PRÁVNA INFORMÁCIA

PRE:
K RUKÁM:
DÁTUM:
RE:

Štatistický úrad Slovenskej republiky
JUDr. Mgr. Petra Szokeková
16.08.2018
Posúdenie možnosti uvoľnenia zábezpeky viazanosti ponuky predloženej vo
verejnom obstarávaní

ZADANIE:
Vážené dámy, vážení páni,
rozumieme, že Štatistický úrad Slovenskej republiky vyhlásil verejnú súťaž s názvom
„Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok “, a to zverejnením
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č.
158/2017 zo dňa 11.08.2017, značka oznámenia: 11574 — MSS (ďalej len „Súťaž“).
V medziach oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ako aj súťažných podkladov
sa komunikácia v Súťaži uskutočňovala na základe rozhodnutia Štatistického úradu
Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa elektronicky, a to prostredníctvom
komunikačného modulu systému EVO.
V Súťaži okrem iných subjektov predložili ponuku aj spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o.
so sídlom Karadžičova 8, P. O. BOX 21, 820 15 Bratislava 215, IČO: 31 328 695, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3169/B
(ďalej len „Edenred Slovakia, s. r. o.“) a spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. so sídlom
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35 683 813, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 10393/B, ktorá zanikla dňa
03.01.2018 v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Edenred Slovakia, s. r. o. (ďalej len
„VAŠA Slovensko, s. r. o.“).
Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe výsledku vyhodnotenia ponúk oznámil
prostredníctvom komunikačného modulu systému EVO dňa 30.11.2017 úspešným
uchádzačom, medzi ktorými boli aj spoločnosti Edenred Slovakia, s. r. o. a spoločnosť
VAŠA Slovensko, s. r. o., že uspeli a že prijíma ich ponuky. Popri informácii o výsledku
vyhodnotenia ponúk Štatistický úrad Slovenskej republiky vyzval úspešných uchádzačov
na podpis rámcovej dohody a jej doručenie do 11.12.2017. Uvedenú informáciu o
výsledku vyhodnotenia ponúk, ktorej súčasťou bola aj výzva na podpis rámcovej dohody
zaslal Štatistický úrad Slovenskej republiky úspešným uchádzačom aj v listinnej podobe
prostredníctvom poštového doručovateľa. Prílohou tejto informácie o výsledku
vyhodnotenia ponúk bol aj nepodpísaný návrh rámcovej dohody.
Spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. doručený návrh rámcovej dohody do 14.12.2017
nepodpísala a nezaslala na Štatistický úrad Slovenskej republiky. Následne Štatistický
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31.01.2018,
značka oznámenia: 1714 - VSS (ďalej len „Oznámenie o výsledku
verejného obstarávania“).
Z Oznámenia o výsledku verejného obstarávania vyplýva, že Štatistickú úrad Slovenskej
republiky je toho názoru, že spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. neposkytla Štatistickému
úradu Slovenskej republiky riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie rámcovej dohody,
a preto s ňou rámcová dohoda uzatvorená nebola. S ohľadom na uvedené Štatistický
úrad Slovenskej republiky neuvoľnil zábezpeku viazanosti ponuky spoločnosti VAŠA
Slovensko, s. r. o., pričom túto považuje za prepadnutú v prospech Štatistického úradu
Slovenskej republiky.
Po zverejnení Oznámenia o výsledku verejného obstarávania kontaktovala Štatistický
úrad Slovenskej republiky spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o. ako právny nástupca
spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. so žiadosťou o uvoľnenie zábezpeky. Tá v rámci
vzájomnej komunikácie so Štatistickým úradom Slovenskej republiky zastáva právny
názor, že (i) Štatistický úrad Slovenskej republiky nikdy riadne nevyzval spoločnosť
VAŠA Slovensko, s. r. o. na uzatvorenie rámcovej dohody a (ii) spoločnosť VAŠA
Slovensko, s. r. o. poskytla Štatistickému úradu Slovenskej republiky zákonom
predpokladanú súčinnosť.
