
Identifikačné údaje obstarávateľa podľa §8

Názov:

Adresa:

IČO:

Zadávaná zákazka s nízkou hodnotou

Názov zákazky:

Predmet zákazky:

Kód CPV:

Druh postupu vo VO:

Dátum zverejnenia výzvy: 21.9.2018

Lehota na predkladanie ponúk:

Názov uchádzača, ktorý predložil ponuku:

Sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku:

mailová výzva na predkladanie ponúk

1.10.2018 do 12:00

Grafické služby

Grafický dizajn letákov, plagátov, bannerov a brožúr organizácie. 

79822500-7 Grafické návrhy

Ivka foto - Mgr. Art. Ivana Radimáková

Hronská 20, 935 26 Starý Tekov

ODÔVODNENIE NEZRUŠENIA POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

podľa §57 ods.2 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstáravaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Križkova 9, 811 04 Bratislava

30778867



Informačná povinnosť - oznámenie povinnej osoby o rozhodnutí nezrušiť verejné obstarávanie

Dátum zverejnenia tejto informácie: 3.12.2018

                                                                                      

Mgr. Irena Fonodová                                                            

výkonný riaditeľ 

Obstarávateľ ako povinná osoba podľa § 8 ods. 1 písm. c)  zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstáravaní (ďalej 

len ZVO) vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou na dodanie služby. V lehote na predkladanie ponúk bola 

obstarávateľovi predložená jedna ponuka uchádzača, ktorý splnil podmienky a požiadavky na predmet zákazky.  

Podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné 

obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa 

v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od 

verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa 

zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, 

ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako 

predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil 

verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie 

nezrušil.

Ako vyplýva zo znenia predmetného ustanovenia, obstarávateľ má možnosť, nie však povinnosť zrušiť verejné 

obstarávanie.

Obstarávateľ napriek skutočnosti, že v predmetnom verejnom obstarávaní bola predložená jediná ponuka 

nezrušil verejné obstarávanie z nasledovných dôvodov:

- Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená dostatočne dlho s ohľadom na povahu a predmet zákazky.

- Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti a všetky požiadavky obstarávateľa. 

- Cena za predmet zákazky v predloženej ponuke neprekročila predpokladanú hodnotu zákazky.

- Zo strany obstarávateľa nebol porušený princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie, 

trasparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti. Obstarávateľ si je vedomý povinnosti hospodárne 

vynakladať finančné prostriedky, a je to jeho prvoradým záujmom. Ak by teda na základe dostupných informáciií 

a znalosti podmienok na trhu mohol predpokladať výraznejšiu úsporu finančných prostriedkov, obstarávateľ by 

pristúpil k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky, a postup by zopakoval.

  Na základe vyššie uvedených dôvodov obstarávateľ dospel k záveru, že predložená ponuka úspešného 

uchádzača je hospodárna, nie je dôvod neakceptovať jedinú ponuku uchádzača, a obstarávateľ sa ju preto 

rozhodol prijať, a nezrušiť použitý postup zadávania zákazky.




