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Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 
Nitrianska 2/3 
955 01 Chrabrany 
Tel.: 0903 412 699 
e-mail: info@mrsvornost.sk 
http://www.mrsvornost.sk 

___________________________________________________________________________ 
 

Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania 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“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa/ obstarávateľa: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, 
Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany, IČO: 36103942 
 

2. Názov predmetu zákazky: Dodávka kancelárskeho nábytku 
 

3. Postup zadávania zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru 
 

4. Zaslanie Výzvy na predloženie ponuky: dňa 13.06.2018 
 

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“.  

Z povahy Zákona o verejnom obstarávaní a konkrétne vyššie uvedeného ustanovenia vyplýva, 
že ide o kogentnú právnu normu, od ktorej sa nemožno odchýliť. 

 
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany, IČO: 36103942 ako 

obstarávateľ podľa  § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) nezrušil použitý postup 
verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodávka kancelárskeho nábytku“ nasledovných 
dôvodov: 

 
- Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlásilo zákazku s nízkou hodnotou na predmet  

„Dodávka kancelárskeho nábytku“ dňa 13.06.2018 a zaslalo výzvu na predloženie ponúk 
štyrom vybraným uchádzačom prostredníctvom e-mailu. V lehote na predkladanie ponúk 
nebola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov ani podaná žiadna žiadosť o 
nápravu. 

 
- Podmienky účasti boli stanovené primerane predmetu zákazky a boli nediskriminačné. 

 

- Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľ stanovil do 22.06.2015, 10:00 hod. t.j. 7 (sedem) 
pracovných dní. Minimálna úroveň požiadaviek na vlastnosti predmetu zákazky bola 
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stanovená podľa potrieb obstarávateľa, v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy: IROP-Z-302051N376-511-23) pre projekt 
s názvom „Zabezpečenie prevádzkových nákladov MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ“.  
 

- V stanovenej lehote na predkladanie ponúk boli obstarávateľovi doručené dve ponuky, ktoré  
splnili požiadavky obstarávateľa na vlastnosti predmetu zákazky a zároveň splnili požiadavky 
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Vo verejnom obstarávaní tak bolo možné porovnať 
ponuky uchádzačov.  

 
- Úspešnosť ponúk v rámci predmetu zákazky sa určila podľa výšky Celkovej zmluvnej ceny                  

v eurách s DPH predmetu zákazky uvedenej v jednotlivých ponukách. 
 

- Verejný obstarávateľ opakoval verejné obstarávanie na tento predmet zákazky v roku 2018 
druhýkrát. V prvom postupe verejného obstarávania bola predložená jedna ponuka a verejné 
obstarávanie bolo zrušené.  

 
Na základe vyššie uvedeného, obstarávateľ nezrušil použitý postup verejného obstarávania v zmysle 
§ 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Dodávka kancelárskeho nábytku“. 


