O d ô v o d n e n i e nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky
podľa § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní")

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo organizácie:
Mestský úrad, Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO:
00 321 125
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.

2.

Predmet zákazky:
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Žiar nad Hronom
organizácie

a spolupoistené

Casť 5 - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Oznámenie zverejnené:
Postup:
Zákazka z hľadiska limitu:
Druh predmetu:
Miesto a čas otvárania:

vo vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod číslom
23857-WYS dňa 07.10.2014
Výzva na predloženie ponuky
podlimitná zákazka
služba
Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, Žiar nad Hronom,
zasadačky - II. poschodie, dňa 20.11.2014 o 12:30 hod

Napriek tomu, že v uvedenej časti špecifikovaného verejného obstarávania bola predložená
jedna ponuka pre predmet zákazky, verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania
zákazky z nasledovných dôvodov:
Nie je možné predpokladať, že pri opätovnom vyhlásení verejného obstarávania by sa do súťaže
prihlásili iní, resp. ďalší uchádzači nakoľko v predmetnom postupe zadávania zákazky verejný
obstarávateľ:
• uplatňoval princípy rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo
záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti,
• vypracoval súťažné podklady podľa § 34 a uverejnil ich v profile, kde boli k dispozícii
akémukoľvek záujemcovi bez obmedzenia,
• určil lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk a
vysvetľovanie súťažných podkladov; lehota nebola kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy
na predkladanie ponúk úradu v zmysle § 100 ods. 1 písm. j),
• vypracoval výzvu na predkladanie ponúk podľa § 100 ods. 2,
• poslal úradu výzvu na predkladanie ponúk podľa § 23 ods. 1,
• poslal výzvu na predkladanie ponúk trom vybraným záujemcom podľa § 100 ods. 5,
• zverejnil súťažného podklady a
výzvu na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného
obstarávania vedeného Úradom pre verejné obstarávanie a v profile verejného obstarávateľa
na webovej stránke verejného obstarávateľa
• postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Na základe uvedených skutočností, a to najmä vzhľadom k tomu, že akýkoľvek záujemca,
resp. uchádzač mal prístup k súťažným podkladom a všetkým dokladom potrebným pre
prípravu ponuky bez obmedzenia v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke
verejného obstarávateľa a
na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, nie je možné
predpokladať, že by v prípade zrušenia použitého postupu zadávania zákazky v predmetnej
časti a nového vyhlásenia verejného obstarávania predložili ponuku aj iní uchádzači. Ďalšou
skutočnosťou odôvodňujúcou nezrušenie postupu verejného obstarávania sú tiež veľmi dobré
profesionálne skúsenosti s úspešným uchádzačom.
Žiar nad Hronom, 28.11.2014

Ing. Mariana Páleníková
prednostka

