MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
spis číslo: 4762/2019/ITaMS
226741/2019
ROZHODNUTIE
verejného obstarávateľa o zrušení verejného obstarávania podľa § 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“)
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky ZŠ F.E.Scherera v Piešťanoch – stavebná časť
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii stravovacej prevádzky, jestvujúcej
kuchyne pri školskej jedálni Základnej školy F.E.Scherera v Piešťanoch v súlade s
projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou Creatiff s.r.o., Ružová 1039/8, 921
01 Piešťany s dátumom spracovania 05/2019 – zodpovedný projektant Ing. arch. Zuzana
Tyrolová, autorizovaný architekt, evidenčné číslo oprávnenia 1625 AA. Cieľom rekonštrukcie
je zvýšenie kvality ako aj kapacity pripravovaných jedál na 700 jedál.
Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer, ktorý je
súčasťou súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných
podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky:
262.212,80 EUR bez DPH
Použitý postup zadávania zákazky:
zadávanie podlimitnej zákazky podľa § 5 ods. 3 písm. c) a § 108 ods. 1 písm. b) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zákona, súhlasím s vykonaním verejného obstarávania postupom
podľa § 112, § 113, § 114 a § 116 citovaného zákona bez využitia elektronického trhoviska
Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania a číslo
tejto výzvy:
Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 20.06.2019 Vestník č. 122/2019 – číslo 14738 - WYP
Uchádzač, ktorý predložil ponuku:
SAMOSTAV, s.r.o., Horné Otrokovce 138, 920 61 Horné Otrokovce, IČO: 45441758
Odôvodnenie zrušenia verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ ruší predmetné verejné obstarávanie podľa § 57 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní, nakoľko bola predložená jedna ponuka.
Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky bude postupovať
podľa § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní (podlimitná zákazka bez využitia
elektronického trhoviska).
v Piešťanoch, dňa 17. 07. 2019
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