 1. 2018 a za poskytnuté práva a služby sa zaväzuje na 

základe tejto rámcovej dohody uhradiť prostredníctvom poskytovateľa ako 

autorizovaného predajcu spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited čiastku 

zodpovedajúcu alikvotnej výške splátky vypočítanej podľa prílohy 2 za obdobie  

od 1. 1. 2018 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody. Platobné podmienky podľa 

článku 7 tejto rámcovej dohody sa v tomto prípade použijú primerane. Úhradou príslušnej 

faktúry sa považuje záväzok objednávateľa za vysporiadaný. 

5. 4. Predmetom vyrovnania podľa predchádzajúceho bodu 5.3 bude aj Prihláška 

Enterprise číslo 77454639 Ministerstva obrany SR, Akvizičnej agentúry (ďalej ako „MO 

SR“), ktorej účinnosť skončila 30. 11. 2017, a to za obdobie od 1. 12.2017 do dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto dohody.  
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5. 5. Vzhľadom na dohodu o urovnaní, licencie a k nim prislúchajúci Software Assurance 

dodané na základe tejto rámcovej dohody v súlade s prihláškou Microsoft Enterprise, sú 

platné od 1. 1. 2018; zmluvné strany si podpisom tejto rámcovej dohody navzájom 

uznávajú všetky právne úkony, činnosti a plnenia ktoré vykonali od 1. 1. 2018 do doby 

účinnosti tejto centrálnej rámcovej dohody, pokiaľ boli tieto vykonané v súlade  

s ustanoveniami tejto centrálnej rámcovej dohody a zmluvami so spoločnosťou Microsoft 

Ireland Operations Limited. Do finančných plnení uvedených v tejto rámcovej dohode je 

zahrnutá aj odmena za úkony, činnosti a plnenia uvedené v bode 5. 3. a v predchádzajúcej vete 

tohto bodu.“.  

 

58. V prílohe č. 6 „Návrh centrálnej rámcovej dohody“ je v článku 7 „Platobné podmienky“ 

súťažných podkladov okrem iného uvedené, cit.: „7. 2. Úhrada predmetu tejto dohody sa bude 

realizovať v súlade s podmienkami uvedenými v prihláške MSEE v závislosti od dátumu 

nadobudnutia účinnosti tejto dohody. V prípade, ak táto dohoda nadobudne účinnosť  

v priebehu roka 2018, súčasťou prvej objednávky a na jej základe uskutočnenej prvej platby 

bude finančné vyrovnanie v zmysle článku 5 bod 5. 3 a 5. 4 tejto dohody. V prípade, ak táto 

dohoda nadobudne účinnosť v priebehu roka 2019, súčasťou prvej objednávky a na jej základe 

uskutočnenej prvej platby bude finančné vyrovnanie v zmysle článku 5 bod 5. 3. a 5. 4. tejto 

dohody, a to osobitne za rok 2018 a osobitne za rok 2019.“. 

 

59. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že predmetom verejnej súťaže je okrem iného aj 

dohoda na vzájomnom urovnaní práv a povinností, ktoré súvisia s užívaním licencií 

a služieb verejným obstarávateľom v čase od 1. 1. 2018, resp. 1. 12. 2017 (prihláška  

Enterprise č. 77454639 Ministerstva obrany Slovenskej republiky) do dňa nadobudnutia 

účinnosti centrálnej rámcovej dohody. Predmetnou dohodou o urovnaní v zmysle návrhu 

centrálnej rámcovej dohody zmluvné strany (kontrolovaný a úspešný uchádzač) uznávajú, že 

objednávateľ (kontrolovaný) nadobudol právo licenčnej podpory pre existujúce licencie 

a služby dňa 1. 1. 2018 (1. 12. 2017) a za poskytnuté práva a služby sa zaväzuje na 

základe centrálnej rámcovej zmluvy uhradiť prostredníctvom úspešného uchádzača 

spoločnosti Microsoft časť splátky za plnenie predmetu zákazky od 1. 1. 2018 (1. 12. 

