
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

v zmysle s § 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, podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní Správa mestskej 

zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 

 Postup verejného obstarávania – Zákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.                    

o verejnom obstarávaní  

 Zverejnenie zákazky: 19.04.2021 

 

Odôvodnenie:  

Verejný obstarávateľ Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice 

vyhlásil verejné obstarávanie pod názvom: „Dosky a stolárske výrobky“. Verejné obstarávanie bolo 

vyhlásené postupom zákazka s nízkou hodnotou, postupom podľa §117 o verejnom obstarávaní                           

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ považuje celý proces zadávania                                

a obstarávania tejto zákazky za objektívny a transparentný, pri dodržaní princípov rovnakého 

zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov, ako aj princípu hospodárnosti a efektívnosti a nie je tak 

dôvod neakceptovať ponuku jediného uchádzača. 

Verejný obstarávateľ sa rozhodol nezrušiť použitý postup zadávania zákazky aj z nasledovných 

dôvodov:  

-  hospodárske subjekty mali dostatočný časový priestor na predloženie ponuky v prípade záujmu o 

predmetné verejné obstarávanie,  

- výzva na predloženie ponuky bola záujemcom k dispozícií priamo v profile verejného obstarávateľa a 

na portáli JOSEPHINE,  

- v použitom postupe zadávania zákazky neboli uplatnené žiadosti o vysvetlenia 

- predmet zákazky bežne ponúkaný u rôznych predajcov, bol opísaný jednoznačne úplne a nestranne  

- úspešný uchádzači splnil podmienky účasti, predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a ponuka úspešného uchádzača je pre verejného obstarávateľa 

prijateľná. 

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky, pretože: ponuku, 

ktorú prijal vyhovuje všetkým zadaným požiadavkám, ktoré verejný obstarávateľ stanovil; nie je 

predpoklad, že zrušenie a následné opakované vyhlásenie zákazky s nízkou hodnotou na predmet 

zákazky by malo za následok predloženia viacerých ponúk, v procese verejného obstarávania 

predmetnej zákazky bol dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie 

hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti 

a efektívnosti. 

Na základe uvedených skutočností sa verejný obstarávateľ rozhodol nezrušiť predmetné verejné 

obstarávanie. 

 

Spracovala: Ing. Kaduková, dňa 11.05.2021 