Na podporu svojho právneho názoru spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o. predložila
Štatistickému úradu Slovenskej republiky aj dokument označený ako „Stručné
vyjadrenie k otázke vrátenia zábezpeky “ zo dňa
27.07.2018,
vypracovaný spoločnosťou Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o. so
sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 35 906 464, zapísanou v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 33727/B (ďalej len „Právne
stanovisko“). Z Právneho stanoviska vyplýva, že v návrhu rámcovej dohody, ktorý bol
zaslaný spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. zo strany Štatistického úradu Slovenskej
republiky ako súčasti informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, bola nesprávne
identifikovaná osoba konajúca za spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o., pričom na túto
skutočnosť mala spolo čnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. upozorniť Štatistický úrad
Slovenskej republiky telefonicky, ako aj písomnou formou, a to v elektronickej podobe,
prostredníctvom e-mailu.
Štatistický úrad Slovenskej republiky potvrdil, že v rámci rokovaní prebiehajúcich medzi
Štatistickým úradom Slovenskej republiky a spoločnosťou Edenred Slovakia, s. r. o. bolo
preukázané, že zasielaný e-mail zo strany spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. nebol
nikdy doručený Štatistickému úradu Slovenskej republiky, a to v dôsledku zrejmej chyby
v písaní, ktorú urobila spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. v kontaktnej e-mailovej adrese
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Winton s. r. o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 36 861 243, DIČ: 2022739532, IČ DPH: SK2022739532
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 55883/B
T: :+421-905-427-618, F: +421-2-322-01-240
www.winton.sk
2

Na úvod stanoviska je nevyhnutné upozorniť na to, že Štatistický úrad Slovenskej
republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom
obstarávaní je povinný postupovať pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác
výlučne v medziach Zákona o verejnom obstarávaní.
Pravidlá verejného obstarávania definujú okrem iných procesných postupov v rámci
verejného obstarávania aj samotný proces uzatvárania rámcovej dohody. Tento proces je
na vnútroštátnej úrovni podrobne vymedzený v § 56 Zákona o verejnom obstarávaní.
Pravidlá verejného obstarávania však neupravujú všetky aspekty uzatvárania rámcovej
dohody a umožňujú verejnému obstarávateľovi do značnej miery upraviť proces
uzatvárania dohody tak, aby mu vyhovoval. Verejný obstarávateľ je pritom viazaný len
rámcovými povinnosťami, ktoré mu zo Zákona o verejnom obstarávaní vyplývajú.
Konkrétne rámcové povinnosti je však nutné vykladať v súlade so základnými princípmi,
ktoré sa vo verejnom obstarávaní uplatňujú, a to princípmi definovanými v § 10 ods. 2
Zákona o verejnom obstarávaní. Medzi tieto princípy patrí aj princíp transparentnosti, z
ktorého podľa nášho názoru plynie, že verejný obstarávateľ by mal vymedziť aj v
zadávacej dokumentácii (oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných
podkladoch) zrozumiteľný postup uzatvárania rámcovej dohody s úspešným uchádzačom,
Z ustanovenia § 42 Zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že súčasťou súťažných
podkladov majú byť neodmysliteľne aj zmluvné podmienky. Hoci Zákon o verejnom
obstarávaní nedetailizuje v akom rozsahu by zmluvné podmienky mali byť vypracované, v
Slovenskej republike sa pri obstarávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek aplikuje
prax, podľa ktorej súčasťou súťažných podkladov je aj priamo návrh zmluvy, koncesnej
zmluvy, resp. rámcovej dohody, ktorý je podľa súťažných podmienok uchádzač povinný
akceptovať. Akceptácia tohto návrhu zmluvy, resp. rámcovej dohody sa prejavuje aj
povinnosťou uchádzača (stanovenou verejným obstarávateľom) predložiť podpísaný návrh
zmluvy, koncesnej zmluvy, resp. rámcovej dohody v rámci svojej ponuky.
Takýto spôsob definovania zmluvných podmienok zvolil v rámci Súťaže aj Štatistický úrad
Slovenskej republiky, ktorý do súťažných podkladov inkorporoval návrh rámcovej
dohody, ktorý musel uchádzač predložením ponuky akceptovať. V zmysle súťažných
podkladov uchádzač totiž musel vo svojej ponuke predložiť aj vyplnený návrh rámcovej
dohody. Medzi údaje, ktoré mal uchádzač v návrhu rámcovej dohody vyplniť bol aj údaj o
tom, kto za uchádzača na účel uzatvorenia rámcovej dohody koná.