2017) do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

60. Z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že účelom verejného obstarávania je 

nákup, kúpa tovaru, služieb alebo stavebných prác, nie prenesenie povinnosti splniť záväzok 

(uhradiť záväzok) za verejného obstarávateľa, obstarávateľa úspešným uchádzačom akokoľvek 

vyjadrený v zmluvných podmienkach (resp. v súťažných podkladoch). Neexistuje žiaden 

objektívny dôvod, prečo by mal úspešný uchádzač plniť záväzky verejného 

obstarávateľa, obstarávateľa, ktoré mu vznikli z iného zmluvného vzťahu, nakoľko 

verejné obstarávanie takému účelu neslúži. 

 

61. Úrad ďalej poukazuje na výkladové stanovisku úradu č. 3/2016 k právomoci úradu 

preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť 

výsledkom verejného obstarávania. V zmysle uvedeného výkladového stanoviska spadá  

do právomoci úradu skúmanie súladu zmluvných podmienok so zákonom o verejnom 

obstarávaní, najmä s jeho princípmi, a to z pohľadu, či verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba 

podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nastavili zmluvné podmienky pre všetkých 

záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, nediskriminácie a princípom rovnakého 

zaobchádzania. 

 

62. V súvislosti s opisom predmetu zákazky a ustanoveniami návrhu centrálnej rámcovej dohody 

je zrejmé, že účelom kontrolovaného v predmetnej verejnej súťaži je nielen obstarávanie 
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služieb a nákup produktov spoločnosti Microsoft, ale aj vysporiadanie záväzkov 

kontrolovaného voči spoločnosti Microsoft, ktoré vznikli v čase od 1. 1. 2018  

(resp. 1. 12. 2017 Ministerstvu obrany Slovenskej republiky) do nadobudnutia účinnosti 

centrálnej rámcovej dohody uzatvorenej úspešným uchádzačom na základe výsledkov 

tejto verejnej súťaže. Z uvedeného vyplýva, že predmetom plnenia je tak aj úhrada za už 

existujúci záväzok, ktorý vznikol v minulosti (od 1. 11. 2017) a stále trvá až do ukončenia 

tejto verejnej súťaže a podpísania centrálnej rámcovej dohody s úspešným uchádzačom.     
 

63. V súvislosti s tvrdeniami kontrolovaného vo svojom vyjadrení, cit: „Predmetom zákazky vo 

verejnom obstarávaní môžu byť práva a povinnosti, ktorých predmet bude vyjadrený v 

odplatnej zmluve. V tomto prípade súčasťou predmetu zákazky je vykonanie úhrady za 

poskytnuté služby spoločnosťou Microsoft. V tejto súvislosti je potrebné zobrať do úvahy 

predmet zákazky ako celku, kde služby a produkty Microsoft nie sú de facto poskytované 

úspešným uchádzačom, ale spoločnosťou Microsoft prostredníctvom úspešného uchádzača. 

Úspešný uchádzač nenadobúda práva spoločnosti Microsoft k predmetným produktom 

(licenciám) a teda ich nemôže ani postúpiť/poskytnúť kontrolovanému.“ a tvrdením 

kontrolovaného, že cit.: „Práva a povinnosti zmluvných strán sa posudzujú podľa obsahu 

zmluvy. Z obsahu práv a povinností upravených v návrhu rámcovej dohody, ktorá je súčasťou 

súťažných podkladov, je zrejmé, že sa autorizovaný predajca spoločnosti Microsoft zaväzuje 

realizovať platbu za poskytnuté služby spoločnosťou Microsoft v prospech spoločnosti 

Microsoft, čo nepredstavuje prenesenie povinnosti splniť záväzok za kontrolovaného na 

úspešného uchádzača. Takýmto úkonom úspešného uchádzača nedochádza k prevzatiu záväzku 

kontrolovaného a nevyplývajú mu z toho ani iné povinnosti vyplývajúce z už uzatvorenej 

rámcovej dohody. Nedochádza teda k akejkoľvek diskriminácii alebo jeho znevýhodneniu tým, 

