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Oznámenie o zrušení verejného obstarávania 

 

Obec Ďurďoš, Obecný úrad Ďurďoš 36, 094 31 Hanušovce nad Topľou   

 

  

 

Obec Ďurďoš, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vám 

zasiela Upovedomenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky podľa § 57 ods. 2 ZVO. 

 

Predmet zákazky:    „Vodovod Ďurďoš“ 

 

Použitý postup zadávania zákazky:  Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO (ZsNH) 

 

Dátum uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk: Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená na webovej 

stránke obce Ďurďoš (dňa 23.10.2020) a na stránke CKO (dňa 26.10.2020). 

 

Dôvody zrušenia: 

V lehote na predkladanie ponúk boli verejnému obstarávateľovi záujemcami doručené žiadosti o vysvetlenie 

súťažných podkladov, t. j. vysvetlenie informácií uvedených v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.  

Overením projektovej dokumentácie a výkazu výmer verejný obstarávateľ zistil, že táto časť súťažných 

podkladov je neúplná a sú v nej chyby. 

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ Obec Ďurďoš zrušil verejné obstarávanie zákazky podľa § 

57 ods. 2 ZVO z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a z dôvodu, že v 

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

verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie 

tohto zákona (neúplne a nesúladné súťažné podklady), ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na 

výsledok verejného obstarávania. 

 

Oznámenie postupu zadávania zákazky, ktorý sa použije na pôvodný predmet zákazky: 

Verejný obstarávateľ Obec Ďurďoš zabezpečí dopracovanie a zosúladenie súťažných podkladov (časť 

projektová dokumentácia a výkaz výmer), určí predpokladanú hodnotu zákazky a pri opätovnom zadávaní 

zákazky bude postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia. 

 

 

 

 

 

 

Za verejného obstarávateľa:   Ing. Anton Bernacký – splnomocnená osoba pre VO 

 

Na vedomie:     Všetci známi záujemcovia a uchádzači 

 

V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 12.11.2020. 

 


