
Odôvodnenie o nezrušení verejného obstarávania 

na predmet zákazky „Kosenie v meste Košice“, 

zverejneného vo Vestníku  EÚ č. 2019/S 041-081164 zo dňa 20.02.2019 a vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 37/2019 zn. 04372-MSS zo dňa 21.02.2019 cez systém EVO. 

Nadlimitná zákazka „Kosenie v meste Košice“ bola rozdelená na 20 častí. Uchádzač sa 

mohol prihlásiť na všetky časti alebo na niektoré časti v predmete zákazky. 

Pri otváraní ponúk bolo zistené, že ponuky boli predložené na 10 častí a to: 

Časť 1:  počet predložených ponúk: 0  Časť 11: počet predložených ponúk: 0 
Časť 2:  počet predložených ponúk: 1  Časť 12: počet predložených ponúk: 2 
Časť 3:  počet predložených ponúk: 0  Časť 13: počet predložených ponúk: 0 
Časť 4:  počet predložených ponúk: 2  Časť 14: počet predložených ponúk: 1 
Časť 5:  počet predložených ponúk: 3  Časť 15: počet predložených ponúk: 1 
Časť 6:  počet predložených ponúk: 1  Časť 16: počet predložených ponúk: 0 
Časť 7:  počet predložených ponúk: 1  Časť 17: počet predložených ponúk: 0 
Časť 8:  počet predložených ponúk: 1  Časť 18: počet predložených ponúk: 2 
Časť 9:  počet predložených ponúk: 0  Časť 19: počet predložených ponúk: 0 
Časť 10: počet predložených ponúk: 0  Časť 20: počet predložených ponúk: 0 
 
 
Dôvodom nezrušenia predmetného verejného obstarávania pri predložení len jednej resp 
dvoch ponúk je skutočnosť, že 
 

- súťaž bola od začiatku verejná a otvorená aj pre iných potenciálnych záujemcov.        
S uchádzačmi, ktorí predložili ponuku má Správa mestskej zelene veľmi pozitívne 
skúsenosti a ohlasy v predmete zákazky poskytovania služby kosenie, 
 

- 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 nevidí 
tak dôvod neakceptovať ponuku jedného resp. dvoch uchádzačov, 
 

- voči podmienkam uvedených vo výzve a v súťažných podkladoch nebola podaná zo 
strany záujemcov ani uchádzačov žiadna žiadosť o nápravu, 
 

- verejný obstarávateľ nevidí dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania 
zákazky, nakoľko ponuky, ktoré prijal na jednotlivé časti, spĺňajú všetky jeho 
požiadavky, neprekračujú predpokladanú hodnotu zákazky a verejný obstarávateľ 
nechce vynakladať ďalšie finančné prostriedky na obstaranie toho istého predmetu 
zákazky, napriek tomu, že obdržal iba jednu resp. dve ponuky na jednotlivé časti, 
ktoré vyhovujú všetkým zadaným požiadavkám, ktoré verejný obstarávateľ stanovil, 
 

- ide o  verejné obstarávanie ktoré sa pravidelne opakuje na rovnaký predmet zákazky, 
 

- predložené cenové ponuky sú nižšie, než predpokladaná hodnota zákazky, 
 

- nie je opodstatnené očakávať, že ďalším opakovaním by sa dosiahol iný stav,  



- nakoľko sa jedná o údržbu zelene t.j. pravidelné kosenie, Správa mestskej zelene pri 
plnení svojich úloh vyplývajúcich zo Zriaďovateľskej listiny je povinná udržiavať 
zeleň v riadnom stave a zabezpečovať jej sústavnú údržbu, aby spĺňala funkčné 
požiadavky na ňu kladené z hľadiska životného prostredia a zdravia ľudí. Vzhľadom 
k tomu, že nedisponujeme dostatočným množstvom vlastných kapacít musíme  
zabezpečovať kosenie dodávateľským spôsobom, v termíne od apríla do novembra 
príslušného roka, 
 

- z časového hľadiska budeme pokračovať v danom verejnom obstarávaní v zmysle      
§ 81 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a to priamym rokovacím 
konaním na tých častiach zákazky kde neboli predložené žiadne ponuky. 
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