Z poskytnutých informácií zo strany Štatistického úradu Slovenskej republiky vyplýva, že
spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. postupovala pri predkladaní ponuky v rámci Súťaže v
súlade s pokynmi Štatistického úradu Slovenskej republiky. V rámci svojej ponuky
spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. predložila aj vyplnený návrh rámcovej dohody,
pričom v rámci doplnených údajov uviedla aj informáciu o osobe, ktorá koná v mene
spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. pri podpise návrhu rámcovej dohody. Touto osobou
bol Ing. Igor Gnap, konateľ spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o.
Na tomto mieste je však nutné upozorniť, že proces verejného obstarávania je procesom
dynamickým, keďže majú naň vplyv aj rôzne vonkajšie ukazovatele. Dynamika procesu
verejného obstarávania sa prejavila aj v samotnej Súťaži.
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Z verejne dostupných údajov vyplýva, že pred dňom vyhodnotenia ponúk (zverejnenia
informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk v profile obstarávateľa a zaslania oznámenia o
výsledku vyhodnotenia ponúk úspešným uchádzačom), došlo v spoločnosti VAŠA
Slovensko, s. r. o. k zmene na úrovni štatutárneho orgánu. Dňa 17.10.2017 zanikla
funkcia konateľa Ing. Liborovi Danekovi a Ing. Igorovi Gnapovi, a zároveň vznikla funkcia
konateľa Cyrilovi Marc Marie Favel. Uvedené údaje boli v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I zapísané dňa 21.10.2017.
O korporátnej zmene na úrovni štatutárneho orgánu vykonanej ku dňu 17.10.2017
spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. Štatistický úrad Slovenskej republiky neinformovala.
Zo zásady publicity Obchodného registra však vyplýva, že ku dňu 21.10.2017 sa
Štatistický úrad Slovenskej republiky mal dozvedieť o zmene na úrovni štatutárneho
orgánu v rámci spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o.
Z poskytnutých informácii však vyplýva, že Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa
30.11.2017 oznámil spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o., že bola v Súťaži úspešná, že
prijíma jej ponuku, a zároveň vyzval spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. na podpis návrhu
rámcovej dohody, ktorý bol spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. zaslaný aj v listinnej
podobe. V predmetnom návrhu bol však ako osoba konajúca za spoločnosť VAŠA
Slovensko, s. r. o. uvedený Ing. Igor Gnap, ktorého funkcia konateľa zanikla dňa
17.10.2017.
Podľa § 56 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní:
„ „Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva nesmie byť v rozpore so
súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou a s ponukou predloženou
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. “
Z pravidiel verejného obstarávania vypláva, že výsledkom akéhokoľvek verejného
obstarávania je buď uzatvorenie zmluvy, koncesnej zmluvy, resp. rámcovej dohody alebo
zrušenie verejného obstarávania v súlade s § 57 Zákona o verejnom obstarávaní.
Z odseku 1 vyššie citovaného ustanovenia zároveň plynie, že rámcová dohoda v Súťaži
musí byť uzatvorená v súlade so súťažnými podkladmi, a zároveň ponukou spoločnosti
VAŠA Slovensko, s. r. o. Súlad rámcovej dohody s predloženou ponukou však nie je nutné
vnímať absolútne. Požiadavku na súlad rámcovej dohody so súťažnými podkladmi a
predloženou ponukou (prípadne jej vysvetleniami), je nutné vnímať po obsahovej (vecnej)
stránke. Formálne aspekty rámcovej dohody však môžu byť podľa nášho názoru menené.
To rovnako platí aj pre údaje o osobe oprávnenej konať v mene uchádzača, a to nielen v
prípade zmeny štatutárneho orgánu. V tomto ohľade je nutné prihliadať predovšetkým na
účel predmetného ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní, ktorým je nepochybne
dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania. Z uvedeného plynie, že
uvedenie inej osoby ako osoby konajúcej v mene spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o.
Podľa § 56 ods. 8 a 12 Zákona o verejnom obstarávaní:
„8. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinníposkytnúť verejnému obstarávateľovi
a obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzatvorenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby
mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2
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12. Verejný obstarávate ľ a obstarávateľ moju v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, oznámení použitom ako
výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii určiť, je lehota podľa odsekov 8, 10 a
11 je dlhšia ako 10 pracovných dní. “
Vyššie citované ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní definujú povinnosť
poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo
rámcovej dohody zo strany úspešného uchádzača alebo uchádzačov. Zákon o verejnom
obstarávaní pritom stanovuje fixnú lehotu na poskytnutie súčinnosti úspešného
uchádzača alebo uchádzačov na podpis zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej
dohody. Táto lehota je stanovená ako 10 pracovných dní odo dňa vyzvania úspešného
uchádzača, resp. uchádzačov na podpis zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej
dohody. Z uvedenej zákonnej lehoty sa je možné zo strany verejného obstarávateľa
odchýliť len v medziach § 56 ods. 12 Zákona o verejnom obstarávaní.