že bolo toto plnenie zahrnuté do predmetu zákazky.“ úrad poukazuje na skutočnosť, že 

centrálna rámcová dohoda sa bude uzatvárať s úspešným uchádzačom, pričom ako vyplýva 

z ustanovení návrhu centrálnej rámcovej dohody poskytovateľ (úspešný uchádzač) sa zaväzuje 

riadne a včas dodať objednávateľovi multilicencie spoločnosti Microsoft a zabezpečiť 

poskytovanie služieb spoločnosti Microsoft a ďalšie výhody týkajúce sa licenčných produktov 

spoločnosti Microsoft, pričom definície, množstvá a príslušenstvo k dodaným licenciám je 

definovaný v prílohe č. 1 návrhu centrálnej rámcovej dohody. Úrad má na základe uvedeného 

za to, že tvrdenie kontrolovaného o tom, že produkty a služby spoločnosti Microsoft nebudú de 

facto poskytované úspešným uchádzačov sú irelevantné, nakoľko ako je zrejmé z ustanovení 

návrhu centrálnej rámcovej dohody, že dodaním a poskytnutím služieb v zmysle ustanovení 

centrálnej rámcovej dohody sa zaväzuje úspešný uchádzač a nie spoločnosť Microsoft.      

 

64. Úrad uvádza, že nespochybňuje právny vzťah medzi kontrolovaným a spoločnosťou Microsoft 

Ireland Operations Limited, na základe ktorého je oprávnený využívať produkty spoločnosti 

Microsoft, pričom ako je ďalej zrejmé z postupu kontrolovaného pre zabezpečenie potrieb 

spojených s užívaným predmetných produktov a služieb spoločnosti Microsoft je povinný 

obstarať si poskytovateľa, ktorý mu predmetné produkty dodá a poskytne k ním aj služby 

v zmysle  podmienok spoločnosti Microsoft. V súvislosti s uvedeným však úrad poukazuje na 

skutočnosť, že v predmete verejnej súťaže kontrolovaný spojil obstaranie poskytovateľa, ktorý 

má zabezpečiť dodanie produktov a služieb spoločnosti Microsoft, teda obstaráva služby do 

budúcnosti a zároveň kontrolovaný obstaráva poskytovateľa, ktorý sa zaväzuje 

poskytnúť kontrolovanému služby spojené s úhradou platby za už poskytnuté plnenie 

spoločnosti Microsoft.  

 

65. Úrad má za to, že zákon o verejnom obstarávaní upravuje proces verejného obstarávania 

smerujúci k uzatvoreniu zmlúv, ktoré sa majú plniť až následne v budúcnosti, a to až po 

uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom. Uvedené podľa názoru úradu je možné vyvodiť 
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z jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a taktiež aj zo samotného účelu 

a zmyslu zákona o verejnom obstarávaní. Podľa názoru úradu to znamená, že zákon 

o verejnom obstarávaní teda v konečnom dôsledku nepripúšťa postup, v zmysle ktorého 

je kontrolovanému najprv poskytnuté plnenie (t. j. služby), resp. je plnenie stále 

poskytované ako to je v tomto konkrétnom prípade a za poskytnuté plnenie treťou 

stranou uhradí, resp. splní si záväzok voči tejto tretej osobe prostredníctvom budúceho 

poskytovateľa tých istých služieb. Úrad považuje takéto konanie kontrolovaného za rozporné 

so základnými princípmi verejného obstarávania. 

 

66. Úrad v súvislosti  s tvrdením kontrolovaného vo svojom vyjadrení, cit.: „Máme za to, že všetky 

princípy boli dodržané, ide o úhradu za poskytnuté služby osobe, ktorá služby poskytla 

(Microsoft), prostredníctvom tretej osoby. V tomto prípade ide o poskytnutie kvázi platobnej 

služby za plnenie poskytnuté spoločnosťou Microsoft, ktorá nevie prijať úhradu za tieto služby 

priamo, lebo nemá na území Slovenskej republiky účtovnú entitu.“ úrad poukazuje na 

ustanovenie článku 5 bod 5.5. Návrhu centrálnej rámcovej dohody, v ktorom je okrem iného 

uvedené, cit.: „zmluvné strany si podpisom tejto rámcovej dohody navzájom uznávajú 

všetky právne úkony, činnosti a plnenia ktoré vykonali od 1. 1. 2018 do účinnosti tejto 

centrálnej rámcovej dohody (...)“  Z uvedených ustanovení návrhu centrálnej rámcovej 

