ODȎVODNENIE
zrušenia použitého postupu zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o
MAT obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
verejnom obstarávaní/ verejný obstarávateľ
Postup verejného obstarávania

Nadlimitná zákazka podľa § 66 a násl. zákona o verejnom
obstarávaní

Zverejnenie zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v
Ú.v.EÚ/S 2017/S 242 - 502601 dňa 16.12.2017 a vo Vestník
verejného obstarávania č. VVO č. 249/2017 – 19.12.2017 pod zn.
17419 - MST

Druh zákazky

Tovar

Názov predmetu zákazky

„Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MATObaly“

Spoločnosť MAT obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza ako osoba podľa § 8 ods. 2
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“ a „verejný obstarávateľ“) v
súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní postup vyššie uvedeného verejného obstarávania
ruší
nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, „verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť
verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, 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. Ak
bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné
obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie
nezrušil“.
Odôvodnenie zrušenia postupu –
Verejný obstarávateľ toho času získal informácie o neschválení žiadosti o NFP v rozsahu, ako bol
predmet zákazky v tejto verejnej súťaži.
Z vyššie uvedených dôvodov verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky v súlade s §
57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení. Verejný obstarávateľ nebude opakovať verejné obstarávanie na pôvodný predmet
zákazky .

PaedDr. Dušan Matejka, konateľ