Z oznámenia o vyhlásení vereného obstarávania, ktorým došlo k vyhláseniu Súťaže, však
nevyplýva, že by sa Štatistický úrad Slovenskej republiky odchýlil od zákonom stanovenej
lehoty na poskytnutie súčinnosti na uzatvorenie zmluvy.
Naopak v rámci súťažných podkladov k Súťaži Štatistický úrad Slovenskej republiky
informoval záujemcov, že úspešní uchádzači budú povinní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie rámcovej dohody tak, aby
mohla byť uzavretá do 10 pracovných
dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 od. 2 až 7 Zákona o verejnom obstarávaní.
Hoci Štatistický úrad Slovenskej republiky vyzval spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. na
podpis návrhu rámcovej dohody, je možné jeho výzvu, ktorá je súčasťou oznámenia o
výsledku vyhodnotenia ponúk vnímať po obsahovej stránke ako výzvu na poskytnutie
súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody.
Spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. tak bola ako úspešný uchádzač povinná v súlade s §
56 ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť Štatistickému úradu Slovenskej
republiky riadnu súčinnosť na uzatvorenie rámcovej dohody do 10 pracovných dní od
doručenia výzvy zo strany Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Na správne vymedzenie času na poskytnutie súčinnosti zo strany spoločnosti VAŠA
Slovensko, s. r. o. je nutné správne identifikovať začiatok plynutia vyššie uvedenej lehoty.
Zákon o verejnom obstarávaní stanovuje plynutie času rôzne s ohľadom na zvolený
spôsob komunikácie. Napríklad používa pri inštitúte vysvetlenia ponúk v § 53 ods. 5
písm. c) bod. 1 Zákona o verejnom obstarávaní pri elektronickej komunikácii spojenie
„odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie“, zatiaľ čo pri tzv. papierovej komunikácii
používa v § 53 ods. 5 písm. c) bod. 2 Zákona o verejnom obstarávaní spojenie „odo dňa
doručenia žiadosti o vysvetlenie “. V súvislosti s výzvou na poskytnutie súčinnosti na
uzatvorenie rámcovej dohody však v § 56 ods. 8 Zákon o verejnom obstarávaní
nerozlišuje medzi elektronickou a tzv. papierovou formou komunikácie.
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S prihliadnutím na všetky metódy výkladu právnych predpisov však zastávame iný právny
názor ako Úrad pre verejné obstarávanie. Keďže na rozdiel od inštitútu vysvetlenia
ponuky ustanovenie § 56 ods. 8 Zákon o verejnom obstarávaní nerozlišuje medzi
elektronickou a tzv. papierovou podobou písomnej formy komunikácie, ako aj vzhľadom
na to, že komunikačný systém modulu EVO umožňuje sledovanie doručenia, resp.
prečítania predmetnej správy, sme toho právneho názoru, že výzva na poskytnutie
súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody sa považuje za doručenú až okamihom jej
prečítania zo strany spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. Z poskytnutých informácií zo
strany Štatistického úradu Slovenskej republiky vyplýva, že výzva bola spoločnosti VAŠA
Slovensko, s. r. o. doručená dňa 30.11.2017 a spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. bola
povinná poskytnúť Štatistické úradu Slovenskej republiky riadnu súčinnosť na
uzatvorenie rámcovej dohody do 14.12.2017.
Tak ako vyplýva zo skutkového stavu, spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. v uvedenej
lehote, t. j. do 14.12.2017 neinformovala v súlade s určeným spôsobom komunikácie v
Súťaži Štatistický úrad Slovenskej republiky o zjavnej chybe v písaní v návrhu rámcovej
dohody, ktorá súvisela s neaktuálny údajom o osobe oprávnenej konať v mene spoločnosti
VAŠA Slovensko, s. r. o. v dôsledku zániku funkcie konateľa.
