Nákup notebookov, počítačov a tabletov

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

V Bratislave, 02.06.2021

Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky
v zmysle § 57 ods. 2 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Podľa § 57 ods. 2 zákona môže verejný obstarávateľ zrušiť verejné obstarávanie aj vtedy,
ak nebolo predložených viac než dve ponuky. Ak bola predložená jedna ponuka a verejný
obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile
odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
Verejný obstarávateľ napriek skutočnosti, že v predmetnom verejnom obstarávaní „Nákup
notebookov, počítačov a tabletov“ zadávaného v rámci DNS „IT HW a podpora“ bola
predložená jediná ponuka, nezrušil verejné obstarávanie z nasledovných dôvodov:






súťažné podklady boli zverejnené a dostupné všetkým záujemcom kvalifikovaným
v DNS v čase vyhlásenia výzvy,
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená dostatočne dlho s ohľadom na predmet
a rozsah zákazky,
použitom postupe verejného obstarávania neboli uplatnené žiadne revízne postupy,
úspešný uchádzač splnil podmienky účasti, všetky požiadavky verejného obstarávateľa
na predmet zákazky a náležitosti ponuky, uvedené v súťažných podkladoch
vyššia ponuková cena je spôsobená aj globálnym nedostatkom čipov, ktorý podľa
zverejnených informácií zdražel výpočtovú techniku o približne 20 %. Vzhľadom na
zvolený spôsob aukcie sa však dá považovať aj táto jedna ponuková cena za „kvázi“
vysúťaženú, keďže jediný uchádzač v čase predkladania ponúk nevedel, či bude v súťaži
jediný a v čase, keď sa to dozvedel, už svoju ponuku nemohol meniť. Kombinácia týchto
dvoch skutočnosti spôsobila, že v lehote na predkladanie ponúk musel počítať
s možnosťou súťaže a predložiť hospodárnu ponuku.

Verejný obstarávateľ na základe uvedených skutočností konštatuje, že pri zadávaní predmetnej
zákazky nebol porušený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie
hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp
hospodárnosti a efektívnosti a teda nebol dôvod zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa
§ 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

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

1

