MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Bratislava, 29.04.2021
Všetkým uchádzačom

Oznámenie o zrušení zákazky1
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava (ďalej
ako „verejný obstarávateľ“) Vám vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Vybudovanie
monitorovacej steny pre modernizáciu Operačného strediska Mestskej polície Bratislava“
vyhlásenom v rámci DNS „IT HW a podpora“, ktorý bol vyhlásený verejným obstarávateľom
Hlavné mesto SR Bratislava v Úradnom vestníku EÚ pod značkou 2019/S 151-371831 zo dňa
7.8.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 8.8.2019 pod značkou 22550 – MUT
ruší

predmetnú zákazku, keďže sa zmenili okolnosti, za ktorých sa predmetná zákazky v rámci DNS
vyhlásila.

Odôvodnenie:
Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ zrušiť verejné
obstarávanie, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v
priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré
nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom
obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo
mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve
ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná
hodnota.
Verejný obstarávateľ rozhodol o zrušení verejného obstarávania najmä z dôvodu, že počas
plynutia lehoty na predkladanie ponúk boli doručené žiadosti o vysvetlenie od záujemcov,
na základe ktorých verejný obstarávateľ rozhodol, že je potrebné vykonať také zmeny v
zadávacej dokumentácii, ktoré si vyžadujú nové verejné obstarávanie.
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti sa verejný obstarávateľ rozhodol zrušiť
verejné obstarávanie ešte v lehote na predkladanie ponúk, zapracovať všetky pripomienky;
plánuje obstarávať predmetnú zákazku v blízkej budúcnosti, o čom budú všetci záujemcovia
riadne informovaní .

S pozdravom
Mgr. Michal Garaj, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania
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