dohody tak nie je možné odvodiť, že dohoda o urovnaní má charakter len „kvázi platobnej 

služby“.  Úrad uvádza, že na potenciálnych uchádzačov môže pôsobiť odradzujúco už 

samotná skutočnosť, že úspešný uchádzač má uznať všetky právne úkony, činnosti a 

plnenia, ktoré vznikli z iného zmluvného vzťahu, na základe ktorého je poskytované 

plnenie kontrolovanému od 1. 1. 2018, resp. 1. 12. 2017 až do podpísania centrálnej 

rámcovej dohody na základe výsledkov verejnej súťaže. Rovnako tak úrad považuje 

ustanovenia návrhu centrálnej rámcovej dohody, týkajúce sa dohody o urovnaní za rozporné so 

základnými princípmi verejného obstarávania, v ktorom zmluvné strany (teda aj uchádzač, 

ktorý sa na základe výsledkov verejnej súťaže stane úspešným) uznávajú, že kontrolovaný 

nadobudol právo licenčnej podpory pre existujúce licencie a služby už v minulosti (1. 12. 

2017, resp. 1. 1. 2018), teda v čase, keď budúci poskytovateľ licenčnú podporu nemal právne 

ani reálne kontrolovanému možnosť poskytovať. 

 

67. Úrad v súvislosti s tvrdením kontrolovaného vo svojom vyjadrení, cit.: „Kontrolovaný sa 

nesnaží obísť zákon, ani akokoľvek diskriminovať potencionálnych uchádzačov alebo porušiť 

princípy verejného obstarávania, práve naopak, otvorene chce súťažiť sprostredkovateľa, ktorý 

je nevyhnutný na vykonanie platby za poskytované plnenie spoločnosťou Microsoft, pri 

dodržaní všetkých princípov verejného obstarávania (najmä transparentnosť, nediskriminácia, 

rovnaké zaobchádzanie, proporcionalita, hospodárnosť a efektívnosť). V tejto časti zákazky je 

jej predmetom sprostredkovanie úhrady za plnenie poskytnuté na základe rámcovej dohody.“, 

úrad uvádza, že trvá na tom, že v danom postupe kontrolovaného pri zadávaní predmetu 

zákazky postupoval v rozpore so zmyslom a účelom verejného obstarávania a rovnako tak 

základnými princípmi verejného obstarávania uvedenými v § 10 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní.   

 

68. V súvislosti s vyššie uvedeným má úrad za to, že kontrolovaný mal služby spojené s dodaním 

produktov a služieb spoločnosti Microsoft obstarávať samostatne od účinnosti centrálnej 

rámcovej dohody a právny vzťah, na základe ktorého sú kontrolovanému poskytované služby 

spojené s dodaním produktov a služieb spoločnosti Microsoft vysporiadať iným legitímnym 

spôsobom. Postupom kontrolovaného v predmetnej verejnej súťaži, konkrétne z ustanovení 

návrhu rámcovej dohody upravujúcich dohodu o urovnaní, cit.: „Vzhľadom na uvedené 

zmluvné strany uznávajú, že objednávateľ nadobudol právo licenčnej podpory pre 

existujúce licencie a služby 1. 1. 2018 (...)“ je možné sa oprávnene domnievať, že tak chce 
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kontrolovaný legalizovať právny stav, ktorý v skutočnosti nenastal, nakoľko budúci 

poskytovateľ nemôže uznať právo kontrolovaného do minulosti, teda že mal nárok na určité 

plnenie (licenčnú podporu) vyplývajúce zo zmluvy skôr ako bola centrálna rámcová dohoda 

právoplatne uzatvorená a účinná.  

 

69. Úrad konštatuje, že kontrolovaný tým, že do predmetu zákazky zahrnul dohodu o urovnaní, 

z ktorej vyplýva záväzok úspešného uchádzača uznať právo kontrolovaného do minulosti (od 

1. 1. 2018) a s tým spojený záväzok pre úspešného uchádzača uhradiť čiastku za poskytnuté 

práva a služby, ktoré reálne neposkytol a ktoré už boli kontrolovanému poskytnuté, resp. mu 

budú poskytované až do nadobudnutia účinnosti centrálnej rámcovej dohody na základe 

výsledkov tejto verejnej súťaže postupoval v rozpore so základnými princípmi verejného 

obstarávania uvedenými v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a taktiež so zmyslom 

a účelom zákona o verejnom obstarávaní, ktorého je obstaranie budúcich potrieb 

kontrolovaného. 

