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Oznámenie o zrušení verejného obstarávania zákazky 

Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná 

Obec Kapušany, ako verejný obstarávateľ podľa § 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 „zákon o verejnom obstarávaní“)   

zrušuje verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou s názvom 

            Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná 

 
zadávanej postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 

zverejnenej na základe Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 19.02.2021 na webovom sídle verejného obstarávateľa 

a následne na: www.partnerskadohoda.gov.sk  

Verejný obstarávateľ zrušuje verejné obstarávanie zákazky v súlade s bodom 21.6 Výzvy na predloženie ponuky z 

19.02.2021 v zmysle ustanovení  § 57, ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: 

(2) 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 

Dôvody zrušenia verejného obstarávania: 

- identifikácia nedostatkov/chýb v poskytnutom zadaní – výkaze výmer použitom ako podklad pre záväzné 

ocenenie zákazky 

- verejný obstarávateľ umožnil obhliadku miesta predmetu zákazky niektorým záujemcom, ktorí o to požiadali 

a neinformoval ostatných záujemcov o možnosti obhliadky miesta predmetu zákazky, čo by mohlo byť 

posudzované ako porušenie princípu rovnakého zaobchádzania a transparentnosti vo verejnom obstarávaní 

a mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania 

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky zopakuje postup podľa  § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zverejnením novej výzvy na predloženie ponuky na webovom sídle verejného 

obstarávateľa a následne na www.partnerskadohoda.gov.sk . 
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