
Odôvodnenie o nezrušení verejného obstarávania 

na predmet zákazky „XIV. etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov a objektov stabilizujúcich 

Sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach“, 

zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 185/2019 zn. 24217-WYP zo dňa 19.09.2019        

cez systém IS Josephine Proebiz, na webovej stránke verejného obstarávateľa a webovej stránke Mesta 

Košice. 

Podlimitná zákazka „XIV. etapa rekonštrukcie horizontálnych vrtov a objektov stabilizujúcich 

Sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach“ nebola rozdelená na častí.  

Na predmet zákazky bola predložená jedna ponuka. 

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 uchádzačom, 

ktorý predložil ponuku má Správa mestskej zelene veľmi pozitívne a dlhodobé skúsenosti a ohlasy 
v predmete zákazky realizácie prác. 

 
- 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 
uchádzača, 

 
- 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 
ponuka, ktorú prijal, spĺňa všetky jeho požiadavky, neprekračuje predpokladanú hodnotu zákazky 
a verejný obstarávateľ nechce vynakladať ďalšie finančné prostriedky na obstaranie toho istého 
predmetu zákazky, napriek tomu, že obdržal iba jednu ponuku, ktorá vyhovuje všetkým zadaným 
požiadavkám, ktoré verejný obstarávateľ stanovil, 

 
- ide o  verejné obstarávanie ktoré sa pravidelne opakuje, 

 
- predložená cenová ponuka je nižšia, než predpokladaná hodnota zákazky, 

 
- nie je opodstatnené očakávať, že ďalším opakovaním by sa dosiahol iný stav,  
 
- územie sídliska Dargovských hrdinov sa zásadne odlišuje od rovinných stavenísk, a to z hľadiska 

svahovitosti a členitosti terénu, i z hľadiska inžiniersko-geologických a hydrogeologických 
pomerov staveniska. Tieto špecifické pomery staveniska si vyžiadali osobitné technicko-
organizačné opatrenia v priebehu prípravy a realizácie výstavby a vyžadujú si osobitný prístup 
i počas užívania a údržby vybraných zariadení sídliska tak, aby v priebehu dlhodobého užívania 
územia a objektov sídliska bola zachovaná stabilita a nedošlo ku zhoršovaniu, alebo narušeniu 
geologických pomerov územia, 

- horizontálne vrty na sídlisku Dargovských hrdinov sú jedným z rozhodujúcich stabilizačných 
prvkov. Projekt rekonštrukcie horizontálnych vrtov bol vypracovaný  z dôvodu potreby obnovy 
horizontálnych vrtov, ktoré už prekročili praktickú životnosť (cca 10 až 15 rokov). 
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