Zrušenie použitého postupu zákazky
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)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa organizácie:
Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Internetová adresa organizácie (URL): www.ziar.sk
IČO:
00 321 125
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.
Predmet zákazky: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom - zelená stena
Predmetom zákazky je vybudovanie vertikálnej zelenej steny na budove Mestského kultúrneho centra
v Žiari nad Hronom, vrátane systému na zavlažovanie
Zrušenie použitého postupu zákazky:
Verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej
oblasti - Žiar nad Hronom - zelená stena, na základe ustanovenia § 57 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní, v zmysle ktorého verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo
záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona.
Odôvodnenie zrušenia postupu verejného obstarávania:
Počas procesu verejného obstarávania nastali dôvody pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa
požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Komisia na vyhodnotenie ponúk a podmienok účasti
pri kontrole splnenia podmienok účasti zistila, že uchádzač nespĺňa podmienky účasti podľa § 34 ods. 1
písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, tak ako boli
zverejnené v oznámení vo vestníku verejného obstarávania č. 209/2020 zo dňa 7.10.2020, pod značkou
34212 - WYP.
Podmienka sa týkala predloženia zoznamu stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných
prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah,
na základe ktorého boli uskutočnené.

Uchádzač v požadovanej lehote predložil odpoveď na zaslanú žiadosť o vysvetlenie, v ktorej uvádza, že
predkladal ponuku pre postup zákazky s nízkou hodnotou, a domnieval sa, že podmienky účasti podľa § 32
ods. 1 sa nevyžadujú. Verejný obstarávateľ deklaruje, že splnenie podmienok tak ako boli zadané vyžaduje
a preto uchádzača v súlade s § 40 ods. 6 písm. a) a § 53 ods. 5 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. vylúčil
z verejného obstarávania.
Vzhľadom k tomu, že uvedený uchádzač bol jediným uchádzačom v súťaži, verejný obstarávateľ sa rozhodol
v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2017 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zrušiť
verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar
nad Hronom - zelená stena.
Poučenie:
Proti tomuto zrušeniu môžete v zmysle § 170 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní podať námietku.
Námietka musí byť doručená verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie najneskôr do 10
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
V Žiari nad Hronom, dňa 19.11.2020

.............................................
Mgr. Peter Antal
primátor

