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Vec: Oznámenie o zrušení verejného obstarávania 

 

Dňa 05.06.2020 Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava (ďalej 

len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom elektronického systému ERANET zákazku 

s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) na predmet 

zákazky „Strojové a ručné kosenie trávnikov vrámci lokality Ostredky, Trnávka v mestskej 

časti Bratislava – Ružinov“. 

Lehota na predkladanie ponúk bola určená v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk do 

15.06.2020 do 10.00 hod.  

V lehote na predkladanie ponúk bola prostredníctvom elektronického systému ERANET 

predložená iba jedna ponuka. 

Z toho dôvodu verejný obstarávateľ v primeranej miere použil § 57 ods. 2 Zákona cit.: 

„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“. 

    

 

 

Všetkým záujemcom / uchádzačom 

Váš list číslo/ zo dňa:  
Naše číslo: 
Vybavuje/ kontakt: JUDr. Andrea Korcová; andrea.korcova@ruzinov.sk ; tel.: 02/48 284 405 
 
V Bratislave dňa: 16.06.2020 
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Na základe uvedeného verejný obstarávateľ pristúpil k zrušeniu verejného obstarávania podľa § 57 

ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň Vám oznamuje, že nové zadávanie zákazky 

bude predmetom opätovného vyhlásenia verejného obstarávania, ktoré bude zverejnené 

prostredníctvom elektronického systému ERANET. 

 

 

S pozdravom, 

 

 

......................................................... 
     Ing. Martin Chren 
          starosta 

   v zast.: Mgr. Pavol Balžanka  
                          prednosta 

 
 

 

 

 

 

 


