
Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

s názvom ,,Doplnenie a výmena herných prvkov na detské ihriská“. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia  

IČO: 17078202  

IČ DPH: SK 2021157556  

Štatutárny orgán: Ing. Marta Popríková – riaditeľka 

S í d l o:  Rastislavova č. 79, 040 01 Košice  

Telefón: 055/7263 403  

Elektronická pošta: smsz@smsz.sk   

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 
 
2. Predmet zákazky: ,,Doplnenie a výmena herných prvkov na detské ihriská“ 

Spis. č.: 04-A2-2021 

Zákazka zverejnená v systéme Josephine: 06.04.2021 

 
3. Odôvodnenie zrušenia postupu zadávania zákazky: 

Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená v systéme Josephine a na stránke SMsZ 

dňa 6.4.2021. V termíne na predloženie ponúk predložili 8 uchádzači cenovú ponuku. Verejný 

obstarávateľ vyhodnotil ponuky. Všetci uchádzači  dňa 26.04.2021 boli informovaní 

o výsledku súťaže. Spoločnosť SAGANSPORT s.r.o. sa ohradila voči výsledku vyhodnotenia 

formou námietky. 

Na základe námietky Verejný obstarávateľ prehodnotil cenové ponuky v súlade 

s výzvou na predloženie ponuky a zistil nasledovné: Vo výzve na predkladanie ponúk neboli 

požiadavky na opis predmetu opísané jednoznačne, úplne, čím umožňovali rôznu 

interpretáciu. V dôsledku tejto nepresnosti zadefinovania opisu predmetu zákazky verejný 

obstarávateľ nemôže pokračovať vo verejnom obstarávaní, pretože by mohlo dôjsť k 

porušeniu princípu rovnosti zaobchádzania a transparentnosti.  

Verejný obstarávateľ zistené skutočnosti považuje za dôvody, pre ktoré nemožno od 

neho požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak zistené porušenie zákona 

by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona 

o verejnom obstarávaní, týmto rozhodnutím ruší vyhlásený postup zadávania zákazky s 

nízkou hodnotou s názvom ,,Doplnenie a výmena herných prvkov na detské ihriská“, pri 

dodržaní ustanovenia § 10 zákona č. 343/215 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ pri opakovanom zadávaní zákazky na pôvodný predmet 

zákazky bude postupovať podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia. 

 

V Košiciach, 18.5.2021                                                       

   

 


