Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68
Bratislava
820 04
k č.k. : 141-6000/2011-ON/36
VEC
Žiadosť o rozhodnutie o námietkach
Vo veci námietok navrhovateľa Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislva proti
podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení užšej súťaže na predmet
zákazky
„Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo“, vyhlásenej obstarávateľom
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 08 Martin (ďalej v texte len
„TURVOD“) vo Vestníku verejného obstarávania č. 26/2011 zo dňa 08.02.2011 pod značkou
00987-MUP (ďalej v texte len „Užšia súťaž“), si dovoľujeme v konaní o námietkach Úradu
pre verejné obstarávanie ako ústredného orgánu štátnej správy pre verejné obstarávanie podľa
§ 109 a ako orgánu príslušného podľa § 137 ods. 2 písm. a) a písm. b) v spojení s § 140 ods. 5
a ods. 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 129/2010 Z.z. (ďalej
v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o
rozhodnutie vo veci.
Dňa 11.05.2011 vydal Úrad pre verejné obstarávanie Rozhodnutie č. 141-6000/2011ON/36, ktorým nariadil spoločnosti TURVOD Užšiu súťaž zrušiť. Proti uvedenému
rozhodnutiu podala spoločnosť v zákonom stanovenej lehote Žalobu o preskúmanie
rozhodnutia na Krajský súd v Bratislave. Krajský súd vydal dňa 29.03.2012 Rozsudok, č. k.
1S 103/2011-102, ktorým napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil Úradu pre verejné
obstarávanie na ďalšie konanie. Proti uvedenému Rozsudku Krajského súdu podal Úrad pre
verejné obstarávanie odvolanie, ktoré Najvyšší súd Slovenskej republiky Rozsudkom, č. k.
3Sžf/47/2012 zo dňa 09.04.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.05.2013, zamietol
a Rozsudok Krajského súdu potvrdil. Tento Rozsudok Krajského súdu, ktorým bolo
rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie zrušené a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie
nadobudol právoplatnosť dňa 15.05.2013 a vykonateľnosť dňa 15.06.2013.
Podľa § 139 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní úrad rozhodne o námietkach podľa odsekov
2 až 4 do 30 dní od doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s
uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu.

Na základe vyššie uvedeného a skutočnosti, že Úrad pre verejné obstarávanie
disponuje s kompletnou dokumentáciou a písomným vyjadrením k podaným námietkam
s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky v súvislosti s rozsudkom Krajského súdu

Bratislava, ktorý sa stal vykonateľný dňa 15.06.2013, Úrad pre verejné obstarávanie
nepostupuje v súlade s lehotou na rozhodnutie podľa § 139 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom
obstarávaní.
Nad rámec uvedeného si dovoľuje spoločnosť TURVOD poukázať na nasledujúce
skutočnosti.
Na realizáciu stavby, ktorá je predmetom Užšej súťaže bol poskytnutý nenávratný
finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, z Kohézného fondu EÚ
v rámci prioritnej osi 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využitie vôd, operačný cieľ 1.2.
Odvádzanie a čistenie komunálnych vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. S poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo životného prostredia SR) bola podpísaná
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. 096/1.2 MP/2010 zo dňa
28.06.2010 (ďalej v texte len „Zmluva“). NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho
rozpočtu.
V rámci Zmluvy sa spoločnosť TURVOD ako prijímateľ zaviazala ukončiť aktivity
projektu do termínu 31.03.2012. Vzhľadom k zrušenému verejnému obstarávaniu, na základe
ktorého bolo zrejmé, že projekt nebude zrealizovaný v termíne v súlade so Zmluvou, podala
spoločnosť TURVBOD žiadosť o zmenu termínu projektu, a to na termín ukončenia projektu
do 30.09.2013. Poskytovateľom NFP bola schválená Žiadosť o zmenu projektu Rozhodnutím
o zmene projektu č. 02/1.2/2012 zo dňa 10.01.2012. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
zverejnením v Centrálnom registri zmlúv dňa 12.01.2012.
Pre realizáciu projektov z Operačného programu Životného prostredia sú možné len 4
zmeny projektu, z toho dve technické zmeny termínu ukončenia. Zmena termínu je však
možná maximálne o 18 mesiacov. Ak sa termín v prvej zmene ukončenia termínu predĺži o 18
mesiacov, druhá zmena termínu už nie je možná. Pokiaľ projekt nebude ukončený v súlade so
Zmluvou, stratí spol. TURVOD nárok na poskytnutý NFP, čím nedôjde k čerpaniu finančných
prostriedkov z fondov EÚ a nenaplneniu záväzkov SR voči EÚ. Povinnosti SR pre oblasť
verejných kanalizácií sú uvedené v Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej
únii zo dňa 16.4.2003 a vyplývajú zo Smernice 91/271/EHS (ktorá priamo nadväzuje na
Rámcovú smernicu o vodách) o čistení komunálnych vôd.
Zhrnúc uvedené, vzhľadom na záväzný termín vyplývajúci zo Zmluvy, si Vás
spoločnosť TURVOD dovoľuje požiadať o urgentné rozhodnutie o námietkach spoločnosti
Skanska SK a.s., z dôvodu, že v prípade neplnenia záväzného termínu zo Zmluvy stratí
spoločnosť TURVOD nárok na pridelený nenávratný finančný príspevok, čo jej v konečnom
dôsledku spôsobí značnú škodu.

V Martine, dňa .......
MVDr. Rastislav Zábronský
generálny riaditeľ

