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Vec
Oznámenie o ukončení a zrušení zákazky

Dňa 14.12.2018 bola ukončená zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „Vypracovanie PD pre Zariadenie

sociálnych služieb na Makovického 4 v Bratislave“, - 1804/2019/IVO/KIAZ.

Dôvod zrušenia zákazky:

Vzhľadom na skutočnosť, že víťazný uchádzač dňa 11.02.2019 doručil /mailom/ verejnému

obstarávateľovi oznámenie, že nepristúpi k podpisu zmluvy o dielo na predmetnú zákazku,  prišlo zo

strany verejného obstarávateľa k písomnému osloveniu /mailom/ uchádzača, ktorý sa na základe

zadaných súťažných kritérií umiestnil ako druhý v poradí.

Oslovený uchádzač dňa 25.02.2019 doručil /mailom/ písomné stanovisko, v ktorom verejného

obstarávateľa informuje, že po dôkladnej analýze projektu z hľadiska návrhu a vyhodnotenia hlavných

rizík, nemôže z časového hľadiska, ako aj z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti pristúpiť

k uzavretiu zmluvy o dielo.

Na základe vyššie uvedených skutočností, ako aj s prihliadnutím na fakt, že prišlo k zmene

termínových podmienok predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sociálne

zariadenie na 30.04.2019, sa verejný obstarávateľ Bratislava–Nové Mesto rozhodol verejné

obstarávanie zrušiť.

Verejný obstarávateľ Bratislava–Nové Mesto po prehodnotení a úprave termínov plnenia predmetu

zákazky opätovne vyhlási novú súťaž.

JUDr. Jaroslav Matovič
                                                                                                        vedúci referátu  verejného obstarávania

Na vedomie: Ing. Viktor Magic