Sme toho právneho názoru, že ak komunikačný model systému EVO neumožnil
spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. informovať Štatistický úrad Slovenskej republiky o
neaktuálnom údaji uvedenom v návrhu rámcovej dohody, 2 spoločnosť VAŠA Slovensko, s.
r. o. mohla v rámci riadnej súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody alternatívne:
(i) notifikovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky, že v návrhu rámcovej dohody je
v dôsledku
zjavnej chyby
v písaní údaj
uvedený
neaktuálny
osobe alebo
oprávnenej
konať za
(ii) prečiarknuť
neaktuálny
a doplniť
aktuálnyúdaj
údaj o(perom
prostredníctvom
technických
(iii prostriedkov);
)
prepísať predmetný návrh rámcovej dohody tak, aby v ňom bol uvedený aktuálny
Vzhľadom k tomu, že spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. žiadnu z vyššie uvedených
možností neuskutočnila a zostala do 14.12.2017 pasívna (bez akejkoľvek reakcie na výzvu
na poskytnutie súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody), dňa 14.12.2017 uplynula
spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. lehota na poskytnutie súčinnosti na uzatvorenie
rámcovej dohody.
Podľa § 46 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní:
„Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a
obstarávateľa, ak uchádzač a) odstúpi od svojej ponuky v
lehote viazanosti ponúk alebo
Komunikačný modul systému EVO neumožňuje jednostrannú komunikáciu zo strany
uchádzača po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a rovnako neumožňuje dvojstrannú
komunikáciu zahájenú zo strany uchádzača po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2
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b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až
12.
Medzi dôsledky neposkytnutia riadnej súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody, radia
pravidlá verejného obstarávania aj prepadnutie zábezpeky viazanosti ponuky uchádzača,
ktorý predmetnú súčinnosť neposkytol. Dôkazné bremeno ohľadne preukázania
neposkytnutia súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody zo strany úspešného
uchádzača je pritom na verejnom obstarávateľovi. Ten musí preukázať dve skutočnosti, a
to (i) že úspešného uchádzača vyzval na poskytnutie súčinnosti na uzatvorenie rámcovej
dohody, (ii) že úspešný uchádzač neposkytol verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
na uzatvorenie rámcovej dohody.
Upozorňujeme, že prepadnutie zábezpeky viazanosti ponuky nie je naviazané na prejav
vôle verejného obstarávateľa, ale na subjektívnu skutočnosť, ktorou je v prípade
neposkytnutia súčinnosti na uzatvorenie zmluvy omisívne konanie úspešného uchádzača.
Vzhľadom na vyššie uvedený záver, z ktorého plynie, že spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r.
o. v lehote na poskytnutie súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody zostala pasívna, a
teda neposkytla Štatistickému úradu Slovenskej republiky riadnu súčinnosť na
uzatvorenie rámcovej dohody, podľa nášho právneho názoru vyplýva v medziach § 46 ods.
4 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, že ex legezábezpeka viazanosti ponuky
spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. zložená vo výške 25 000,- EUR prevodom na účet
Štatistického úradu Slovenskej republiky prepadla v prospech Štatistického úradu
Slovenskej republiky.
S ohľadom na charakter Štatistického úradu Slovenskej republiky ako rozpočtovej
organizácie, je nutné dať do pozornosti, že Štatistický úrad Slovenskej republiky je ako
subjekt verejnej správy povinný riadiť sa rozpočtovými pravidlami verejnej správy v
súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
rozpočtových pravidlách“).
„Príjmy štátneho rozpočtu sú poplatky, pokuty a iné sankcie spojené s poplatkom a iné
sankcie podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. “
Prepadnutie zábezpeky viazanosti ponuky v medziach Zákona o verejnom obstarávaní má
pritom podľa nášho právneho názoru sankčný charakter. Z uvedeného záveru v spojení s
vyššie citovaným ustanovením Zákona o rozpočtových pravidlách plynie, že prepadnutá
zábezpeka viazanosti ponuky spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. vo výške 25 000,- EUR
je príjmom štátneho rozpočtu a nakladanie s ňou je možné len v medziach rozpočtových
pravidiel verejnej správy.
