
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

MATJ/9695/2017

Odôvodnenie

použitia postupu verejného obstarávania – priameho rokovacieho  konania,  ktorého
predmetom je: „Opätovná inštalácia kamerového systému JAMA“, vypracované podľa
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „ zákon č. 343/2015 Z. z.“), ktoré tvorí súčasť dokumentácie o verejnom
obstarávaní.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa v zmysle  zákona č. 25/2006 Z. z.:

Verejný obstarávateľ:

Názov organizácie:  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Sídlo organizácie:  Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Zastúpená: Mgr. Rudolf Kusý - starosta
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1800347007/5600
URL: www.banm.sk

            Kontaktná osoba: JUDr, Jaroslav Matovič
Telefón: 02/ 49253250
e-mail: vo.matovic@banm.sk

Predmet zákazky: Opätovná inštalácia kamerového systému JAMA

Vybratý postup VO: Priame rokovacie konanie.

a) Zdôvodnenie priameho rokovacieho konania:
MČ BANM uzatvorila dňa 19.12.2016 zmluvu s dodávateľom diela Voľnočasový

priestor JAMA UEZ 370/2016. Tato rozsiahla stavba je zabezpečená kamerovým systémom
pre zabezpečenie kontroly a bezpečnosti na stavenisku. Kamerový systém bol dodaný na
základe objednávky 483/2016. Stavba Voľnočasového priestoru JAMA je pred odovzdaním,
preto kamerový systém v rozsahu 3 kamier bude demontovaný opätovne inštalovaný, ako
trvalý systém kamier pre zabezpečenie stavby Voľnočasový priestor JAMA. Dňa 28.3.2017
bola uzatvorená zmluva s dodávateľom OMOSS, s.r.o. na výstavbu Voľnočasový priestor
JAMA – Servisný objekt II. A etapa - horná stavba, na základe rozpočtu projektanta bolo
navrhnuté dodať kamerový systém v počte 5 kamier pre kontrolu vstupov.

Po rokovaniach na  Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a po prehodnotení
technického riešenia a rozsahu kamerového systému bolo navrhnuté využitie kamier pre
kontrolu staveniska ako vhodné, pre doplnenie navrhovaných 5 kamier. Po zhotovení
kamerového systému bude kamerový systém prepojený do systému Mestskej polície.

Dôvodom na oslovenie spoločnosti ELSAM, s.r.o.; Donnerova 31; 841 04
Bratislava – Karlova Ves, IČO: 44472501, je dodávka kamerového systému na Junáckej 1



(bod prepojenia na Mestskú políciu) a objednanie systému 5 kamier v subdodávke taktiež od
ELSAM, s.r.o.

Nové skutočnosti vyplývajúce z požiadavky na zlúčenie kamier pre kontrolu
staveniska, kamier navrhovaných na kontrolu vstupov a požiadavky dopojenia do kamerového
systému Mestskej polície vyžadujú doplnenie pôvodného riešenia o  časti ktoré pôvodný
návrh, rozpočet pre stavbu neobsahoval.

Toto riešenie vzhľadom na vynaložené náklady na výstavbu Voľnočasového priestoru
JAMA a výrazný nárazový pohyb osôb z okolitých budov,(NFS, NTC, Zimný štadión,)  je
potrebné pre ochranu majetku a bezpečnosti.

 b)  Preukázanie splnenia podmienky podľa § 81 písm. i) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní:
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo
porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za
predpokladu, že:

      1. sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných
stavebných prác alebo služieb a podmienky ich zadania,

Zhrnutie a záver:

Na základe vyššie uvedeného rozhodol verejný obstarávateľ o použití postupu
verejného obstarávania v zmysle § 81 písm. i)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a to

Priamym  rokovacím konaním,

keďže sú splnené všetky podmienky použitia príslušnej metódy. Verejný obstarávateľ vyzve
pôvodného dodávateľa  na predloženie ponuky a následne s ním bude rokovať.

V Bratislave, dňa 2.10.2017
                                                                                 Mgr. Rudolf Kusý, v. r.

starosta


