ODÔVODNENIE NEZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
podľa § 57 ods. 2 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“)
Verejný obstarávateľ:

Predmet zákazky:

Postup:
Zverejnená vo Vestníku
verejného obstarávania:
Elektronický nástroj:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá- DNS
I.
Kategória – Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových
vozidiel
II.
Kategória – Náhradné diely na podvozky nákladných motorových
vozidiel
DNS
Vestník č. 265/2021 zo dňa 15.11.2021
Značka: 56352-MUT
Systém JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15648/summary

Výzva č. 1

Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel – II.
kategória

Elektronický nástroj:

systém JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/19039/summary

Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní „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.“.
Nakoľko k zákazke bola predložená len jedna ponuka, verejný obstarávateľ zverejňuje odôvodnenie
nezrušenia zákazky.
Verejný obstarávateľ nezrušil zákazku z nasledovných dôvodov:
✓ DNS bol riadne vyhlásený vo Vestníku verejného obstarávania a bol verejne prístupný pre neobmedzený
počet záujemcov,
✓ v zriadenom DNS sú zaradení traja uchádzači, pre I. kategóriu sú zaradení dvaja uchádzači, pre II.
kategóriu sú zaradení dvaja uchádzači,
✓ súťažné podklady boli zverejnené a dostupné zaradeným uchádzačom v systéme JOSEPHINE (s
odkazom na profile verejného obstarávateľa, čím bol zabezpečený priamy a neobmedzený prístup
elektronickými prostriedkami k podkladom a informáciám potrebných na vypracovanie ponuky,
✓ lehota na predkladanie ponúk bola stanovená v zmysle súhlasov so skrátením lehoty všetkých
uchádzačov,
✓ návrh na plnenie kritéria úspešného uchádzača je pre verejného obstarávateľa prijateľný vo vzťahu
k stanovenej predpokladanej hodnote zákazky,
✓ verejný obstarávateľ nepristúpil k zrušeniu zákazky pri ktorej bola predložená jediná ponuka okrem iného
z dôvodu, že predmet zákazky vyplýva z prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a prípadné
opakovanie súťaže a teda nezabezpečenie týchto základných prevádzkových potrieb verejného
obstarávateľa by mohlo zásadným spôsobom negatívne ovplyvniť chod jeho prevádzok.
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, postupoval v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní a teda nebol dôvod zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 57
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