 

70. Úrad vychádzajúc z uvedeného konštatuje, že identifikované porušenie zákona o verejnom 

obstarávaní mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a to v prípade, ak by 

kontrolovaný ďalej pokračoval vo verejnej súťaži a na základe výsledkov verejnej súťaže by 

došlo k uzatvoreniu centrálnej rámcovej dohody, teda aj spolu s ustanoveniami upravujúcimi 

dohodu o urovnaní, v zmysle ktorej by úspešný uchádzač mal uznať retroaktívne právo 

licenčnej podpory kontrolovaného spojenou so službou úhrady za plnenie, ktoré vzniklo 

z iného zmluvného vzťahu, a to za rovnaké plnenie, ktoré je predmetom verejnej súťaže. 

 

71. Podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ak úrad v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol 

porušený tento zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného 

obstarávania, rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo koncesii alebo ich časti odstrániť 

protiprávny stav.  

 

72. Vzhľadom k tomu, že predmetná verejná súťaž sa nachádza vo fáze pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk a v tejto fáze je možné nariadiť kontrolovanému odstrániť protiprávny 

stav, a tým zosúladiť postup zadávania zákazky (súťažné podklady vrátane príloh) so zákonom 

o verejnom obstarávaní, úrad nepristúpil k nariadeniu zrušiť použitý postup zadávania zákazky. 

 

 

73. Podľa § 175 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, 

v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, uviesť  

a) všetky zistené porušenia tohto zákona, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 

verejného obstarávania spolu s údajom, či zistené porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na 

výsledok verejného obstarávania a  

b) stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť 

porušeniu tohto zákona.  

 

74. Aby kontrolovaný v budúcnosti predišiel týmto porušeniam zákona o verejnom obstarávaní, 

úrad v súvislosti s ustanovením § 175 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

odporúča kontrolovanému, aby pri vypracovaní súťažných podkladoch postupoval mimoriadne 

dôsledne a poskytol záujemcom všetky informácie potrebné pre vypracovanie ponúk, nakoľko 

iba kvalitne vypracované súťažné podklady sú predpokladom predloženia kvalitných 

a porovnateľných ponúk uchádzačov, čoho následkom je aj plnenie v súlade s potrebami 

kontrolovaného, ktoré obstaráva. Zároveň vo vzťahu k predmetu zákazky a ustanoveniam 

zmluvy, ktorá má byť uzatvorená ako výsledok procesu verejného obstarávania úrad odporúča 
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kontrolovanému, aby v budúcnosti v druhovo rovnakej veci v rámci zadávania zákazky 

postupom podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní neuvádzal do predmetu zákazky aj 

povinnosti kontrolovaného vyplývajúce mu z iných zmluvných vzťahov, ktorých účastníkom 

nebol úspešný uchádzač.   

 

75. Podľa § 175 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní rozhodnutie podľa odseku 1 sa zároveň 

doručuje všetkým úradu známym uchádzačom, záujemcom a účastníkom.  

 

76. Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e :  
 

Proti tomuto rozhodnutiu môže kontrolovaný ako účastník konania o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného a osoba podľa § 175 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie podľa  

§ 177 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Odvolanie musí byť doručené Úradu pre verejné 

obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, do 10 dní odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. Podľa § 178 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.                     

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

je rozhodnutie úradu právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dňom 

doručenia rozhodnutia rady podľa § 177 ods. 10 alebo ods. 12 účastníkom konania                                      

a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie. Ak sa osoby podľa § 177 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní vzdajú odvolania alebo vezmú svoje odvolanie späť, toto rozhodnutie nadobudne 

právoplatnosť dňom doručenia vzdania sa alebo späťvzatia odvolania úradu. 

 

 

 

 

 Mgr. Tomáš Lepieš 

 riaditeľ odboru dohľadu 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

1. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava – 

kontrolovaný 

 

Na vedomie 

Podľa rozdeľovníka 
 

 

 

 

 