Záverom dodávame, že uvoľnenie zábezpeky viazanosti ponuky spoločnosti VAŠA
Slovensko, s. r. o. v prospech spoločnosti Edenred Slovakia, s. r. o. v rozpore s
rozpočtovými pravidlami verejnej správy by mohlo mať aj trestnoprávne následky
súvisiace s trestným činom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
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■ Štatistický úrad Slovenskej republiky postupoval v súlade s pravidlami verejného
obstarávania, a to osobitne s princípom transparentnosti, keď v súťažných podkladov v
rámci súťaže určil lehotu na poskytnutie súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody
ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úspešným uchádzačom.
■ Štatistický úrad Slovenskej republiky sa pri určovaní stanovenej lehoty na poskytnutie
súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania neodchýlil od zákonom stanovenej lehoty na poskytnutie súčinnosti na
uzatvorenie zmluvy, hoci mu to pravidlá verejného obstarávania umožňovali.
■ Oznámením o výsledku vyhodnotenia ponúk Š tatistický úrad Slovenskej republiky po
obsahovej stránke vyzval spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. na poskytnutie riadnej
súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody.
■ Spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. bola ako jeden z úspešných uchádzačov povinná
poskytnúť Štatistickému úradu Slovenskej republiky riadnu súčinnosť na uzatvorenie
rámcovej dohody do 10 pracovných dní od doručenia výzvy zo strany Štatistického
úradu Slovenskej republiky.
■ Výzva na poskytnutie súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody sa považuje podľa
nášho právneho názoru za doručenú až okamihom jej prečítania zo strany spoločnosti
VAŠA Slovensko, s. r. o. Výzva tak bola spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. doručená
dňa 30.11.2017 a spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. bola povinná poskytnúť
Štatistickému úradu Slovenskej republiky riadnu súčinnosť na uzatvorenie rámcovej
dohody do 14.12.2017.
■ Spoločnosť VAŠA Slovensko, s. r. o. zostala v lehote na poskytnutie súčinnosti na
uzatvorenie rámcovej dohody pasívna (bez akejkoľvek reakcie na výzvu na poskytnutie
súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody), a tým dňom 14.12.2017 uplynula
spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. lehota na poskytnutie súčinnosti na uzatvorenie
rámcovej dohody.
■ Neposkytnutím súčinnosti na uzatvorenie rámcovej dohody zo strany spoločnosti
VAŠA Slovensko, s. r. o. podľa nášho právneho názoru zábezpeka viazanosti ponuky
spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. zložená vo výške 25 000,- EUR prevodom na účet
Štatistického úradu Slovenskej republiky ex lege (bez potreby akéhokoľvek ďalšieho
prejavu vôle Štatistického úradu Slovenskej republiky) prepadla v prospech
Štatistického úradu Slovenskej republiky.
■ S ohľadom na aplikáciu rozpočtových pravidiel verejnej správy na Štatistický úrad
Slovenskej republiky, sa prepadnutá zábezpeka spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o. vo
výške 25 000,- EUR stala ku dňu 14.12.2017 príjmom štátneho rozpočtu a nakladanie
s ňou je možné len v medziach rozpočtových pravidiel verejnej správy.
■ Vzhľadom na vyššie uvedené závery neodporúčame Štatistickému úradu Slovenskej
republiky uvoľnenie zábezpeky viazanosti ponuky spoločnosti VAŠA Slovensko, s. r. o.
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***

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok sme Vám k
dispozícii. S pozdravom

JUDr. Katarína Bruncková, PhD. konateľka a advokátka

Výhrada:
Právna informácia je poskytnutá výlučne pre potreby Štatistického úradu Slovenskej
republiky a nesmie sa poskytnúť alebo používať treťou stranou bez predchádzajúceho
výslovného súhlasu osôb oprávnených konať menom Štatistického úradu Slovenskej republiky
a osôb oprávnených konať v mene našej advokátskej kancelárie.
Stanovisko vychádza z účinnej právnej úpravy, verejne dostupných zdrojov a informácií od
Štatistického úradu Slovenskej republiky sprístupnených nám v rámci spoločnej komunikácie.
Informácie a závery uvedené v tomto stanovisku vyjadrujú náš právny názor a vychádzajú zo
skutkového stavu ako bol zistený výlučne na základe informácií, ktoré nám boli poskytnuté v
písomnej alebo v ústnej podobe zástupcami Štatistického úradu Slovenskej republiky a v
stave ako sme s nimi boli oboznámení ku dňu predloženia tohto stanoviska.
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